
 

 

OBJETIVOS: Os Vinhos do Alentejo criaram um projeto pioneiro em Portugal, conjugando as 

práticas sustentáveis e a produção de vinho. Conservar os recursos naturais e a 

biodiversidade, contribuindo para a adaptação às alterações climáticas, gerando 

oportunidades de crescimento é o grande objetivo deste programa.  

 

Queremos dar-lhe a conhecer este projeto, apostando num futuro mais sustentável.  
 

 

NOTA: Caso pretenda, pode solicitar um Certificado de Presença por email para 

zoom@vinhosdoalentejo.pt. 
 

 

 

 

Inscreva-se aqui! 
 

 

zoom@vinhosdoalentejo.pt
https://zoom.us/webinar/register/WN_1U7_rwW7QmKVVSQTxVoYoQ


ORADORES: 

 
 

João Barroso - Coordenador de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (membro da 

Comissão Vinícola Regional do Alentejo), coordena e acompanha o desempenho de 

sustentabilidade da maior região vitivinícola de Portugal. Ele faz investigação e auxilia os 

produtores na implementação de melhores práticas disponíveis, promovendo a troca de 

conhecimentos entre os membros do programa. Envolve todas as partes interessadas da 

indústria, nacional e internacionalmente. O projeto coordenado pelo João tem alcançado 

reconhecimento nacional e internacional através de vários prémios. A sua experiência inclui a 

vitivinicultura sustentável, alterações climáticas, prevenção da poluição, ecoeficiência e 

edifícios verdes. Viveu e trabalhou na Europa, Austrália e Médio Oriente. É licenciado em 

Engenharia do Ambiente pela ULHT, Lisboa, Portugal, e mestre em Gestão e Política Ambiental 

pela Universidade de Lund, Suécia. 

 

 

Clara Roque do Vale – Descendente de famílias ligadas ao vinho, tirou o curso de Engenheira 

Agrónoma na área das Indústrias Alimentares, no Instituto Superior de Agronomia. Em 1977 

rumou ao Alentejo, onde ela e seu marido – Carlos Roque do Vale - implementaram o projeto 

ROQUEVALE, empresa também produtora de vinhos no Alentejo - Redondo. Além disso, a sua 

atividade profissional decorreu no Ministério da Agricultura. Durante 12 anos, foi ainda 

presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, tendo sido a responsável pela 

implementação desta estrutura de controlo, certificação e promoção dos vinhos do Alentejo e 

também da Rota dos Vinhos do Alentejo. Atualmente trabalha em exclusivo na Casa Clara, 

empresa da qual é sócia-gerente. É um dos membros da equipa de sustentabilidade da 

empresa. 

 

Helena Ferreira - Diretora de Produção e Qualidade da Adega de Borba, é responsável desde 

2002, ano em que integrou a equipa Técnica e de Enologia, pelo sistema de gestão da 

qualidade e pela implementação de uma “cultura” e de metodologias de Melhoria Contínua na 

empresa, como é o caso da metodologia Kaizen. Lidera desde o início do “Plano” que cresceu 

para “Programa” a implementação e desenvolvimento dos critérios do PSVA no seio da 

empresa. É Licenciada pela Universidade de Évora em Engenharia Agrícola. 

 

Luís Duarte – Apesar de estar verdadeiramente ligado ao sul de Portugal, ao Alentejo, Luís 

Duarte tem origem duriense. Foi um dos primeiros a receber o diploma da licenciatura de 

enologia da UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Fez parte da equipa que 

começou com o projeto Esporão, introduziu e desenhou o projeto ambicioso da Herdade dos 

Grous, onde é atualmente Enólogo e Gerente. Afirmou-se como um dos consultores mais 

respeitados do Alentejo, participando em projetos de sucesso, como é o caso dos vinhos da 

Malhadinha ou da Quinta do Mouro. Para além das colaborações e cargos que mantém, 

decidiu começar a fazer os seus próprios vinhos, criando assim a Luís Duarte Vinhos em 

Reguengos de Monsaraz. 

 


