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Circular nº 3 de 22 de julho 2022  

-  POR TODO O ALENTEJO: “Proteger a produção de uva e vinho e a região” - 

 
Informamos que no passado dia 08/07 a ATEVA participou e apoiou a divulgação de uma reunião 
de trabalho / sessão de esclarecimento com o título acima referenciado, organizada na Quinta 
do Quetzal pelos Senhores Eng.os Reto Frank Jörg e Luís Leão (Quinta do Paral). 
 
Este evento teve uma forte adesão com mais de 50 entidades representadas e foi um importante 
momento de discussão de temáticas como o contexto atual do setor Vitivinícola do Alentejo e 
as recentes alterações na estrutura de funcionamento da Comissão Vitivinícola da Região do 
Alentejo (CVRA). 
 
Tendo estado presente o Senhor Eng.º. Francisco Mateus da CVRA, foi possivel estabelecer um 
diálogo construtivo e simultaneamente reforçar junto do mesmo as preocupações do setor. A 
ATEVA teve uma delegação presente e através do seu Presidente da Direção - Eng. Nuno 
Rodrigues, interveio diretamente nesta sessão de trabalho em defesa dos interesses dos seus 
associados, sendo um dos pontos defendidos a revisão da permissão da entrada de 15% de 
vinhos oriundos doutras regiões que no entendimento da ATEVA e em prol da defesa dos seus 
associados é lesiva e potenciadora de perda de identidade da nossa região. 
 
Abaixo disponibilizamos o resumo dos pontos debatidos: 

 
1. Nova reflexão sobre a permissão e em que condições sobre a entrada de 15 % de Vinhos 

de outras regiões;  

2. Número de Castas permitidas no DOC Alentejo, podendo contribuir para a perda de 
identidade da região; 

3. Discussão da necessidade de regulamentação especifica no âmbito da produtividade das 
Vinhas aptas de forma transversal para as categorias DOC, IGP e Mesa; 

4. Necessidade de medidas reforçadas de Fiscalização / Controlo;  

5. Potencial criação de um Canal de denúncias; 

6. Sugestão de reajustes na estratégia da Promoção e Marketing dos Vinhos do Alentejo; 

7. Criação de Grupo de Trabalho “ad hoc” com a CVRA para acompanhamento destas 
temáticas; 

 
Conforme acima referido a ATEVA entende estas temáticas como de elevada importância e 

continua ativamente empenhada na defesa dos interesses dos seus associados e do setor 

vitivinícola do Alentejo nesta tipologia de fóruns ou em sede de cargos que exerce em várias 

entidades, incluindo a CVRA. 

 

A direção ATEVA 

 


