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Aumento de capacidade
de vinificação de moscatel
Ancorada hoje na produção, transformação
e comercialização de produtos vinícolas aliada
à vertente do enoturismo, a Quinta do Piloto,
com sede em Palmela, é herdeira de uma tradição
vinícola que atravessou quatro gerações da família
de Filipe Cardoso. Onde antes se produzia vinho
a granel, produz-se hoje Moscatel de Setúbal
e Vinho Regional de Setúbal com marca própria.
Apesar da passagem do tempo, preservaram-se
aqui métodos ancestrais de trabalho, tornando
toda a adega num espaço museológico.

Área
1.138,14 Km2
População
149.412 hab

A partir de uma candidatura ao proder, e ao
subsequente reaproveitamento do edificado
existente, Filipe Cardoso abriu uma nova área
de negócio no espaço da adega com uma loja de
produtos da Quinta do Piloto e também da região,
e uma zona de prova de vinhos e organização de
eventos num ambiente de envelhecimento dos
moscatéis em barricas. A zona museológica
atravessa as zonas de vinificação – antiga e atual –,
onde se explica todo o processo produtivo.
Além de acolher visitas, o espaço também se
presta à realização de provas enogastronómicas
bem como outros eventos sociais.

gal adrepes
rural
Associação de Desenvolvimento
Regional da Península de Setúbal
Estrada Nacional 379 – 2950-597 Quinta o Anjo
Palmela
+351 212 337 930

Se trabalharmos em
rede as coisas acontecem
de forma mais coesa. (…)
As atividades agrícolas
têm que ser mais
abrangentes, mais
abertas. Se abrirmos
as nossas portas,
é uma arma não só para
a empresa como para
o desenvolvimento da
região. Existem várias
empresas que podem
funcionar em rede.
Estamos a desenvolver
parcerias uns com os
outros, o turismo com
os produtos locais,
a restauração e a animação.
Filipe Cardoso
Quinta do Piloto

Nas instalações antigas da adega da Quinta
do Piloto são produzidos alguns dos melhores
moscatéis da região, fiéis ao modo de produção
tradicional.

operação

Perspetivando o aumento da capacidade
de vinificação de Moscatel, a empresa apresentou
um novo projeto de investimento à Medida
leader do pdr2020, através do gal adrepes
Rural, para a modernização dos processos
de vinificação através da aquisição de novos
equipamentos e de requalificação de alguns
depósitos de cimento mais antigos associados
ao método de vinificação tradicional.

promotor

Este projeto permitirá aumentar não só
a capacidade de produção de vinho Moscatel
de Setúbal e Moscatel Roxo, enquanto produtos
de excelência da Península de Setúbal, como
também a sua comercialização num espaço
de relevância turística regional, que mantém
a traça antiga e a arquitetura original.
Para completar esta oferta, Filipe Cardoso
investiu com fundos próprios na criação
de alojamento turístico.

despesa pública

10.2.1.2 – Pequenos
investimentos
na transformação
e comercialização
Quinta do Piloto
– Vinhos, Lda.
localização

Palmela

invest. total elegível

€ 199.815,00

€ 69.935,25

postos de trabalho
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