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Há mais de 10 anos que o 
programa Wine in Mo-
deration (WiM) expan-

de a mensagem do consumo res-
ponsável de vinho e apresenta-se 
agora com uma nova estratégia 
de comunicação. 
Com o novo slogan “Escolha, 
Partilhe, Cuide”, o WiM reforça 
a difusão da sua mensagem aos 
profissionais do setor, incenti-
vando a uma cultura sustentável 
do vinho.
O número de parceiros do WiM 
também continua a crescer, ten-
do aumentado em 2019 ainda 
mais que nos anos anteriores. O 

Chile e a Argentina uniram-se 
ao programa Wine in Modera-
tion e na Colômbia foram muito 
expressivas as ações durante o 
primeiro ano como membro do 
WiM.
Neste momento, o WiM desen-
volve ações em 26 países e tem 
mais de dois mil parceiros.

Beber com 
moderação  
e em boa 
companhia

VINHO COM MODERAÇÃO

Para um Consumo responsável
JANTAR DE FAMÍLIA  
OU DE AMIGOS

•	 Escolha cuidadosamente os seus vinhos. 
Atreva-se a descobrir novos rótulos, seja 
curioso.

•	 Antecipe o número de apreciadores de 
vinho entre os seus convidados e não se 
esqueça de que uma garrafa de vinho de 
750 ml irá encher cerca de sete copos.

•	 Respeitar e apreciar o vinho é uma das 
melhoras formas de evitar abusos. Portan-
to, sirva o seu vinho em copos elegantes 
e saboreie-o cuidadosamente: cor, aroma, 
sabor.

•	 Faça servir o vinho de forma a evitar 
encher os copos mais do que quatro vezes 
durante a noite. Sirva também bebidas 
não alcoólicas: água, sumos de fruta e 
refrigerantes.

•	 Acompanhe o vinho com iguarias e incenti-
ve os seus convidados a saboreá-las.

•	 Não se esqueça de servir café e chá. O 
condutor não deve exceder uma TAS de 
0,5 g/l.

       fonte: wineinmoderation.eu
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Tal como nos vinhos, a tradição e a diversidade vê-se 
também na gastronomia. Dos tradicionais pratos de car-
ne, como o típico cozido à portuguesa, aos mariscos e 
peixes frescos, passando pelos queijos e doces conven-
tuais, a gastronomia portuguesa é rica e variada. E para 
cada iguaria, existe um bom vinho para acompanhar.
Em todas as regiões vitivinícolas encontramos locais 
convidativos para conhecer as particularidades da cul-
tura, da gastronomia e dos vinhos. “Siga à descoberta da 
diversidade das 14 regiões” é o convite da Associação das 
Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP).

“Numa casa 
portuguesa 
fica bem,  
pão e vinho 
sobre a mesa”

VINHO E GASTRONOMIA 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS
Para combinar um bom vinho  
com um bom prato

ESPUMANTES E FRISANTES
Harmonizam com entradas diversas, 
saladas, petiscos e, dependendo da 
doçura do espumante, com algumas 
frutas e sobremesas.

VINHOS BRANCOS E ROSÉS
Harmonizam com saladas, aves, 
peixes e frutos do mar, massas com 
molho branco e queijos de textura 
mole.

VINHOS TINTOS
Harmonizam com carnes vermelhas, 
massas com molho vermelho e quei-
jos de massa dura e sabor intenso.

VINHOS DOCES E FORTIFICADOS
Harmonizam com queijos azuis e 
sobremesas em geral.

Tintos
Para carnes 
pouco condi-
mentadas e 
com sabores 
menos intensos 
opte por um 
vinho tinto leve.
Para pratos 
de carne com 
sabores mais 
intensos e sucu-
lentos, escolha 
tintos mais 
encorpados.

Brancos
Para um peixe 
cru ou grelhado 
vinho branco 

mais leve.
Para peixes de 
sabores mais 
intensos, cama-
rão ou lagosta, 
por exemplo, 
um branco mais 
robusto.

A importância 
do sal
O vinho combi-
nado com um 
prato salgado, 
torna-se mais 
agradável ao 
paladar. O 
vinho fica mais 
rico, menos 
amargo e me-
nos ácido.

Pratos doces
O açúcar pode 
mascarar o 
sabor frutado 
de um vinho 
e intensificar 
a sensação de 
acidez e amar-
gura, deixando 
o álcool em 
evidência.
O ideal é esco-
lher um vinho 
que tenha um 
nível mais alto 
de doçura.

O picante
Para pratos 
picantes ou 
apimentados, 
vinhos de baixo 

teor alcoólico, 
mais ricos em 
doçura e sabo-
res frutados. 

Gordura
Pratos com 
maiores níveis 
de gordura pe-
dem vinhos de 
acidez elevada. 
A acidez com-
bate boa parte 
da gordura, lim-
pando o palato 
e oferecendo 
uma sensação 
mais agradável.
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GASTRONOMIA
PATRIMÓNIO CULTURAL

Gastronomia Portuguesa
“Património Cultural” desde 2000

Foi há 20 anos que a gas-
tronomia portuguesa foi 
elevada ao estatuto de 

“bem imaterial integrante do 
património cultural de Portu-
gal”, por Resolução do Conse-
lho de Ministros, publicada a 
26 de julho de 2000 no Diário 
da República.
O documento define que a gas-
tronomia portuguesa “integra 
pois o património intangível 
que cumpre salvaguardar e 

promover” e acrescenta que 
“o reconhecimento de um tal 
valor às artes culinárias cria 
responsabilidades acrescidas 
no que respeita à defesa da sua 
autenticidade, bem como à sua 
valorização e divulgação”. 
A sua importância como ele-
mento estratégico para a econo-
mia e o turismo era igualmente 
reforçada: “tem sido a reconhe-
cida componente de atração tu-
rística da gastronomia nacional 

e o esforço de todos no sentido 
da preservação da sua autentici-
dade que têm proporcionado o 
desenvolvimento contínuo do 
setor da restauração, de crucial 
importância económica global 
em Portugal”.
O Conselho de Ministros de-
cide reforçar as ações de pro-
moção e valorização da gastro-
nomia portuguesa e criar um 
grupo de trabalho para apre-
sentar propostas e programas.
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Fundamental 
para a 
economia  
e o turismo 

20 
anos

GASTRONOMIA  

PORTUGUESA

PATRIMÓNIO 

CULTURAL
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GASTRONOMIA PATRIMÓNIO CULTURAL

20 ANOS DE GASTRONOMIA  
PATRIMÓNIO CULTURAL DE PORTUGAL
A Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) - através da sua Secção de 
Gastronomia - e a Associação das Rotas do Vinho de Portugal (ARVP) vão assinalar os 20 
anos da data em que a gastronomia portuguesa foi elevada a bem imaterial do património 
cultural de Portugal com um conjunto de iniciativas, entre 24 e 26 de julho. 

Gastronomia e Vinho

PORQUE NINGUÉM  
É FELIZ SOZINHO!
O vinho é já, de forma natural e 
incontestada, o ‘parceiro’ natural 
da gastronomia e a harmonização 
entre os dois constitui uma das 
‘experiências’ mais apaixonantes 
do produto enoturismo. Estas são 
as razões que levam a AMPV e a 
ARVP a promover, em conjunto 
com os municípios e Rotas de Vinho 
suas associadas, um conjunto de 
atividades a decorrer entre 24 e 26 
de julho de 2020, como forma de 
assinalar os 20 anos da elevação da 
Gastronomia a Património Cultural 
de Portugal.

24 de julho
Videoconferência
-  20 Anos de 

Gastronomia 
Património Cultural de 
Portugal - O Produto 
Gastronomia/Vinho.

-  Apresentação do livro 
digital ‘Territórios 
Vinhateiros, Olivícolas 
e Corticeiros de 
Portugal’.

25 de julho
Lançamento da 
‘Ementa’ com 
sugestões de 
Gastronomia e Vinho 
dos municípios.

26 de julho
Dia do 20º Aniversário 
da Gastronomia 
Património Cultural de 
Portugal
-  Iniciativas promovidas 

nos municípios
-  Mostra 

enogastronómica 
comentada

-  Homenagem a 
intervenientes no 

Grupo de Trabalho 
criado em 2000 
(Carlos Abreu, 
Francisco Sampaio, 
Manuel Fialho e 
os dois primeiros 
distinguidos com 
o Prémio AMPV: 
Chefe Silva e Paixão 
Marques)

-  Lançamento de um 
concurso de fotografia 
com o tema: 
Gastronomia e Vinho: 
Porque ninguém é 
feliz sozinho!

PROGRAMA

COMEMORAÇÕES 20 
anos
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“Pretendemos atingir 
o patamar dos 1.000 
milhões de euros”  
em exportação
FREDERICO FALCÃO
PRESIDENTE DA VINIPORTUGAL

ENTREVISTA // FREDERICO FALCÃO PRESIDENTE DA VINIPORTUGAL
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Como é tomar posse de um orga-
nismo como a Viniportugal numa 
altura tão complexa como a que 
atravessamos, face à atual pande-
mia Covid-19. Que desafios é que 
vê pela frente?
R: Este estado de Pandemia a nível mun-
dial veio alterar completamente o pano-
rama de promoção de vinhos. Como se 
percebe, não estão previstos eventos com 
grande quantidade de pessoas, pelo que 
Feiras de Vinhos ou eventos semelhan-
tes foram ou estão a ser cancelados ou 
adiados para o próximo ano. Sendo uma 
altura complexa é também uma oportu-
nidade para encontrar novas formas de 
promover e de posicionar melhor nos vi-
nhos portugueses. É uma fase em que te-
mos de nos reinventar e, como tal, vejo o 
momento como um desafio e uma opor-
tunidade de mudança.

Uma substancial parte da ativida-
de da Viniportugal tem estado e 
poderá continuar a estar restrita 
com esta pandemia, nomeadamen-
te a sua presença internacional em 
feiras ou outras ações, que estão 
canceladas. Que estratégia pensa 
seguir para compensar essas con-
tingências e continuar a promover 
a imagem dos vinhos portugueses? 
R: Estamos nesta fase a reequacionar 
tudo. Estão a ser desenvolvidos modelos 
adequados fase ao contexto em que vi-
vemos e que permitam que os profissio-
nais possam marcar presença nos nossos 
eventos, com toda a segurança. Exemplo 
disso são provas em plataformas digitais 
(em que serão enviados os vinhos para 
casa dos jornalistas ou consumidores 
ou, em outros casos, serão desafiados 
a adquirir vinhos no mercado onde se 
encontram e depois a provar em simul-
tâneo com enólogos ou com os nossos 
Embaixadores do Vinho, em plataforma 
digital). Também estão previstas ações no 
ponto de venda em alguns países, para fo-
mentar a aquisição dos vinhos portugue-
ses. É uma fase de construção de novas 
medidas que agora começa.

A Viniportugal tem uma atividade 
de grande proximidade com os 
consumidores. Que ações a cur-
to prazo tem definidas para ir ao 
encontro dos consumidores dos 
vinhos portugueses e dos produ-
tos enoturísticos neste contexto 
de progressivo desconfinamento, 
tanto em Portugal como lá fora?
R: A nível interno ainda estamos a deba-
ter a melhor forma de ir ao encontro dos 
consumidores, sendo que atrás já abordei 
alguns aspectos sobre os consumidores 
em mercados externos.
  
Neste próximo triénio de manda-
to, que objetivos é que gostaria de 
ver alcançados?
R: Pretendemos criar um Observatório 
do Vinho, que pesquise, trabalhe e forne-
ça aos nossos produtores informação so-
bre o setor do vinho e os vários mercados 
onde trabalhamos a marca Wines of  Por-
tugal; pretendemos reforçar as ações de 
formação em venda, porque “vender é 
uma arte” e pretendemos atingir o pata-
mar dos 1.000 milhões de euros em ex-
portação, aliados a uma forte valorização 
dos vinhos portugueses.

Estamos a 
encontrar 
novas formas 
de promover 
os nossos 
vinhos
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Face à situação de pandemia 
que está a afetar Portugal, 
a Europa e o mundo, a As-
sociação de Municípios Por-
tugueses do Vinho (AMPV) 
decidiu estender o estatuto 
de Pinhel como “Cidade do 
Vinho” até 2021.
A decisão foi aprovada por 
unanimidade, em reunião do 
Conselho Diretivo realizada a 
16 de abril.
No entender do presidente da 
Câmara Municipal de Pinhel, 
Rui Ventura, esta é uma deci-
são justa tendo em conta que 
Pinhel continua determinado 
em concretizar o programa 
delineado no âmbito da sua 
candidatura, ao abrigo da 
qual está prevista mais de uma 
centena de atividades.
Não sendo a situação ideal, 
nomeadamente devido às 
circunstâncias causadas pela 
pandemia, Pinhel passa a ser 
a primeira cidade a ostentar o 
título de Cidade do Vinho du-

rante dois anos consecutivos.
Recorde-se que o projeto “Ci-
dade do Vinho”, promovido 
pela AMPV, surgiu com o ob-
jetivo de “valorizar a riqueza, 
a diversidade e as caracterís-
ticas comuns dos territórios 
associados à cultura do vinho 
e de todas as suas influências 
na sociedade, na paisagem, 
na economia, na gastronomia 
e no património”.

Vinhos de Pinhel, 
embaixadores do território

A influência da montanha re-
flete-se nos sabores da região. 
O vinho está entre os princi-
pais atrativos gastronómicos 
de Pinhel, resultantes de vi-
nhas plantadas entre os 300 e 
os 600 metros. 
Pinhel é um dos concelhos 
com mais área de vinha da 
Beira interior e um território 
com uma forte tradição agrí-
cola e vitivinícola.

CIDADES DO VINHO 2020 / 2021

Pinhel mantém-se como 
Cidade do Vinho até 2021
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CRICOVA

Cricova é uma cidade da Moldávia e fica a escassos 15 quiló-
metros da capital do país, Chisinau. Cricova distingue-se pelo 
seu património, pela singularidade das galerias subterrâneas, a 
autenticidade dos vinhos e a diversidade das tradições. É famosa 
pelas suas adegas, que são uma grande atração popular para os 
turistas. A maior atração turística da Moldávia é, justamente, o 
complexo subterrâneo de túneis, que alberga a maior adega do 
mundo, com mais de 120 quilómetros de armazéns de vinho. 
Também para a Moldávia, o vinho tornou-se um produto estra-
tégico, sendo a base do turismo moldavo. 

ARANDA DE DUERO

Aranda de Duero tem uma longa história e cultura associa-
das ao vinho, contando com mais de seis quilómetros de caves 
subterrâneas. Este município espanhol fica situado numa área 
vitivinícola junto ao rio Douro, na província de Burgos, comu-
nidade autónoma de Castela e Leão. Em termos turísticos, é es-
pecialmente conhecida pela gastronomia, sobretudo pelo típico 
cordeiro assado, e pelos seus vinhos D.O. Ribera del Duero. As 
Adegas Subterrâneas são um grande atrativo. Construídas entre 
os séculos XII e XVIII, encontram-se no subsolo do núcleo an-
tigo da cidade. 

Cidades Europeias  
do Vinho 2020 / 2021
Também Aranda de Duero -  Cidade Europeia do Vinho 2020 (Espanha) e 
Cricova - Cidade Europeia Dionisios 2020 (Moldávia) viram o seu estatuto 
ser estendido até 2021, atendendo à situação de pandemia da Covid-19. 
A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da Rede 
Europeia de Cidades do Vinho (Recevin), no dia 8 de maio.
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ANIVERSÁRIO ARVP

Tomada de posse 2014

Ações Wine in Moderation

Ações de benchmarking

Reuniões Enoturismo

Reuniões Enoturismo

Promoção na BTL

ARVP há seis anos a unir as Rotas  
dos Vinhos e a promover o enoturismo  
de forma integrada

A Associação das Rotas dos 
Vinhos de Portugal (ARVP) 
completou seis anos de ati-
vidade no dia 6 de maio. Foi 
criada em 2014 e o seu ob-
jetivo primordial continua a 
ser associar em rede todos os 
agentes económicos envolvi-
dos na dinamização das rotas 
dos vinhos, promovendo os 
territórios nacionais numa 
lógica de agregação, trabalho 
em conjunto e promoção in-
tegrada.
É tendo por base este pressu-
posto de agregação, integração 
e proximidade que a ARVP 
acaba de abraçar um novo de-
safio, consolidado num pro-
tocolo acordado com a Oikos 
- Cooperação e Desenvolvi-

mento, e no qual a ARVP se 
assume como parceiro estraté-
gico na Plataforma de Comér-
cio Eletrónico “SmartFarmer”.

“VINHO COM  
MODERAÇÃO”

A ARVP, enquanto parceira do 
programa “Wine in Modera-
tion”, tem associado a mensa-
gem do consumo responsável 
de vinho a praticamente todas 
as suas atividades. Contudo, 
tem definidas várias ações 
concretas de sensibilização, 
com o objetivo de chegar di-
retamente aos diferentes tipos 
de consumidores, bem como à 
população jovem. 
Em estreita colaboração com a 

AMPV, a mensagem do consu-
mo responsável de vinho tem 
também chegado aos municí-
pios e tem sido um dos temas 
abordados nas reuniões de tra-
balho que a AMPV desenvolve 
regularmente com os seus as-
sociados.

ENOTURISMO

No período de confinamento 
devido à pandemia da Co-
vid-19, a ARVP levou o eno-
turismo até à casa dos portu-
gueses. 
“Conheça agora em casa o que 
pode visitar depois. Fique em 
casa, mas mantenha a vonta-
de de conhecer o nosso país, 
sobretudo a riqueza e a bele-

za dos territórios vinhateiros” 
— foi este o convite da ARVP, 
que pretendeu assim dar uma 
ajuda na escolha dos melhores 
destinos enoturísticos, para 
visitar após a pandemia da 
Covid-19, levando até casa dos 
portugueses, através das redes 
sociais e do seu site, um pouco 
daquilo que melhor caracte-
riza e marca cada região, des-
pertando o interesse de uma 
visita in loco, mais tarde. 
Agora com o “regresso à nor-
malidade”, a ARVP continua 
a divulgar o melhor de cada 
região vitivinícola, sob o mote 
“Visitar, Para Mais Tarde Re-
cordar”.
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A ARVP e a AMPV assina-
ram um protocolo com a 
Autoridade Nacional de Se-
gurança Rodoviária (ANSR), 
no dia 6 de novembro, em 
Lamego, com o objetivo de 
criarem atividades conjuntas 
nos domínios da segurança 
rodoviária e sensibilização 
para os riscos do consumo 
de álcool e condução.
Este protocolo visa refor-
çar ainda mais o trabalho 
que a ARVP e a AMPV já 

desenvolvem no âmbito da 
sensibilização para o consu-
mo moderado de álcool e os 
riscos que um consumo ex-
cessivo pode causar, trabalho 
esse já desenvolvido através 
do programa Wine in Mode-
ration. 

ARVP e AMPV 
empenhadas em 
reforçar a mensagem 
do Consumo 
Moderado de Álcool

CONSUMO MODERADO

No seguimento desta colaboração, 
as três entidades estão a preparar 
uma ação de âmbito nacional 
que passará por colocar na 
estrada e em diferentes praças 
do país e escolas um mini-bus 
que disponibilizará informação 
de sensibilização para o consumo 
moderado de álcool. Este “road-
show” pretende transmitir 
diretamente a mensagem “Dê 
prioridade à vida: quando beber, 
não conduza!”.

“Road-show” de 
sensibilização de 
norte a sul do país
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INVENTRIP

Uma nova forma de conhecer  
o território

Inventrip é um projeto desen-
volvido pela empresa espanho-
la Sismotur e da qual a AMPV 
tornou-se parceira, com o intui-
to de facilitar o acesso dos mu-
nicípios portugueses a um ser-
viço de informação e gestão da 
sinalização turística inteligente.

Trata-se de uma aplicação que 
permite aos visitantes consul-
tar a oferta turística, reservar, 
construir viagens à medida e 
partilhar tudo isto nas redes 
sociais ou através da utilização 
das mais recentes tecnologias: 
Beacons, NFC ou códigos QR.

Com a nova “app inventrip”, o 
visitante poderá conectar-se 
aos novos Destinos Turísticos 
Inteligentes (Smart Destina-
tions) que enviarão para o seu 
telemóvel informações rele-
vantes para descobrir o local 
onde se encontra, sem haver 

a necessidade de se conectar à 
internet.
Para além disso, poderá pla-
nificar, antes ou durante a sua 
estadia no destino, uma viagem 
personalizada, selecionando as 
atrações, experiências, aloja-
mentos e locais de interesse.

COMO SE CONECTAR 
AO DESTINO
-  Selecione primeiro o des-

tino que deseja visitar. 
-  Conecte-se com estes 

através dos novos sinais 
turísticos inteligentes ou 
objetos no destino que 
tenham o nosso logótipo 
e da página web física.

COMO DESCOBRIR O 
DESTINO
-  O que o visitante tem per-

to de si: as atrações que 

o rodeiam num local, os 
serviços turísticos que lhe 
proporciona o hotel rural 
onde se aloja ou o menu 
do restaurante onde está 
a tomar uma refeição.

-  O que pode explorar à 
sua volta: o que ver, o 
que fazer, onde comer e 
onde dormir. Às vezes, 
são propostas atividades, 
experiências ou locais 
distantes da sua localiza-
ção, porque vale a pena 
o desvio.

PERSONALIZAR A 
VIAGEM
Se o visitante dispuser de 
dados, é-lhe proposta uma 
viagem inventrip especial 
pensada para a sua loca-
lização, que pode sempre 
personalizar de acordo 
com as suas preferências 
e que poderá partilhar nas 
suas redes sociais favoritas.

NÃO ESQUECER
Autorizar a sua geolocali-
zação e ativar o bluetooth. 

É assim que nos conecta-
mos aos beacons, que se 
escondem nos novos des-
tinos turísticos inteligen-
tes.
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SMARTFARMER

ARVP torna-se parceiro estratégico da 
Oikos para o setor do vinho

A plataforma de comércio eletrónico 
“SmartFarmer” trata-se de um projeto que 
visa promover as cadeias curtas agro-ali-
mentares, a retribuição justa ao produtor e 
o consumo sustentável, facilitando o aces-
so dos pequenos e médios agricultores ao 

mercado, precisamente em condições jus-
tas, privilegiando lógicas de proximidade 
e sustentabilidade.
É um projeto da Oikos - Cooperação e De-
senvolvimento e que tem como parceiros 
estratégicos para o setor do vinho a ARVP 

e a AMPV. Nesta parceria com a Oikos, a 
ARVP pretende ter um marketplace que 
sirva de canal para os pequenos e médios 
produtores de vinho comercializarem os 
seus produtos.

O SMARTFARMER
A plataforma “Smartfarmer” é mais 
do que um negócio social ou um 
portal de comércio eletrónico, assu-
mindo-se como uma solução para a 
desertificação humana do meio ru-
ral e a perda do sentido do bem co-
mum, causados pelo divórcio entre 
o consumidor e o produtor.
Tem como principal missão apoiar 
pequenos e médios produtores 
agroalimentares – por um lado, ala-
vancando as suas vendas através de 
uma plataforma online, por outro, 
criando relações de proximidade e 
transparência entre estes e os con-
sumidores, sustentadas por uma 
forte rede de parceiros locais.

Porquê aderir ao SmartFarmer?
•  Produtores e consumidores ficam 

mais próximos, promovendo cir-
cuitos agroalimentares curtos – 
um modo de comercialização de 
produtos agroalimentares, que 
pode ser efectuado por venda di-
reta do produtor ao consumidor, 
ou por venda indireta, através de 
um intermediário.

•  Os consumidores têm acesso a 
uma alimentação adequada, pro-
movendo o consumo local por 
parte de famílias e consumidores 
coletivos (IPSS, Misericórdias e 
Câmaras Municipais), através de 
um novo canal de escoamento – 
o comércio eletrónico.

Loja SmartFarmer
https://smartfarmer.pt

Conheça os produtores  
da sua terra. 

Consumo de proximidade, 
alimentos amigos do ambiente, 

locais e sazonais. 

Um sistema alimentar mais são, 
justo e sustentável.
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ANIVERSÁRIO AMPV

Comemorações  
do 13ª aniversário  
da AMPV 

NUNO RUSSO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA  
E DESENVOLVIMENTO RURAL

“A AMPV tem sido um porta-voz de todos os muni-
cípios e tem cumprido com a sua missão, com brio, 
profissionalismo e com muita qualidade. Espero que 
possam continuar com este desígnio e com o objeti-
vo de cada vez mais contribuirem para este país, para 
os territórios e para o vinho português.

A Associação de Municí-
pios Portugueses do Vinho 
(AMPV) assinalou no dia 30 
de abril o seu 13.º aniversário. 
A comemoração do aniver-
sário revestiu-se este ano de 
um particular cenário. Mas 
mesmo em tempo de quaren-
tena devido à pandemia da 
Civid-19, a AMPV proporcio-
nou o encontro e a união, ti-
rando partido das ferramentas 
tecnológicas para chegar até 
junto dos associados, parcei-
ros e amigos. 
Na manhã do dia 30 de abril, a 
AMPV convidou um conjunto 
de personalidades para deba-
ter o Vinho e o Mundo Rural 
e as soluções para a atual cri-
se, entre os quais, Luis Araú-
jo, presidente do Turismo de 
Portugal, Bernardo Gouvêa, 

presidente do IVV, Floriano 
Zambón, presidente da Città 
del Vino, José Calixto, presi-
dente da Recevin, Pedro Ribei-
ro, presidente da AMPV, Jorge 
Sampaio, presidente da Rota 
da Bairrada, Daniela Capelo, 
vice-presidente do município 
de Pinhel - Cidade do Vinho 
2020-21 e Ivane Fávero. 
À tarde, no decorrer da sessão 
online das Prova 6/6, os por-
tugueses foram convidados a 
levantar o copo para “o maior 
brinde digitar de Portugal”. 

PARABÉNS À AMPV 

PEDRO MACHADO
PRESIDENTE DO TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

Felicito a nossa associação, construída ao longo des-
te anos com tantos municípios, produtores, operado-
res, que nos ajudaram a construir a marca Portugal 
tão forte como ela nunca esteve. Este aniversário, o 
mais improvável e mais difícil de comemorar, é tam-
bém um voto de esperança e de confiança no traba-
lho que a associação desenvolveu e que José Arruda 
e todos os que fazem parte dela nos inspiram para 
continuarmos a trabalhar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=iLPGmivs5OU
https://www.youtube.com/watch?v=tn02j-sGwYk
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ROBERTO PERERA GRILO
PRESIDENTE DA CCDR ALENTEJO

Do trabalho conjunto das autarquias que compõem 
a associação têm surgido projetos que muito têm va-
lorizado estes territórios, que têm em comum uma 
forte tradição vitivinícola. Neste momento particular 
foi interessante ver a atitude proativa da AMPV, que 
procurou de imediato encontrar respostas aos novos 
tempos, aproveitando as novas tecnologias.

JOÃO FERNANDES
PRESIDENTE DA REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

Temos seguido com atenção o trabalho da AMPV e 
sido parceiros de várias atividades e ações que têm 
desenvolvido. Revemo-nos inteiramente na aposta 
da associação na afirmação da identidade histórico 
-cultural dos concelhos e na valorização do poten-
cial endógeno de todas estas terras que temos neste 
nosso bonito país. 

RODOLFO QUEIRÓS
PRESIDENTE DA CVR DA BEIRA INTERIOR

Felicito a associação pelo 13º aniversário, pelo exce-
lente trabalho que tem feito pelo vinho e pelo eno-
turismo ao longo destes anos. Um brinde à AMPV e 
que venham mais 13 anos, para que continue a trilhar 
um caminho de sucesso como tem feito até aqui. 

VASCO D’AVILLEZ
“EMBAIXADOR” DOS VINHOS PORTUGUESES

A AMPV representa um marco fundamental na evo-
lução da promoção do vinho no nosso país. Uma 
coisa é promover o vinho com base nos vinhos pro-
priamente ditos, outra coisa diferente é promove-los 
com base no território. E a AMPV veio acrescentar 
à promoção dos vinhos o território. E vocês não so-
nham a diferença que faz promover um produto situ-
ando-o no território onde ele é criado!
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https://www.youtube.com/user/ampvinho/videos
https://www.youtube.com/watch?v=LlbRYNCqnrc
https://www.youtube.com/watch?v=j_zHdS1C7iA
https://www.youtube.com/watch?v=9liKG10pd_w
https://www.youtube.com/watch?v=9ccjUHGmKO4


Recevin assinalou  
Dia da Europa 
Para assinalar o Dia da Europa, a RECEVIN - Rede Europeia 
de Cidades do Vinho promoveu uma videoconferência no dia 
8 de maio, sob o Tema “Os novos desafios para a Europa e 
para os Territórios Vinhateiros Europeus”.
 A data escolhida reflete o dia 9 de maio, data em que se ce-
lebram os 70 anos que o estadista francês Robert Schuman 
avançou com a proposta de uma entidade europeia suprana-
cional, que veio a culminar na União Europeia. Vários ora-
dores abordaram esta temática e pode ouvi-los clicando no 
botão acima “ver vídeo”. 

AMPV celebrou Dia 
Internacional dos Museus
 “Os Museus e a promoção dos territórios: Novos desafios” foi 
o tema da videoconferência que a Associação dos Municípios 
Portugueses do Vinho (AMPV) realizou no dia 18 de maio, 
em conjunto com a Rede de Museus Portugueses do Vinho, 
para assinalar o Dia Internacional dos Museus.
Esta conferência contou com a intervenção de várias per-
sonalidades e teve como objetivo a identificação das novas 
problemáticas a que os museus possam estar expostos devido 
à atual situação de pandemia, bem como evidenciar a impor-
tância que têm os museus na promoção dos territórios.

Jogo online “Quem Sabe Mais 
sobre Vinho e Gastronomia”

Um jogo social online com um conteúdo dinâmico 
e informativo, a lembrar alguns concursos de tele-
visão, em suporte informático de grande simplici-
dade de utilização. Tem como objetivo estimular os 
participantes a querer saber mais sobre a temática 
do vinho, da vinha, dos produtos regionais e da 
gastronomia portuguesa. Uma criação do jornalista 
gastronómico Amilcar Malhó.
O Quem Sabe mais? Deve ser ‘disputado’ por um 
mínimo de 2 participantes (jogadores). 
Pode ser disputado por jogadores individuais ou em 
equipas de 2, 3 ou mais pessoas, usando um com-
putador, ou equipamento (tablet, smartphone) com 
tecnologia touchscreen. Com base no conhecido 
‘Quiz’ os concorrentes optam por uma resposta en-
tre três perguntas. 

Este jogo está disponível online no site  
http://www.quemsabemais.pt
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http://www.quemsabemais.pt
https://www.facebook.com/watch/live/?v=548263629397776
https://www.facebook.com/recevin/vide
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Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para...
Manter a ‘ligação’ ao 
mundo do vinho e, pelo 
cuidado na linguagem 
utilizada, provar que é 
possível promover este 
tipo de iniciativas sem 
deixar de fora os novos 
consumidores/aprecia-
dores.

Enquanto moderador 
destas provas, que ba-
lanço faz desta iniciati-
va?
Muito positivo, entre ou-
tras razões:
- Por se provar que é pos-
sível realizar este tipo de 
atividade com definição 
e cumprimento de tem-
pos de duração conside-
rados adequados.
- Pela associação de ´se-
riedade´ técnica, com 
informalidade comunica-

cional por parte dos pro-
vadores e dos seus con-
vidados.
- Porque, apesar do nú-
mero de iniciativas des-
te tipo, neste período 
de confinamento, ter-se 
conseguido apresentar 
muitas novidades, não 
apenas nos vinhos, mas 
também nas conversas ‘à 
volta deles’.
- Por dar destaque aos 
territórios, razão principal 
da atividade da entidade 
promotora.
- E pelos excelentes re-
sultados de audiências 
(visualizações) que de-
monstraram quanto é 
acertada a decisão da 
AMPV em continuar a 
promover estas provas.

Amílcar Malhó
Moderador

Decisão 
acertada 
da AMPV

PROVAS 6/6

Provas de 
vinho online
Todas as sextas-feiras, às 6 
da tarde, 6 vinhos à prova, 
em direto, no Zoom e na 
página de Facebook da AMPV. 
Com dois enólogos, dois 
convidados e um moderador. 
Sente-se confortavelmente 
no sofá, abra também uma 
garrafa de vinho e partilhe a 
sua experiência, ou tire as suas 
dúvidas. Conheça aqui alguns 
dos provadores e dos vinhos já 
apresentados.
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Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para... Acho 
que a iniciativa da AMPV 
teve o grande mérito de 
nos aproximar numa fase 
complicada das nossas 
vidas, em que todos es-
távamos a viver um dos 
periodos mais estranhos 
da nossa existência.
Falarmos do que mais 
gostamos de fazer , em 
conjunto com colegas e 
amigos que tem conosco 
um percurso em comum, 
foi motivador e ajudou-
-nos a entender que nes-
tas fases complicadas 
da vida é muito bom ter 
amigos.

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê?
3 vinhos de 3 diferentes 
regiões (Tejo, Lisboa e 
Alentejo) todos de uma 
unica vinha (single vi-
neyard) e casta, muito 

diferentes entre si, com a 
particularidade de serem 
vinhos da minha autoria 
ou co-autoria. A ideia 
foi podermos constatar 
a enorme diversidade 
de vinhos que o nosso 
pequeno país consegue 
produzir com enormes 
diferenças de estilo entre 
si, no entanto com um 
traço comum: originali-
dade. A riqueza que isto 
constitui num país como 
o nosso é incomensurável 
e coloca-nos no topo dos 
produtores de grande vi-
nhos a nivel mundial.

Que fatores motivaram 
a escolha do seu con-
vidado? Convidei um 
jovem enólogo (Mauro 
Azoia) que integra a mi-
nha equipa desde 2014 e 
a ideia foi trazer um pro-
fissional que representa 
uma geração emergente 
da enologia portuguesa.

PROVAS 6/6

Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para...
Prever e preparar a nova 
normalidade, repensar 
o vinho, as suas pessoas 
e os seus lugares, face à 
insegurança, incerteza e 
aos novos modos mais 
esclarecidos e sustentá-
veis de consumo.

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê?
Apresentei vinhos de cas-
tas autóctones dos pro-
dutores clássicos  (Lagoa, 
Premium, DOC Lagoa, 
Tinto, Única União das 
Adegas Cooperativas) e 
vinhos de castas interna-
cionais e nacionais dos 
novos produtores de ele-
vado potencial para os vi-
nhos do Algarve (Villa Al-
vor, Sauvignon Blanc, IGP 
Algarve, Branco, Avele-
da + Al-Ria, IGP Algarve, 
Rosé, Casa Santos Lima). 

Que fatores motivaram 
a escolha do seu convi-
dado? 
A explicação é óbvia, 
tratando-se da Presiden-
te da Direção da CVR 
Algarve, Sara Silva, in-
terveniente diária e pro-
tagonista do presente e 
futuro dos vinhos do Al-
garve.

Aníbal Coutinho António Ventura
Região do Algarve Várias regiões

Repensar 
o vinho, 
as pessoas 
e os seus 
lugares
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Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para...
Dar a conhecer o vinho 
português, pelas palavras 
dos principais autores 
do que de bom Portugal 
produz em todas as suas 
regiões.

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê?
DOP Madeirense - Atlan-
tis Rosé 2019, o Vinho da 
Madeira - Blandy’s Reser-
va 5 anos e o Vinho Verde 
(Sub-região de Monção e 
Melgaço) - Rui Reguinga 
Alvarinho 2017. A deci-
são da escolha dos vinhos 
acabou por ser simples. 
Nos dois primeiros pre-
tendia apresentar vinhos 
produzidos na ilha da 
Madeira. O primeiro na 
sua vertente mais habi-
tual - O vinho Generoso 
Madeira e o segundo, um 
vinho de mesa tendo es-

colhido um vinho da mar-
ca mais antiga de vinhos 
de Mesa na Madeira.
O terceiro vinho foi esco-
lhido para causar surpre-
sa, por se tratar de um 
vinho de outra região vi-
tivinícola. 

Que fatores motiva-
ram a escolha do seu 
convidado? Acabei por 
convidar dois colegas: 
o Eng.º Francisco Albu-
querque, com um traba-
lho invejável e com um 
reconhecimento ímpar 
na elaboração de vinhos 
da Madeira; e o Eng.º Rui 
Reguinga, que foi meu 
colega no Instituto Supe-
rior de Agronomia e que 
colabora no projecto de 
vinhos de Mesa Atlantis,   
da Madeira Wine Com-
pany, SA. O seu reconhe-
cimento a nível nacional 
e internacional é também 
inquestionável. 

Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para... estas 
provas serviram para co-
nhecer melhor projetos 
de vinhos nas diferentes 
regiões o país, dados a 
conhecer por profissio-
nais conhecedores, sus-
citando interesse para a 
prova de muitos vinhos, 
em especial de projetos 
menos conhecidos.

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê?
Terrantez do Pico by An-
tónio Maçanita 2018 - IG 
Açores: casta única no 
mundo, que esteve qua-
se extinta há 10 anos 
atrás; projeto ligado aos 
primeiros vinhos do An-
tónio Maçanita nos Aço-
res e posteriomente ao 
início da Azores Wine 
Company. Magma 2018 
- DO Biscoitos: vinho da 

Cooperativa dos Biscoi-
tos, na ilha Terceira; pro-
jeto liderado por Ansel-
mo Mendes.
Ameixambar 2018 - IG 
Açores: vinho da Adega 
do Vulcão - novo projeto 
de vinhos nos Açores.
50% das uvas da zona 
histórica da Criação Ve-
lha, na ilha do Pico e 50% 
da vizinha ilha do Faial, 
novas plantações na zona 
de cinza do vulcão dos 
Capelinhos. 

Que fatores motivaram 
a escolha do seu convi-
dado?  O João Couto é 
um excelente profissional 
de hotelaria e restaura-
ção  Nascido no Norte de 
Portugal, é açoriano de 
coração desde 2009. Faz 
parte da Câmara de Pro-
vadores da CVR Açores 
e é um bom conhecedor 
de vinhos dos Açores.

João Pedro GhiraFilipe Rocha
Região da MadeiraRegião dos Açores

PROVAS 6/6
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Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para...
Descontrair, reatar con-
versas com colegas e 
amigos, quer na prepara-
ção da prova, quer duran-
te a prova. Aprofundar o 
meu conhecimento sobre 
vinhos, regiões, história e 
outros temas que foram 
abordados.

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê?
Quinta da Alorna Reser-
va Arinto & Chardon-
nay  2018 - um clássico da 
Quinta da Alorna; Quinta 
da Alorna Castelão 2017 
– Vinho elaborado com 
uma casta tradicional, na 
Charneca  em solo de ca-
lhau rolado, terroir único! 
Quinta da Alorna Abafa-
do 5 Years   - Um vinho 
licoroso de excelência, 
típico da região do Tejo.
 

Que fatores motivaram 
a escolha do seu convi-
dado? 
Ser bom comunicador, 
entusiasta e efusivo. Ter 
conhecimento e currículo 
na área de enologia e vi-
ticultura. Ser uma pessoa 
da região do Tejo, com 
conhecimento da histó-
ria, cultura e gastronomia 
da região.

PROVAS 6/6

Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para...
Partilhar experiências e 
conhecimentos, promo-
ver as diferentes regiões 
vitivinícolas Portuguesas, 
abrir uma garrafa de vi-
nho no conforto da nossa 
casa e descontrair ao sa-
bor da degustação,  ofe-
recer a  oportunidade de 
interagir com o Grupo de 
Enólogos do Júri do Con-
curso Europeu de Vinhos 
AMPV e seus prestigia-
dos convidados e escla-
recer dúvidas!

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê?
Vinhos da Casa 1927, 
DOC Reserva Douro por 
se tratar de uma região 
de excelência com vinhos 
de características únicas,   
e Espumantes “Indepen-
dente” porque prometi 
falar sobre a   Produção 

de Vinhos Espumantes 
além de que  estes vinhos 
oferecem uma prova mui-
to apelativa e permitem 
apresentar sugestões de 
harmonizações interes-
santes!

Que fatores motivaram 
a escolha do seu convi-
dado?
A sua vasta experiência 
e  conhecimento na área 
de Enologia, o seu em-
penho e criatividade e a 
grande  amizade que nos 
une!

Maria Vicente Marta Simões
Várias regiões Região do Tejo

Partilhar 
experiên- 
cias e 
conheci- 
mentos

Vinhos, 
regiões, 
história e 
muito mais
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Em período de con-
finamento, as Provas 
6/6 serviram para... 
Num  Período  de confi-
namento , as provas ser-
viram-me para me des-
confiar voluntariamente a 
um confinamento impos-
to por um vírus, traiçoeiro 
e assassino. Permitiu-me 
conviver com colegas, vi-
nhos e amigos.

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê?
Escolhi três vinhos. Dois 
Vinhos Franco para mos-
trar a todos a evolução 
que o Cartaxo tem sofri-
do nos últimos 30 anos. 
Um colheita tardia da 
Adega Cooperativa do 
Cartaxo, para exemplifi-
car a excelência dos vi-
nhos desta região. Se uns 
revelaram a evolução o 
outro confirmou -a.

Que fatores motivaram 
a escolha do seu convi-
dado?  A escolha do Rui 
Franco vai ao encontro 
da escolha dos vinhos! A 
excelência do vinho tem 
sempre por trás a força, 
coragem e a certeza dum 
objetivo a atingir. Tudo 
isso é personificado por 
este homem.

Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para... Convi-
ver e reviver momentos 
que agora nos parecem 
distantes. Aprofundar 
conhecimentos sobre a 
diversidade de regiões e 
vinhos do nosso país. Pro-
mover o vinho em todas 
as suas vertentes: gastro-
nómica, cultural, turística 
e económica. Acreditar 
que apesar do mundo ter 
mudado, o vinho sobrevi-
verá como produto de ex-
celência, de fascínio, de 
prazer e de grande valor 
económico.

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê? 
Escolhi vinhos que pudes-
sem espelhar a diversida-
de e as especificidades 
da região, como a forma 
de condução e uma pai-
sagem vitícola única no 
mundo, castas exclusivas, 

grande proximidade ao 
mar e vulcanismo vinca-
do: Pedras Brancas 2018, 
da ilha Graciosa, produ-
zido a partir de 2 castas 
autóctones “Verdelho” 
e “Arinto dos Açores”; 
Saborzinho 2015, vinho 
tinto da ilha do Pico de 
uma casta quase extinta 
na região “Saborinho”; 
Czar 2013, vinho licoroso 
da ilha do Pico, um ícone 
que relembra outros tem-
pos áureos.

Que fatores motivaram 
a escolha do seu convi-
dado? Escolhi o produtor 
Fortunato Garcia, porque 
assumiu a responsabilida-
de de cumprir o legado 
do seu pai e continuar a 
produzir um Vinho Licoro-
so de uma forma única no 
mundo, a partir de uvas 
em sobre maturação, sem 
adição de álcool e sem 
adição de açúcares.

Sérgio OliveiraPaulo Machado
Região do TejoRegião dos Açores

Conviver 
com 
colegas, 
vinhos e 
amigos

PROVAS 6/6
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Em período de confina-
mento, as Provas 6/6 
serviram para...
Conhecer ainda mais as 
particularidades das re-
giões vitivinícolas de Por-
tugal, conhecer mais pes-
soas no mundo do vinho, 
nos conhecermos num 
período difícil das nos-
sas vidas. Serviu também 
para conhecermos mais 
vinhos e as histórias por 
detrás deles. Uma inicia-
tiva ganhadora que cum-
priu com o seu principal 
objetivo.

Que vinhos decidiu 
apresentar e porquê?
Num país onde os Espu-
mantes estão em franco 
crescimento, num sen-
timento de paixão que 
tenho por espumantes 
portugueses, alicerçada 
num projeto empresarial 
de garrafeira especializa-
da em Espumantes Por-

tugueses com o nome de 
Espumanteria Portugue-
sa, decidi dar a conhecer 
um Alvarinho – Coto de 
Mamoelas DOC Vinho 
Verde; um DOC Bairrada, 
Lopo de Freitas; e, o Mar-
quês de Marialva Cuvee 
Baga, DOC Bairrada.  

Que fatores motivaram 
a escolha do seu convi-
dado? 
O meu Convidado foi o 
João Carvalho, atual di-
retor comercial da Adega 
de Cantanhede. Conhe-
cedor, um Homem “com 
mundo” no vinho, profis-
sional e boa pessoa. Para 
além da sua formação 
académica em Turismo, 
muito ligado ao Enoturis-
mo, ganhou experiência 
internacional quando foi 
responsável pela inter-
nacional de um grupo de 
produtores do Douro.

Agostinho Peixoto
Várias regiões

Acreditamos 
na resiliência 
do setor e 
tudo faremos 
para que o 
impacto seja 
o menor 
possível 
BERNARDO GOUVÊA
PRESIDENTE DO INSTITUTO DA 
VINHA E DO VINHO

ENTREVISTA //  
BERNARDO GOUVÊA  
PRESIDENTE DO IVV
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Que avaliação faz do impacto da 
pandemia da Covid-19 no setor 
da vinha e do vinho em Portu-
gal?
O impacto da pandemia COVID 19 
no setor da vinha e do vinho é muito 
significativo, por via da queda abrupta 
do turismo e do encerramento total (e 
posteriormente da abertura condicio-
nada) de todos os estabelecimentos 
no canal HORECA. O canal do reta-
lho reagiu com uma performance algo 
mais positiva, em relação ao período 
homólogo, mas apenas no segmento 
dos vinhos de entrada de gama e de 
mais baixo preço, tendo sido afetadas 
as vendas dos vinhos premium. Ao 
nível das exportações, existem perdas 
de volume importantes, sobretudo 
nos mercados europeus (com exceção 
dos mercados nórdicos). No que diz 
respeito à vinha, a situação está sob 
controlo e, apesar de uma campanha, 
nalgumas regiões, com elevado nível 
de tratamentos fitossanitários, não se 

verificam grandes constrangimentos. 
Todas as entidades certificadoras estão 
a funcionar sem bloqueios significati-
vos, tendo-se garantido as condições 
para todas empresas continuarem a 
operar. Quanto ao enoturismo, o im-
pacto é muito significativo, dado que 
muitos espaços e atividades só recen-
temente começam a reabrir. A previ-
são quantitativa do impacto anual e 
total desta crise só poderá ser feita a 
partir do conhecimento integral dos 
dados do primeiro semestre, em pa-
ralelo com um grau de previsibilidade 

minimamente fiável quanto às cir-
cunstâncias que estarão subjacentes às 
atividades económicas, no próximo e 
segundo semestre.
 
Quais as áreas do setor mais 
afetadas e que mais necessitam 
de apoio, na sequência da pan-
demia. Onde se tem verificado 
mais dificuldades?
 As áreas mais afetadas têm sido a ati-
vidade de distribuição no mercado 
interno (devido à perda da HORECA) 
e da exportação (por via do confina-
mento dos mercados e das dificulda-
des colocadas às atividades promo-
cionais nos mercados externos). Estes 
fatores muito negativos têm conse-
quências importantes, no que se refere 
à diminuição dos volumes de venda e 
de um aumento de stocks.
 
As medidas excecionais con-
cedidas pelo Governo têm ido 
ao encontro das necessidades 

O impacto 
no eno- 
turismo 
é muito 
significativo
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dos empresários do setor? Que 
apoio tem dado o IVV neste âm-
bito?
 As mais recentes medidas excecionais 
anunciadas pela Senhora Ministra da 
Agricultura, para apoio ao setor dos 
vinhos, passam por um reforço de 15 
milhões de euros, destinados à desti-
lação de vinhos com Denominação 
de Origem ou Indicação Geográfica e 
ao apoio ao armazenamento de vinho 
em situação de crise. Estas medidas 
integram-se no Programa Nacional 
de Apoio relativo ao Exercício Fi-
nanceiro FEAGA de 2020 com uma 
dotação orçamental de 10 milhões 
de euros para a destilação de vinho, 
num total de 100.000 hectolitros de 
vinho com Denominação de Origem 
e de 200.000 hectolitros de vinho de 
Indicação Geográfica. Foi ainda, na 
mesma ocasião, anunciado o reforço 
do Regime de Apoio à Reestrutura-
ção e Reconversão da Vinha (VITIS) 
no valor de 23,5 milhões euros, pas-
sando assim da dotação inicial de  50 
milhões de euros para  73,5 milhões de 
euros. Saliente-se que, desde o início 
do surto, em março, o IVV e o Minis-
tério da agricultura têm anunciado um 
conjunto de medidas (que podem ser 
consultadas no site do IVV), as quais 
permitiram, desde a primeira hora, a 
antecipação de pagamentos dos proje-
tos das empresas e outras entidades e 
possibilitaram a prorrogação de inú-
meros prazos. Especificamente: Fo-
ram antecipados 70% dos pedidos de 

pagamento respeitantes às medidas de 
promoção em mercados externos. Fo-
ram simplificadas as medidas de apoio 
financeiro direto à promoção das em-
presas e associações representativas 
do setor. Foram adequados os prazos 
para submissão de relatórios e de pe-
didos de pagamento do concurso de 
Promoção de Países Terceiros 2019;. 
Foi aumentada a dotação do concur-
so de Promoção de Países Terceiros 
2020. Foi levantada, neste concurso, a 
restrição dos países a incluir nas can-
didaturas, em sede de pedido de mo-
dificação e ainda, também revogada 
a restrição para reduzir em mais de 
30 % o orçamento aprovado nas can-
didaturas iniciais, em sede de pedido 
de modificação; Foi comunicada não 
aplicação das penalizações por baixa 
execução financeira, no ano 2020 e 
levantada a proibição de se incluírem, 
nos pedidos de pagamento, ações que 
não tenham sido realizadas por can-
celamento de eventos, feiras e viagens 
devido à Pandemia COVID-19, mas 
de que tenham despesa feita. Para 
dar resposta às necessidades de álco-
ol para uso hospitalar e/ou indústria 
farmacêutica, nesta emergência, foi 
alterada a Portaria n.º 207-A/2017de 
11 de julho, para que a destilação de 
subprodutos possa enquadrar na sua 
ajuda o álcool com esta finalidade. É 
uma medida ainda por cima ambien-
talmente relevante. Por outro lado, 
quanto ao sistema de cadastro vitícola, 
as autorizações de plantação de vinha, 

que terminariam no final de 2020, têm 
visto os seus prazos prorrogados. Por 
sua vez, de acordo com as orientações 
decorrentes da aplicação da Resolução 
do Conselho de Ministros (RCM) de 
12 de março de 2020, foram também 
divulgados novos procedimentos a 
adotar por todas as comissões viti-
vinícolas, no sentido de se garantir a 
regular atividade de todas as empresas 
do setor, no âmbito da certificação e 
exportação, obviando a estrangula-
mentos que pudessem surgir pelas res-
trições de movimentos ou carência de 
recursos humanos para efetuar tarefas 
essenciais aos processos. Todas estas 
medidas e a sua adequação têm sido 
tomadas, com o devido enquadra-
mento e sem atropelo arbitrário das 
regulamentações europeias e nacio-
nais. No entanto, continuamos, como 
desde o primeiro momento, junto da 
Comissão e nos vários fóruns da UE, 
a requerer fundos comunitários extra-
ordinários para mais medidas excecio-
nais, que venham a ser necessárias no 
sentido de garantir o armazenamento 
a médio prazo de stocks excedentários 
de vinhos que, eventualmente, venha-
mos a ter ou de os eliminar sob a for-
ma de transformação em álcool.
 
E no caso do enoturismo, como 
será este regressar “à normali-
dade”? O setor terá que rede-
finir a sua estratégia para que 
Portugal se mantenha no topo 
dos melhores destinos enotu-

Estamos no caminho certo. A 
grande questão irá ser o tempo 
que levará a acontecer a retoma 
turística.
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rísticos, ou já está no caminho 
certo? 
O regresso à normalidade já de alguma 
forma se iniciou, mas dentro do con-
junto das condicionantes emanadas 
pela Direção Geral de Saúde e de uma 
forma progressiva. O fator fundamen-
tal para que a normalidade se reequa-
cione na vida económica e social da 
atividade de negócio do enoturismo é 
o levantamento de todas as restrições 
à circulação de pessoas, em conjunto 
com o necessário incremento dos in-
centivos à criação de fluxos turísticos. 
A estratégia do Turismo de Portugal 
tem como um dos seus pilares funda-
mentais a aposta no setor do vinho, 
da gastronomia e do enoturismo. Es-
tamos, sem margem para dúvidas, no 
caminho certo. A grande questão (as-
sim que tivermos uma total  abertura 
do tráfego aéreo) irá ser o tempo que 
levará a acontecer a retoma turística 
(interna e externa), para os níveis que 
se registavam anteriormente ao surgi-
mento da pandemia. Até lá, as empre-
sas terão que ganhar uma luta árdua 
para se manterem em atividade, por 
meio da sua extraordinária resiliên-
cia, profissionalismo e criatividade, e 
através do recurso às medidas que já 
referi, em paralelo com todos restan-
tes  apoios, que foram anunciadas pelo 
Ministério da Economia. Acreditamos 
na resiliência do setor e tudo continua-
remos a fazer para que os efeitos junto 
dos operadores tenham o menor im-
pacto possível. •

FO
TO

G
R

A
FI

A
S:

 A
R

Q
U

IV
O

 IV
V

25 Rotas dos Vinhos de Portugal



O que a levou a concorrer 
e que memórias guarda do 
momento da eleição?
Esta grande aventura iniciou-
-se quando o meu pai entrou 
no meu quarto e me perguntou 
se eu gostaria de participar no 
concurso da Rainha das Vindi-
mas, e em tom de brincadeira 
afirmou “É uma oportunidade 
de arranjares uns vinhos cá para 
casa”. Na altura não sabia o que 
era a Rainha das Vindimas, jul-
gava ser “apenas” um concurso 
de beleza e como sempre tive 
alguns problemas com a minha 
autoconfiança, ponderei em 
dizer não. Contudo, após me 
informar sobre os princípios 
do concurso, decidi aceitar a 
oportunidade e sem dúvida que 
foi uma das melhores decisões 
que já tomei. Este concurso per-
mitiu-me, não só, crescer como 
pessoa, como também criar inú-
meras memórias, desde a visita 
aos recantos do meu Concelho, 
ao passeio de barco pelo Dou-
ro e às gargalhadas partilhadas 
com as restantes concorrentes. 
Quanto ao momento da eleição 
em Peso da Régua, as minhas 
memórias mais queridas são, 
sem dúvida, o momento do dis-
curso, o desfile de noite e por 
fim, como seria esperado, o mo-
mento em que me anunciaram 
como Rainha das Vindimas de 
Portugal.

Que objetivos gostaria de 
ver concretizados neste 
seu “reinado” de 1 ano? 
Primeiro, conseguir deixar uma 
marca, não só na história da 
Rainha das Vindimas de Por-
tugal, como também na área da 
vitivinicultura. Gostaria de ser 
uma inspiração para as próxi-
mas Rainhas das Vindimas de 
Portugal, tal como as minhas 
antecessoras o foram para mim. 
Infelizmente, com o apareci-

PERFIL // RAINHA DAS VINDIMAS DE PORTUGAL

“Há uma grande 
cultura em torno 
deste concurso”  
CÁTIA MATEUS
RAINHA DAS VINDIMAS DE PORTUGAL
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mento da COVID-19, este meu 
objetivo tornou-se um pouco 
mais difícil, contudo, não baixei 
os braços e decidi criar um pro-
jeto, cujo o principal objetivo é 
promover a aproximação dos 
jovens à vitivinicultura. Gosta-
ria também de dar a conhecer 
um pouco mais toda a cultura 
que envolve este concurso pois, 
sinto que ainda há muitas pes-
soas que o tomam apenas como 
um concurso de beleza. 

A Covid-19 trouxe confina-
mento e muitas restrições. 
Ainda assim, o que tem 
feito de mais relevante en-
quanto Rainha das Vindi-
mas de Portugal?
Infelizmente com a COVID-19, 
o meu objetivo de participar no 
máximo de eventos relaciona-
dos com a vitivinicultura não 
foi possível cumprir. Atualmen-
te, como já mencionei, estou a 
desenvolver o projeto “Jovens 
na Vitivinicultura”. Este consiste 
em despertar o gosto pela vitivi-
nicultura nos jovens portugue-
ses, do ensino secundário. Ao 
longo deste projeto serão tra-
balhados temas como a impor-
tância da vitivinicultura na his-
tória de Portugal, os impactos 
positivos e negativos do vinho 
na alimentação mediterrânica e 
ainda, haverá uma tentativa de 
possibilitar que os jovens par-
ticipem nas vindimas das suas 
terras, cumprindo as normas 
de segurança relativas à CO-
VID-19. Tenho a plena noção 
que é um projeto bastante am-
bicioso, contudo tenho grandes 
esperanças e espero conseguir 
passar o meu entusiasmo para a 
AMPV e conseguir o seu apoio. 
Para além deste projeto, recen-
temente desenvolvi um peque-
no desafio com as Rainhas das 
Vindimas das freguesias do meu 
concelho, o qual consistia em 

passar uma mensagem de apoio, 
segurança e paixão pelo nosso 
concelho, às pessoas. Desenvol-
vi este desafio com o objetivo de 
demonstrar que, apesar de todas 
as impossibilidades o projeto 
da Rainha das Vindimas ainda 
se mantém vivo, apenas temos 
que arranjar outras formas de 
o puder desenvolver. Para além 
disso, quis também permitir 
que as novas candidatas do meu 
concelho, pudessem experien-
ciar um pouco sobre o que é 
ser uma Rainha das Vindimas. 
Ainda tenho tentado manter-
-me ativa nas redes sociais, re-
alizando algumas publicações 
sobre a vitivinicultura na minha 
página pessoal do Instagram 
e do Facebook e ainda na mi-
nha página do Instagram, catia.
mateus.rvp2019, criada apenas 
para partilhar a minha experi-
ência enquanto Rainha das Vin-
dimas, tenho imensas ideias que 
quero colocar em prática nesta 
página, por isso peço que aguar-
dem por algo interessante. Por 
fim, tenho participado, sempre 
que possível, nos eventos online 
da AMPV, desde a celebração 
do seu aniversário, às provas de 
vinho que decorrem todas as 
sextas feiras.

Este título está a ter re-
percussões na sua vida, a 
mudar alguma coisa na sua 
forma de ver o território, 
as tradições, o vinho?
O título Rainha das Vindimas 
tem tido um grande impacto na 
minha autoconfiança. Tal como 
já mencionei, a minha relação 
intrapessoal foi sempre um 
pouco complicada, contudo, 
desde que me tornei Rainha das 
Vindimas de Portugal, tenho 
aprendido a aceitar-me como 
sou e a dar-me mais valor, pois 
aprendi que consigo alcançar os 
meus objetivos desde que tra-
balhe para tal. Para além disso 
esta experiência demonstrou-
-me que, no mundo não exis-
tem apenas pessoas com boas 
intenções e que é necessário 

nos mantermos fortes e saber 
distinguir as críticas realiza-
das com o intuito de nos fazer 
crescer e aprender, das realiza-
das para nos magoar, é neces-
sário ter espírito crítico e saber 
distinguir os nossos defeitos 
dos defeitos que os outros nos 
apontam. Ainda, graças a esta 
experiência, pude desenvolver 
e continuo a desenvolver gran-
des amizades e envolver-me em 
algumas atividades interessan-
tes, não tão relacionadas com a 
Rainha das Vindimas, mas que 
apenas foram possíveis devido a 
esta experiência. Por fim, posso 
afirmar com toda a certeza, que 
graças à minha participação, 
a forma como vejo a vitivini-
cultura mudou completamen-
te pois, antes de participar no 
concurso, a vitivinicultura não 
era algo que me interessasse 
muito. No entanto, à media que 
fui enriquecendo o meu conhe-
cimento nesta área, aprendi a 
reconhecer a vinha e o vinho 
como verdadeiras marca do pa-
trimónio português. A vitivini-
cultura é uma área que deve ser 
preservada e transportada en-
tre gerações, pois são as nossas 
paisagens vinhateiras que cada 
vez mais fazem os portugueses 
e estrangeiros se apaixonarem 
pelo nosso país, é o turismo 
associado à vitivinicultura e a 
venda do nosso vinho que tem 
tido um impacto cada vez maior 
na nossa economia, é o vinho a 
bebida de eleição na mesa dos 
portugueses pois, citando Amá-
lia Rodrigues “Numa casa por-
tuguesa fica bem pão e vinho 
sobre a mesa “. Teria um grande 
prazer de no futuro, conseguir 
conciliar a minha área profissio-
nal, a dietética e nutrição, com 
esta minha nova paixão, a viti-
vinicultura.
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desenvolver 
o projeto 
‘Jovens na 
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PROGRAMA 
(em atualização)

5 DE DEZEMBRO
09h30  Prova Nacional  

de Vinhos
15h00  Abertura do Festival
21h30   Concurso Nacional 

Rainha das Vindimas
6 DE DEZEMBRO

Provas de Vinhos, de 
Azeites e de Gastronomia

7 DE DEZEMBRO
Provas de Vinhos, de 
Azeites e de Gastronomia
Conferências/Debates
Apresentação dos Kits 
Digitais da plataforma de 
turismo digital Inventrip, 
da Sismotur

8 DE DEZEMBRO
Provas de Vinhos, de 
Azeites e de Gastronomia.
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Festival Nacional do Vinho, Azeite, Gastronomia e Enoturismo

Concurso Enológico Nacional 
“Cidades do Vinho”
A AMPV está a preparar o 1º Concurso Enológico Nacional 
“Cidades do Vinho”, que será realizado de 26 a 29 de novem-
bro de 2020, em colaboração com o Instituto da Vinha e do 
Vinho (IVV), a Rede Europeia de Cidades do Vinho (Recevin), 
a Associação Portuguesa de Enologia e Viticultura (APEV), a 
Viniportugal, a Federação Internacional - Iter Vitis (Itinerário 
Cultural Europeu) e o município que acolher o evento. 
O concurso terá como diretor António Ventura e o Comi-
té Científico será presidido pelo professor Corvelo Garcia. 
Para a Comissão de Honra está destacado Vasco d’Avillez. 
O concurso pressupõe a inscrição conjunta de municípios e 
produtores e a inscrição neste concurso será válida também 
para o Concurso Enológico Internacional “Cidades do Vinho”, 
que se vai realizar em Itália, de 20 a 23 de maio de 2021. 

— Inscrição dos municípios: até 30 de agosto
— Inscrição dos produtores: 1 de setembro a 28 de outubro
— Envio dos vinhos: 2 a 18 de novembro

A Associação dos Municípios 
Portugueses do Vinho (AMPV) 
está a organizar o Festival 
Nacional do Vinho, Azeite, 
Gastronomia e Enoturismo. 
O evento irá acontecer entre 
os dias 5 e 8 de dezembro de 
2020, na “Casa dos Territórios 

Vinhateiros”, no CNEMA, em 
Santarém. 
O objetivo deste festival é a 
promoção e divulgação do 
que cada região do nosso país 
tem para oferecer no que aos 
vinhos, azeites, gastronomia e 
enoturismo diz respeito.

Prova 
Nacional  
de Vinhos
5 de dezembro 
Com o vinho mais pon-
tuado de cada região no 
Concurso Nacional Cidades 
do Vinho (aberta a todos)

Concurso 
Nacional da 
Rainha das 
Vindimas
5 de dezembro
Com as candidatas eleitas 
nos concursos concelhios 
dos ‘municípios do vinho’Nota: Todos os dias será apresentada a plata-

forma de comércio online SmartFarmer
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