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Pacto foi firmado esta terça-feira, 15 de setembro

Alentejo aplaude acordo entre China e
União Europeia que protege vinho da
região
CVRA quer maior reconhecimento do vinho alentejano no
mercado chinês

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) aplaude o acordo
comercial firmado esta terça-feira, dia 15 de setembro, entre a China e os 27
países membros da União Europeia (UE), que confere a proteção a 100
indicações geográficas europeias e a 100 chinesas. Os vinhos do Alentejo
constam de entre as seis iguarias portuguesas que fazem parte da lista.

O acordo celebrado garante que os consumidores acedem a produtos de
qualidade certificada, estando assegurada a sua proteção contra imitações
ou reproduções fraudulentas. O pacto deve entrar em vigor no início do
próximo ano, assim que seja aprovado pelo Parlamento Europeu e adotado
pelo Conselho Europeu.
“Este é um passo político muito importante que esperamos que venha a ter
impacto para os produtos protegidos com indicação geográfica no seu todo e
para os Vinhos do Alentejo, em particular, uma vez que o mercado chinês
ocupa o sexto lugar na tabela dos destinos para os quais mais exportamos
os nossos produtos”, sublinha Francisco Mateus, presidente da CVRA.
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Devido à crise gerada pela pandemia de COVID-19, registou-se uma
redução na exportação de vinho alentejano, durante o primeiro semestre do
ano, para o mercado chinês.
“Com este acordo os vinhos da região do Alentejo ficam mais protegidos na
China e ganham notoriedade por isso, o que vai ajudar á percepção de valor
pelos consumidores e importadores, sendo mais um tema a comunicar pelos
produtores da região nas suas abordagens comerciais. Acredito que pode
alavancar a exportação para a China”, remata Francisco Mateus.

SOBRE A COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL ALENTEJANA:
A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) foi criada em 1989 e é
responsável pela proteção e defesa da DOC Alentejo e da Indicação Geográfica
Alentejano, certificação e controlo da origem e qualidade, promoção e fomento da
sustentabilidade.

O Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das
vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. Com uma área de vinha
de 22,9 mil de hectares, 30% da sua produção tem como destino a exportação para
seis destinos principais, designadamente Brasil, Suíça, Angola, EUA, Polónia e China.

Uma das duas únicas regiões que produzem Vinho de Talha em todo o mundo, o
Alentejo, é ainda detentor de uma iniciativa pioneira, o “Programa de Sustentabilidade
dos Vinhos do Alentejo”, que tem como objetivo melhorar as práticas utilizadas nas
vinhas e adegas, produzindo uvas e vinho de qualidade e economicamente viáveis.
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