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Esta quarta-feira, 31 de março, pelas 18h00

Vinhos do Alentejo debatem desafios e
potencialidades do mercado brasileiro
Brasil foi responsável por 21,4 % do volume de vinho alentejano exportado em 2020

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) vai reunir, esta quarta-feira, 31 de
março, pelas 18h00 um painel de especialistas do mundo vitivinícola para discutir os
desafios e potencialidades do Brasil para o vinho alentejano, bem como as tendências

que vão marcar o ano de 2021 do mercado sul-americano que representa já 21,4% do
volume de vinho exportado pelo Alentejo.
Os oradores Marcelo Copello, um dos maiores especialistas em vinho do Brasil; Diego
Bertolini, consultor de mercado e especializado em vinhos; Rodrigo Lanari, fundador da
Winext e Gestor da Consultora Britânica Wine Intelligence no Brasil; Luís Osório, da
Wine Intelligence Brasil; e Christian Burgos, CEO do Inner Group, compõem o painel
de excelência que pretende colocar o mercado estratégico do Brasil na mira dos
produtores de vinho alentejano.
“Os Vinhos do Alentejo estão focados no futuro e, por isso, com esta incitava vamos
descortinar tendências de mercado, oportunidades e abrir caminho aos produtores
alentejanos para possíveis negócios de sucesso, com o apoio de profissionais de
excelência na área e grandes conhecedores deste destino, tendo presente que em 2020
o Alentejo representou 20% do volume de vinhos DOC e Regional exportados por
Portugal para o Brasil”, avança Francisco Mateus, presidente da CVRA.
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Já em outubro de 2020, a CVRA promoveu uma apresentação do Programa de
Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA) àquele que é o principal mercado
importador de vinho da região.
A sessão será realizada online, podendo os interessados inscrever-se no website da
CVRA (www.vinhosdoalentejo.pt) para participarem no encontro através de Zoom.
Caso o número de inscritos seja superior a 100, a sessão será igualmente transmitida
através do canal de YouTube.

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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