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Esta terça-feira, 29 de março

Rota dos Vinhos do Alentejo associa-se a
Madalena

Vidigal

para

formação

sobre

enoturismo na região
Rota dos Vinhos do Alentejo tem sido palco de iniciativas de formação e
capacitação dos agentes económicos da região

A Rota dos Vinhos do Alentejo (R. Cinco de Outubro nº 88, 7000-854 Évora) vai
receber Madalena Vidigal, autora do blog “Entre Vinhas” e produtora de vinho,
para uma formação em Enoturismo, já na próxima terça-feira, 29 de março, às
10h00. O evento presencial está aberto a todas as pessoas interessadas em
investir em enoturismo na região, ou que contem já com um negócio na área e
promete fazer pensar o vinho para além da vinha.

O que é o enoturismo? O que existe e pode ser explorado para além das
adegas? Como adaptar o enoturismo a um mundo cada vez mais digital? Estes
são alguns dos pontos a explorar pela especialista em enoturismo, Madalena
Vidigal, nas quase cinco horas ao longo das quais decorre a iniciativa.

23.03.2022 | PÁGIINA 2 DE 3

NOTA DE IMPRENSA

A formação em enoturismo enquadra-se na estratégia da Comissão Vitivinícola
Regional Alentejana (CVRA) que pretende unificar e robustecer o enoturismo
da região, com o estabelecimento de parcerias ou a realização de workshops
junto de produtores.

Francisco Mateus, presidente da CVRA, explica a estratégia: “Se, nos dois
últimos anos, o turismo português encolheu, por motivo da pandemia de
COVID-19, este parece-nos ser o ano da recuperação, com o retomar da livre
circulação entre diversos países, motivo pelo qual os Vinhos do Alentejo têm
vindo a apostar claramente no enoturismo, dinamizando ações de formação e
iniciativas junto dos produtores”.
Link parara inscrição na formação de enoturismo com Madalena Vidigal

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
23,5 mil de hectares, 30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco
destinos principais, designadamente Brasil, Suíça, EUA, Reino Unido e Polónia.

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
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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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