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Região alentejana é a única em Portugal com selo de garantia de
sustentabilidade

Vinhos do Alentejo apresentam programa
de produção sustentável ao mercado

americano
Posicionar a região como eco-friendly foi o principal objetivo

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) apresentou, em exclusivo a
uma comitiva de jornalistas americanos, o Programa de Sustentabilidade dos
Vinhos do Alentejo (PSVA), uma iniciativa inédita no setor vitivinícola português
que, no início do mês de agosto, iniciou a certificação de produção sustentável.

A ação teve como objetivo a valorização e o aumento da notoriedade do
Alentejo naquele que é um dos principais países importadores dos vinhos da
região e já resultou em mais de 2,6 milhões de impressões, nas diferentes
notícias geradas sobre o tema, que corresponde ao número de vezes que o
conteúdo foi exibido aos visualizadores, nas redes sociais. A CVRA espera que a
iniciativa se traduza num aumento das vendas para o mercado americano, que
é já o 4º maior importador de vinho da região.

João Barroso, coordenador do PSVA, e o reconhecido Master Sommelier e
especialista em vinhos alentejanos, Evan Goldstein, foram os dois anfitriões da
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apresentação que contou com a presença de 45 representantes dos meios de
comunicação americanos.

Foram, ainda, apresentados cinco vinhos distintos, de cinco produtores da
região, de modo a ilustrar alguns dos resultados das práticas sustentáveis
promovidas e implementadas no âmbito do PSVA.

“Contamos que o mercado estadunidense, que vem a conhecer cada vez
melhor os Vinhos do Alentejo, reaja bem ao perceber que a nossa região
pretende ser totalmente eco-friendly no que diz respeito à produção.
Acreditamos que este novo selo que lançámos se transforme num
impulsionador das vendas para este mercado”, afirma Francisco Mateus,
presidente da direção da CVRA.

Recorde-se que a primeira exportação de vinho alentejano, tendo como
destino os Estados Unidos da América, foi registada em janeiro de 1991 e, em
2019, foram vendidos mais de 1,2 milhões de litros de vinho alentejano ao
mercado americano, que se materializa numa receita superior a 4,7 milhões de
euros.

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.

NOTA DE IMPRENSA

12.08.2020 | PÁGIINA 3 DE 3

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 cinco
destinos principais, designadamente Brasil, Angola, EUA, Polónia e China.

Uma das duas únicas regiões do mundo que produz Vinho de Talha há mais de dois mil
anos, 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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