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Iniciativa da Deloitte distingue desempenho de empresários e empresas há mais de 30 anos

Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do
Alentejo premiado nos IRGAwards
O Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA) foi, esta quinta-feira,
23 de setembro, distinguido nos IRGAwards, uma iniciativa da Deloitte que premeia o
desempenho de empresários e empresas há mais de três décadas e que, este ano,
estreou uma nova categoria “Sustainability Initiative Award”, cujo galardão foi atribuído
à iniciativa sustentável da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).
“Foi com muito orgulho que recebemos a distinção de um programa que coloca a região
do Alentejo como pioneira na implementação de políticas e medidas de agricultura
sustentável e que vão ao encontro dos objetivos traçados para a construção de um
futuro melhor”, salienta Francisco Mateus, presidente da CVRA, relembrando que “o
PSVA foi criado em 2015 e conta já com 448 membros associados, que representam
mais de 42% da área de vinha do Alentejo.”
A distinção pretendeu reconhecer iniciativas que, segundo a Deloitte “tenham tido um
impacto significativo na melhoria das condições do governo societário ou do mercado,
visando nomeadamente atender à responsabilidade pelos impactos sociais e ambientais
da atividade empresarial.”
Redução de emissões e intensidade carbónica, gestão efetiva e valorização para
reciclagem, redução ou reutilização de resíduos, ações de integração e inclusão de
grupos desfavorecidos, manutenção e criação de emprego, suporte a comunidades locais
e colaboradores e promoção de uma educação inclusiva e de qualidade são alguns dos
critérios de avaliação do prémio nos eixos do impacto ambiental e social.
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Recorde-se que o PSVA, pela promoção de práticas mais sustentáveis ao nível ambiental,
social e económico nas vinhas e adegas alentejanas, foi já distinguido com inúmeros
prémios internacionais, desde o “The Drinks Business Green Awards”; os Prémios
Europeus de Promoção Empresarial, uma iniciativa da Comissão Europeia e coordenada,
em Portugal, pelo IAPMEI; ou o título de Embaixador Europeu de Inovação Rural pelo
projeto LIAISON, uma Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade Agrícola e
Sustentabilidade lançada, igualmente, pela Comissão Europeia.
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 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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