E SE O SEU VINHO DE ELEIÇÃO CONTRIBUÍSSE PARA AJUDAR A CUIDAR
DA NOSSA FLORESTA?


CVRA & FSC® unem-se por uma gestão florestal responsável, através da utilização de
produtos certificados



Parceria reforça o compromisso da CVRA com a prática de medidas sustentáveis

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), junta-se ao FSC®, Forest Stewardship
Council®, no reconhecimento da valorização de uma gestão florestal responsável, através do uso de
produtos certificados e da sua promoção junto dos produtores e engarrafadores de Vinhos do
Alentejo.
Com esta parceria a CVRA pretende reforçar o seu compromisso com a prática de medidas
sustentáveis, promovidas pelo Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo que tem como
uma das suas prioridades o uso responsável dos recursos naturais.
A gestão florestal responsável é cada vez mais um desígnio nacional. O uso de produtos de origem
florestal certificados é uma prática com valorização crescente e consciente nas escolhas dos
consumidores.
Quando pensamos numa garrafa de vinho, a ideia de proteger a floresta pode não estar
subjacente, mas a verdade é que muitos dos seus componentes são de origem florestal. A rolha de
cortiça, o rótulo em papel, a caixa em cartão ou madeira, ou até mesmo as barricas de carvalho
onde ocorre a maturação do vinho, são produtos que provém da floresta e que devem ser objecto
de uma garantia de proveniência sustentável.
Para concretizar esta parceria, a CVRA aderiu ao trademark service provider (TSP), programa que
visa o acompanhamento do uso promocional das marcas registadas do FSC, passando a ser uma
das Entidades não certificadas, autorizadas a promover o sistema FSC.

O compromisso com uma gestão florestal responsável pressupõe satisfazer os direitos sociais,
ecológicos e económicos da presente geração, sem comprometer as gerações futuras, sendo a
certificação FSC, a garantia para empresas e consumidores, de que os produtos que compram são
provenientes de fontes responsáveis, e que apoiam a conservação dos espaços florestais,
permitindo que o mercado seja um incentivo para uma melhor gestão florestal.

Saiba mais em:
http://sustentabilidade.vinhosdoalentejo.pt /
https://pt.fsc.org/pt-pt /

O Forest Stewardship Council® (FSC)®, é uma organização sem fins lucrativos, de âmbito internacional, dedicada à
promoção de uma gestão ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável das florestas no mundo
inteiro. Em Portugal, o FSC é representado pela Associação para uma Gestão Florestal Responsável (AGFR), organização criada
em 2007 pelos principais agentes do sector florestal nacional.
www.pt.fsc.org
CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana
A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) foi criada em 1989 e é um organismo de direito privado e utilidade
pública, responsável pela promoção e defesa dos vinhos DOC Alentejo e Regional Alentejano, pelo seu controlo e certificação.
A sua actividade é financiada através da venda dos selos de certificação que integram os contra-rótulos dos Vinhos do
Alentejo.
www.vinhosdoalentejo.pt
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