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Reforço anunciado esta segunda-feira, 14 de junho, pelo Ministério da Agricultura

Vinhos do Alentejo aplaudem reforço da
verba de apoio à restruturação da vinha
CVRA espera que o aumento da verba do VITIS não signifique cortes futuros
em outros apoios ao setor

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) saúda o Governo pelo reforço
da dotação orçamental do Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da
Vinha (VITIS), relativa à campanha 2021-2022, para 57 milhões de euros.
Francisco Mateus, presidente da CVRA e da ANDOVI (Associação Nacional das
Denominações de Origem Vitivinícolas), lembra, no entanto, que “é essencial que a
viticultura, produtores e comerciantes de vinho tenham um quadro previsível sobre
os apoios, que conheçam os seus objetivos, as regras e os valores disponíveis.
Quando se anunciam aumentos num ano, gera-se incerteza nos anos seguintes. Não
devemos hipotecar a intenção de investimentos futuros.”
Para a CVRA, é importante que os apoios disponíveis sejam reforçados, defendendo,
contudo, que setor deverá ser visto a longo prazo pelo Governo.
A medida foi anunciada pelo Ministério da Agricultura esta segunda-feira, 14 de junho,
como resposta ao elevado número de candidaturas. Também o prazo de participação
será alargado para o dia 21 de junho.
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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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