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O proxecto
Proxecto de cooperación bianual entre GDR para impulsar as 
Indicacións Xeográficas Protexidas de viño galegas, a través 
dun proceso de dinamización e participación que reforce a posición 
social do sector e a presenza dos viños nos diferentes mercados.

O Proxecto está cofinanciado pola Axencia Galega  
de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia,  
o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación  
e o Fondo Europeo Agrícola de desenvolvemento Rural,  
a través dos fondos europeos da medida Leader no marco  
do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.



Entidades promotoras  
e colaboradoras
Coordinado polo GDR Pontevedra Morrazo, impulsan tamén no proxecto  
os GDR Adercou, As Mariñas Betanzos, Deloa, Eurural e Salnés-Ulla-Umia. 

Cóntase coa participación activa e apoio financeiro de  
15 adegas pertencentes ás catro indicacións xeográficas.

• Val do Miño Ourense:  
Adega Terras Mancas  
e Vides Singulares

• Terra de Betanzos:  
Adega Bordel, Adegas Rilo,  
Casa Beade e Pagos de Brigante

• Terra de Barbanza e Iria:  
Bodegas Antonio Saborido,  
Cazapitas, Entre os Rios  
e Torres Augusti.

• Ribeiras do Morrazo:  
Adega Ardán, Mercedarios  
Monasterio de Poio, Os Areeiros, 
Reboraina e Videiras do Mar.



• Promover a colaboración e a cooperación entre as 
adegas amparadas baixo as IXP de viño galegas, creando 
unha imaxe conxunta das mesmas.

• Promover unha maior corresponsabilidade e 
colaboración das administracións locais no impulso e 
promoción dos viños das IXP.

• Favorecer o coñecemento das IXP de viños galegas, 
reforzando a posición social do sector e a percepción da 
xente sobre estas en cada un dos territorios.

Obxectivos  
do proxecto (1/2)



• Mellorar a promoción e a comercialización dos viños 
amparados neste selo, destacando a súa calidade diferencial  
e as súas características e peculiaridades.

• Incrementar o consumo dos viños das IXP, realizando accións 
de promoción entre o sector da restauración e a distribución.

• Identificar diferentes elementos que poidan favorecer  
o desenvolvemento do enoturismo nas zonas  
amparadas polas IXP.

• Mellorar o posicionamento dixital das adegas  
co impulso dunha web e RRSS do proxecto,  
que reforcen ás propias das adegas.

Obxectivos  
do proxecto (2/2)



Plan de dinamización
• Plan de dinamización e promoción

• Xornadas de dinamización das IXP  
en cada territorio

• Túneles do viño

Actividades  
do proxecto (1/3)



Enoturismo
• Identificación de recursos  

de enoturismo

• Guía de recomendacións  
para adaptación das adegas ao enoturismo

• Rede de establecementos  
de restauración promotores  
dos viños das IXP

Actividades  
do proxecto (2/3)



Plan de comunicación
• Plan de comunicación

• Páxina web promocional e RRSS

• Campaña de promoción e publicidade.

Actividades  
do proxecto (3/3)



Lema  
e marca



As catro  
IXP de viño 
galegas
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