Informação à imprensa – 1 de abril de 2020

Vinhos do Alentejo lançam plataforma de vendas online
para ajudar produtores


Num contexto único e excecional, a CVRA e os produtores de Vinhos do
Alentejo criam uma plataforma para disponibilização de vendas online de
vinho.



Promoção de vendas online, para ajudar os produtores e proteger a saúde
dos consumidores.

A CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana lançou uma plataforma online através do
seu site – www.vinhosdoalentejo.pt – com o objetivo de ajudar os produtores a desenvolver o
seu negócio num contexto turbulento como o atual. Desta forma, os consumidores podem ter
acesso aos seus vinhos preferidos de uma forma simples, rápida e segura, já que a plataforma
os redireciona diretamente para a página do produtor na qual podem finalizar a compra e
receber o vinho em casa.
São cerca de 49 os produtores que ao serem diretamente impactados por este novo contexto
reinventaram as suas formas de negócio, respondendo assim de forma ágil e positiva aos
atuais desafios.
Com o desenvolvimento desta plataforma, a CVRA cria uma forma segura de fazer chegar a
casa de todos, o que de melhor se faz no Alentejo.
Para Francisco Mateus, presidente da CVRA, “é imperativo estarmos ao lado dos nossos
produtores e consumidores, pelo que esta foi a forma que encontrámos de os ajudar num
momento de crise como o que vivemos. Trata-se de uma forma segura de promovermos a
economia da nossa região que, tal como as restantes zonas do país, tem sido bastante
afetada por esta pandemia mundial. Acreditamos que esta medida é relevante e útil
para os consumidores de vinho que podem receber as suas compras diretamente nas suas
casas. Esperamos ver em breve os Vinhos do Alentejo expostos nos restaurantes, lojas e
outros locais onde sempre marcaram presença de forma destacada, mas a compra online
é neste momento, a forma mais segura de adquirir os vinhos da nossa região.”

A CVRA e os seus produtores inovam e aceleram, desta forma, a digitalização da compra no
sector de vinhos e apela a que o consumo neste momento seja feito em casa e de forma
moderada.

Segue lista completa dos produtores associados a esta ação:
ACV - Vinhos de Talha

Herdade da Malhadinha Nova

Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e

Herdade da Mingorra

Alvito

Herdade da Rocha

Adega de Borba

Herdade de Coelheiros

Adega de Portalegre

Herdade do Freixo

Adega José de Sousa (José Maria da

Herdade do Rocim

Fonseca, Vinhos, SA)

Herdade do Sobroso

Adega Mayor

Herdade dos Lagos

António Manuel Esteves Monteiro (Herdade

Herdade dos Outeiros Altos

do Penedo Gordo)

Herdade Papa Leite

Brind'Art Vinhos

Honrado - Vinho de Talha Artesanal

CARMIM

-

Cooperativa

Agrícola

de

João H. A. Canena (Quinta da Pigarça)

Reguengos de Monsaraz

Monte da Raposinha

Casa Agrícola Alexandre Relvas (Herdade

Monte da Ravasqueira

de São Miguel)

Paulo Laureano Vinus, Lda

Casa Agrícola HMR, SA

Pêra Grave - Soc. Agrícola Unipessoal Lda.

Casa de Santa Vitória - Soc. Agro-Industrial

Quinta da Fonte Souto - Symington Family

S.A.

Estates

Ervideira

Quinta do Paral

Fita Preta Vinhos

Ribafreixo Wines

Fundação Eugénio de Almeida - Adega

Santos & Seixo

Cartuxa

São Lourenço do Barrocal

Granadeiro Vinhos (Monte dos Perdigões)

Soc. Agrícola Encosta do Guadiana, Lda

Herdade Aldeia de Cima

(Herdade Paço do Conde)

Herdade da Ajuda Nova

Soc. Agrícola Herdade Vale de Barqueiros,

Herdade da Calada - BCH Comércio de

Tapada do Chaves

Vinhos S.A.

Top Wines

Herdade da Cardeira Unipessoal, Lda

Torre de Palma - Wine Hotel

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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