
 

 
 

 

Informação à imprensa – 14 de abril de 2020 

 

Vinhos do Alentejo lançam desafio 

para ajudar ao consumo de produtos nacionais  

 
 

 “Alimente quem o alimenta” é o slogan utilizado nesta iniciativa do 

Instituto da Vinha e do Vinho e do Ministério da Agricultura; 

 

 CVRA desafia parceiros e todos os cidadãos a divulgarem a importância de 

consumirem produtos nacionais para apoiar os agricultores e produtores; 

 

 

A CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana aceitou o desafio do Instituto da Vinha e 

do Vinho e do Ministério da Agricultura para apelar ao consumo de produtos nacionais, como 

forma de apoiar os agricultores e produtores portugueses. O desafio lançado consiste na 

gravação de um vídeo através de um telemóvel com a duração de 1 ou 2 minutos, a apelar ao 

consumo responsável e de qualidade dos produtos nacionais. 

 

Para a CVRA é importante juntar-se a este tipo de iniciativas, como também desafiar os seus 

parceiros e cidadãos em geral a juntarem-se a este apelo e divulgá-lo nos vários canais. Além 

da propagação desta importante mensagem, a CVRA pretende que os portugueses fiquem 

sensibilizados para o consumo de produtos nacionais, não só os vinhos que estão disponíveis 

através da venda online, como também outros produtos seguros e de qualidade produzidos em 

Portugal. 

 

Para Francisco Mateus, presidente da CVRA, “reconhecemos o esforço que todos os 

agricultores e produtores estão a fazer num momento como este, para que todos nós 

possamos consumir produtos de qualidade e seguros para a nossa saúde. Queremos que 

mais instituições, empresas, associações e pessoas em nome individual adiram não só a 

esta iniciativa, “Alimente quem o alimenta”, como também dêem o exemplo na hora de 

escolher todo o tipo de produtos que são produzidos no nosso país e de reconhecida 

qualidade. Trata-se de uma escolha que faz certamente a diferença para quem continua 

a manter a nossa economia ativa”. 

 



A CVRA desafia assim não só os produtores da região do Alentejo, como de todo o setor, para 

que reforcem a comunicação da campanha “Alimente quem o alimenta” e mostrem que é um 

exemplo que deve ser seguido por todos. 

 

 

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 certificação de produtos vitivinícolas DOC 

Alentejo e Regional Alentejano, cuja marca integra a rotulagem dos produtos colocados no mercado. 

www.vinhosdoalentejo.pt  
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