
 

 
 

 

Informação à imprensa – 14 de maio de 2019 

 

 

11ª Edição ocorre nos dias 15, 16 e 17 de maio 

Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo vai 

decorrer em Évora na sua 11ª edição 
 

 11ª Edição do Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo terá lugar nos próximos dias 

15, 16 e 17 de maio, em Évora 

 Partilha do conhecimento e desenvolvimento técnico e científico na vitivinicultura 

são os objetivos desta 11ª edição do Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo 

 Simpósio é realizado a cada três anos, desde 1988, em Évora  

 

A 11ª edição do Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo terá lugar nos próximos dias 15, 16 e 

17 de maio em Évora, no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo. Este é um evento realizado sob a organização conjunta da CVRA, Comissão 

Vitivinícola Regional Alentejana, da ATEVA, Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo e 

da CCDRA, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Universidade 

de Évora e DRAP Alentejo. 

 

Partilhar o conhecimento e desenvolvimento técnico e científico da vitivinicultura é o 

principal objetivo da 11ª edição do Simpósio da Vitivinicultura do Alentejo. Há uma forte 

componente científica visível através do conjunto de trabalhos que serão apresentados e 

discutidos em torno do desenvolvimento do sector vitivinícola; aliada a uma componente 

técnica focada na atualização de matérias na área de Viticultura, Enologia e Marketing, bem 

como na aproximação entre técnicos e na partilha de experiências e conhecimento. A 

Sustentabilidade é um tema que passa a integrar a agenda e que merecerá especial destaque, 

dado o Programa de Sustentabilidade que os Vinhos do Alentejo implementaram na região 

desde 2014.  

 

Para Francisco Mateus, Presidente da CVRA “O Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo é um 

evento que para além de destacar as componentes técnica e cientificas deste sector, para as 

quais foram, inclusivamente, convidadas um conjunto de personalidades do mundo da 

investigação, ciência e inovação, pretende, ao mesmo tempo estimular a visão futura de um 

http://sustentabilidade.vinhosdoalentejo.pt/


sector vitivinícola com alicerces na Sustentabilidade económica, ambiental e social e na 

investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+I).” 

 

O Simpósio é realizado desde 1988, a cada três anos, e constitui um importante fórum de 

debate sobre as prioridades para o setor. 

 
O programa da 11ª edição do Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo pode ser consultado 

aqui, informação detalhada sobre os oradores, pode ser encontrada aqui e detalhes 

relativos a inscrições aqui.  

 
  
 

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 que certifica os vinhos DOC Alentejo e os vinhos Regional 
Alentejano. É responsável pela promoção dos Vinhos do Alentejo, no mercado nacional e em 
mercados-alvo internacionais. A sua actividade é financiada através da venda dos selos de 
certificação que integram os contra-rótulos dos Vinhos do Alentejo. 
www.vinhosdoalentejo.pt  

 
 
Mais informações 

LLORENTE & CUENCA -21 923 97 00  

Carla Martins - cmartins@llorenteycuenca.com  

Inês Ribeiro – iribeiro@llorenteycuenca.com 

 

  

https://www.vinhosdoalentejo.pt/media/Documentos/11_Simp_sio_Programa_VF.pdf
https://www.vinhosdoalentejo.pt/media/Simposio/Oradores_Simp_sio_Vitivinicultura.pdf
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