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Rotas dos vinhos e Consumo moderado

Vinho com moderação

História e tradição do vinho
A época dourada do vinho
Nos séculos XVII e XVIII, técnicas de
produção melhoradas levaram ao surgimento de qualidades de vinhos mais
refinadas, ao início do uso de garrafas
de vidro com rolhas e à invenção do
saca-rolhas. Nesta altura, a indústria
francesa do vinho floresceu, com o
reconhecimento particular dos de Bordéus pelos comerciantes dos Países
Baixos, Alemanha, Irlanda e Escandinávia. Bordéus trocava vinho por café
e outros artigos muito procurados do
Novo Mundo, ajudando a consolidar o
papel do vinho no comércio mundial
emergente. Apesar de o século XIX ser
considerado a época dourada do vinho para muitas regiões, não o foi sem
tragédia.

Por volta de 1863, muitas videiras francesas sofreram de uma doença causada pelo pulgão Filoxera, que sugava
o sumo através das raízes. Quando foi
descoberto que as videiras na América
eram resistentes ao Filoxera, foi decidido plantar videiras americanas nas regiões francesas afetadas. Esta decisão
originou uvas híbridas que produziram
uma variedade ainda maior de vinhos.

A apreciação moderna do
vinho presta homenagem
à arte intemporal da
vitivinicultura e demonstra
a importância do vinho
na história.

O vinho hoje
Ao longo dos últimos 150 anos, a produção do vinho foi completamente
revolucionada como uma arte e uma
ciência. Com o acesso à refrigeração,
tornou-se mais fácil às adegas controlar
a temperatura do processo de fermentação e produzir vinhos de alta qualidade em climas quentes. A introdução
de maquinaria na colheita permitiu aos
vitivinicultores aumentar as dimensões
das suas vinhas e torná-las eficientes.
Embora a indústria do vinho enfrente
o desafio de satisfazer a procura de um
mercado cada vez maior sem perder o
carácter individual dos seus vinhos, a
tecnologia ajuda a garantir uma oferta
consistente de vinhos de qualidade. A
apreciação moderna do vinho presta
homenagem à arte intemporal da vitivinicultura e demonstra a importância
do vinho na história e diversidade da
cultura europeia mundial.
Fonte: wineinmoderation.eu

Promover as rotas dos vinhos e
o consumo moderado de vinho
Desde a sua constituição, em 2014, que a
Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP) desenvolve o seu trabalho de fomentação de um turismo de vinho de qualidade, baseado numa promoção integrada
das Rotas do Vinho.
Em estreita parceria com a Associação
de Municípios Portugueses do Vinho
(AMPV), a ARVP tem vindo a desenvolver e implementar importantes projetos, de
âmbito nacional, para promoção das rotas
dos vinhos nacionais e do enoturismo. São
exemplo disso o livro “Territórios Vinhatei-

ros, Olivícolas e Corticeiros de Portugal” e o
portal enoturismo.pt.
O programa “Wine in Moderation” tem
vindo a marcar também de forma muito
significativa a atividade da ARVP, com a
realização de ações muito diversas e para
diferentes públicos sobre a temática do consumo responsável e moderado de vinho. A
ARVP mantém também ativo o site wim.rotadosvinhosdeportugal.pt, no qual é divulgada a mensagem “vinho com moderação”.
A ARVP, enquanto parceira do programa “Wine in Moderation”, tem associado

a mensagem do consumo responsável de
vinho a praticamente todas as suas atividades. Contudo, tem definidas várias ações
concretas de sensibilização, com o objetivo
de chegar diretamente aos diferentes tipos
de consumidores, bem como à população
jovem.
Em estreita colaboração com a AMPV, a
mensagem do consumo responsável de vinho tem também chegado aos municípios e
tem sido um dos temas abordados nas reuniões de trabalho que a AMPV desenvolve
regularmente com os seus associados.
Aderir à ARVP
A Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal convida todos os agentes do setor
do enoturismo e da restauração a aderir à
associação, para que, em conjunto, possam promover de forma integrada todas
as mais valias do território e potenciar uma
oferta cada vez mais qualificada e diversificada. www.rotasdosvinhosdeportugal.pt
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ENTREVISTA // Luís Araújo PREsidente do Turismo de Portugal

o setor, posicionando-o num
patamar superior de criação de
valor, contribuindo de forma
expressiva para o crescimento do PIB e também para uma
maior coesão social, ambiental e territorial. Este plano tem
como meta ultrapassar os 27 mil
milhões de euros de receitas turísticas em 2027, de uma forma
sustentável, gerando riqueza e
bem-estar em todo o território,
ao longo de todo o ano, e apostando na diversificação de mercados e segmentos.

“O enoturismo é
estratégico nesta
fase de retoma”
Quais os principais desafios que se colocam atualmente ao setor do enoturismo em Portugal?
Além de ser considerado, a
nível mundial, como um dos
segmentos mais atrativos, o
enoturismo é estratégico para
Portugal, principalmente, nesta fase de retoma da atividade
turística. Mas a aposta nesta
área já vem de trás. O Turismo
de Portugal tem em execução,
desde 2019, o Programa de
Ação para o Enoturismo, com
a ambição de tornar o país
num destino de enoturismo de

referência mundial. Este plano
de ação foi recentemente reforçado com novas medidas,
no âmbito do plano de retoma
“Reativar o Turismo. Construir
o Futuro”. Para 2022 o grande desafio será gerar negócio,
pela penetração nos canais de
distribuição internacional, a
par da comunicação do destino em mercados estratégicos e
para consumidores que gerem
maior valor em todo o território. Presente em todo o território nacional, o enoturismo é
uma marca da identidade dos
nossos destinos regionais, as-

sinalando mais recentemente
um aumento da oferta de produtos e serviços e uma capacidade crescente de atrair turistas
e proporcionar experiências ricas e diversificadas. Tem ainda
um significado importante nas
práticas de sustentabilidade e
contribui para diversificar os
mercados emissores, reduzir a
sazonalidade, qualificar a atividade e alargar o turismo a todo
o território, ao longo de todo
o ano. Todas estas são metas
da Estratégia Turismo 2027, o
referencial para o turismo nacional, que prevê transformar

Na 5.ª Conferência Global
de Enoturismo foi assinado o Memorando de Entendimento para a criação
do Conselho Estratégico
Nacional do Enoturismo,
que será coordenado pelo
Turismo de Portugal. Que
trabalho é que este grupo
irá desenvolver e de que
forma irá contribuir para
uma maior afirmação do
setor?
Esse foi um grande passo na
implementação de um modelo de governance para o setor,
preconizado no Programa de
Ação. A formalização do Conselho Estratégico Nacional, que
abrange ainda sete Comités Regionais de Acompanhamento
e um Think Tank empresarial,
pretende promover o alinhamento e a articulação das iniciativas de enoturismo de âmbito
nacional e regional. O Conselho Estratégico do Enoturismo
é entendido como um grupo
de reflexão, debate e concertação sobre o enoturismo nacional, competindo-lhe também a
formulação de recomendações
com base nas prioridades estratégicas definidas, neste caso, no
Programa de Ação para o Enoturismo, envolvendo as principais entidades do setor público

e privado do turismo, enoturismo e vinhos. Os membros do
Conselho Estratégico firmaram
o memorando visando prosseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
para a próxima década, no sentido de projetar Portugal como
uma referência internacional de
enoturismo.
Como vê a retoma do turismo em Portugal, e do
enoturismo em particular,
numa altura em que ainda
não ultrapassámos a pandemia Covid-19? E como
perspetiva este futuro
próximo?
O plano “Reativar o Turismo.
Construir o Futuro” prevê uma
ação global em diferentes eixos
de atuação, com vista a uma
retoma célere e qualificada do
setor. É verdade que os tempos
são incertos, contudo, tudo indica que a retoma se concretize em 2022, atingindo, um ano
depois, resultados semelhantes
aos de 2019, pré-pandemia.
Notamos já resultados relevantes, com alguns destinos a
registar índices de atividade
muito significativos. Por isso,
estamos confiantes numa retoma eficaz do setor, onde o enoturismo, pela aposta que lhe é
dedicada, designadamente através do Programa de Ação para
o Enoturismo, nos traz muita
confiança. Até pelo trabalho
já concretizado recentemente
e do qual destacamos alguns
exemplos:
Foi criada a marca internacional “PortugueseWineTourism” para comunicar todas as
ações de enoturismo, e lançada
uma Campanha Internacional
“Wine pairs with Portugal” com
um conceito à volta do pairing
com os demais ativos estratégicos do nosso destino que vai ter

continuidade e que, em 2020,
conseguiu impactar 18 milhões
de pessoas. Mais recentemente,
apresentámos a nova campanha
de promoção do destino Portugal #Tempodeser / #Time to Be,
dirigida ao mercado internacional e interno, que visa estimular
a procura e manter o destino no
topo das preferências dos turistas, através da valorização dos
ativos turísticos nacionais. Um
dos conteúdos destaca igualmente o Enoturismo e a Gastronomia: Time to Taste.
Em setembro de 2021, realizámos no nosso país, com assinalável sucesso, a 5.ª Conferência
mundial de Enoturismo da
OMT um dos principais eventos de enoturismo mundiais,
que reuniu mais de 252 participantes de mais de 20 países e
45 jornalistas de 15 mercados.
Realizada em modelo híbrido,
no online contou com mais de
902 participantes, de 71 países.
IWINETC – International
Wine Tourim Conference, um
evento que decorreu em Vila
Nova de Gaia, entre os dias 26
e 29 de outubro de 2021, contando com mais de 160 profissionais, bem como operadores
e imprensa estrangeira convi-

Temos hoje uma
notoriedade
assinalável
e uma imagem
qualificada
a nível
internacional.
dada, provenientes de diversos países. De referir, ainda, o
lançamento da plataforma digital portuguesewinetourism
que é o canal de comunicação
privilegiado da oferta nacional de enoturismo, bem como
a presença da nossa oferta em
programação especializada nos
media internacionais. Também
no que se refere à qualificação
da oferta, foram aprovados pelo
Turismo de Portugal cerca de
60 projetos com um investimento total superior a 90 milhões de euros de investimento.
A formação é outro dos focos
de atenção e no desenvolvimento do plano de ação. Não
obstante a pandemia manteve-se a formação à distância, via
Academia Digital.

O enoturismo tem tido
uma expressão muito
grande em Portugal. O
que falta fazer para que
o nosso país se torne um
destino de referência a nível mundial?
Os resultados do turismo em
Portugal têm sido dos mais relevantes a nível internacional. A
atividade cresceu significativamente, com as receitas a surgir
como um dos indicadores mais
beneficiados. E, por isso, temos
a ambição e a confiança de atingir a meta dos 27 mil milhões
de euros de receitas em 2027.
Temos hoje uma notoriedade
assinalável e uma imagem qualificada a nível internacional.
Os ganhos foram muito significativos nos últimos anos. Tudo
isto, assente na qualificação da
oferta e na competitividade
do setor. Quanto ao enoturismo, acreditamos que podemos
beneficiar deste trajeto, mas
competimos também com outros destinos implantados a
nível mundial. Neste sentido,
subsistem desafios: sofisticação da oferta e diversificação
das experiências; articulação
regional e nacional; prosseguir
o caminho da capacitação empresarial do setor e formação
dos respetivos recursos humanos, melhorar o conhecimento
do setor - a oferta, a procura e
as tendências – e, também, o
reforço da implementação de
boas práticas de sustentabilidade ambiental, social e económicas no setor. A nossa ambição
foi traçar o Programa de Ação
para o Enoturismo que está a
ser implementado no sentido
de tornar Portugal um destino
sustentável de referência mundial. É esse o trilho que todo o
setor tem de percorrer e através
do qual está já a obter resultados positivos.
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Dia Mundial do Enoturismo

No dia 14 de novembro comemorou-se
o Dia Mundial do Enoturismo
De modo online ou presencialmente, o leque de propostas foi grande, assim como é
enorme a oferta enoturística
que encontramos em Portugal
e que, de ano para ano, tem
vindo a crescer e a afirmar-se
cada vez mais.
José
Arruda,
presidente
da AMETUR - Associação
Mundial de Enoturismo e
secretário-geral da AMPV
- Associação de Municípios
Portugueses do Vinho, refere
que “esta comemoração mun-

Cantanhede

dial é uma forma de mostrar a
força que o enoturismo representa em termos turísticos e o
potencial que tem. É uma atividade que, por um lado, tem
tido um crescimento enorme,
em termos de investimento
dos próprios operadores que
apostam cada vez mais nesta
área de negócio, e por outro
lado, é uma área tem tido uma
procura cada vez maior por
parte dos visitantes, que procuram experiências diferentes,
diferenciadoras, em alternati-

Viana do Castelo

va ao turismo de massas”.
Mais de 600 cidades e municípios de vários pontos do
mundo foram convidados a
assinalar esta comemoração,
organizando visitas guiadas a
adegas, degustação de vinhos,
visitas a locais turísticos e históricos do território, passeios
pelas vinhas, harmonizações
de vinhos, entre muitas outras
atividades, tornando a cultura
do vinho mais acessível aos cidadãos — que é também um
dos principais desígnios desta

comemoração.
O Dia Europeu do Enoturismo foi instituído em 2009 pela
Rede Europeia das Cidades do
Vinho (Recevin), passando a
ter um carácter mundial a partir de 2019. A AMPV é parceira da Recevin na promoção
desta iniciativa, dinamizando-a a nível nacional em colaboração com os municípios
e Rotas do Vinho. São ainda
parceiros desta comemoração
a Città del Vino (Itália), Acevin (Espanha) e a AMETUR.

Lagoa

ARVP propõe criação do Dia Mundial
do Vinho com Moderação
A Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP) pretende criar o Dia Mundial
do Vinho com Moderação e já conta com
o apoio da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), da Recevin Rede Europeia das Cidades do Vinho e da
AMETUR - Associação Mundial de Enoturismo.
A proposta foi apresentada na Conferência
Mundial - Vinho com Moderação, que a
ARVP organizou no dia 16 de dezembro,
no Auditório da Escola de Hotelaria e de
Turismo de Setúbal, em parceria com a
AMPV e AMETUR.
Para este encontro foi convidado um painel internacional de oradores - de Portugal,
Brasil, Argentina, Espanha e Itália. A iniciativa realizou-se no âmbito do programa
“Wine in Moderation” e teve como objetivo

Conferência
Mundial de
Enoturismo
Ourém

Oeiras

Alenquer

Ponte da Barca

Cartaxo

Ponte de Lima

O livro “Territórios Vinhateiros, Olivícolas e Corticeiros de Portugal” e o portal
Enoturismo.pt estiveram em
destaque nesta conferência
e foram apresentados como
dois importantes suportes que
promovem as potencialidades
turísticas de todo o território
nacional, em especial a riqueza e diversidade dos territó-

primordial promover uma reflexão global
sobre a importância do consumo moderado
de vinho para um estilo de vida saudável.
A ARVP e AMPV propuseram também
nesta conferência o dia 16 de dezembro
como data para celebração do Dia Mundial
- Vinho com Moderação, ficando este dia,

DIA MUNDIAL

VINHO COM
MODERAÇÃO
16 DEZEMBRO

rios vitivinícolas.
A ARVP e AMPV marcaram
presença na 5ª Conferência
Mundial de Enoturismo, da
Organização Mundial de Turismo (OMT), que decorreu nos
dias 9 e 10 de setembro em
Reguengos de Monsaraz.
A estruturação, organização e
promoção integrada da oferta
enoturística nacional tem sido
uma prioridade para as duas
associações, que acabam de
lançar dois grandes projetos
que respondem precisamente
a esse objetivo: o livro “Territórios Vinhateiros, Olivícolas e
Corticeiros de Portugal” e o

todos os anos, associado à mensagem do
consumo moderado de vinho.
José Arruda defende que “beber vinho
com moderação e de forma responsável é
um assunto que deve estar na ordem do dia
e que deve envolver todas as entidades que
trabalham nesta área. Há números preocupantes sobre o excesso de consumo de álcool, incluindo nos mais jovens, e nós sentimos a responsabilidade de divulgar esta
mensagem, de a fazer chegar a um maior
número de pessoas e o mais longe possível.
Por essa razão vamos realizar esta conferência e propor a criação do Dia Mundial
- Vinho com Moderação no dia 16 de dezembro, com o objetivo de agregar entidades de diferentes países e continentes e
divulgar a uma só voz esta mensagem”.

portal Enoturismo.pt .
No âmbito desta conferência,
foi assinado o Memorando de
Entendimento para a criação
do Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo, do qual
fazem parte a ARVP e AMPV.
O Conselho Estratégico do
Enoturismo “é entendido
como um grupo de reflexão,
debate e concertação sobre
o enoturismo nacional, competindo-lhe também a formulação de recomendações com
base nas prioridades estratégicas definidas”, como revela
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

Assinatura do Memorando de
Entendimento para a criação
do Conselho Estratégico
Nacional do Enoturismo
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ENTREVISTA //
Luís Encarnação

PREsidente da Associação
de Municípios Portugueses
do Vinho

O grande
desafio é
continuar
a fazer
crescer esta
associação e
promover os
territórios.
Luís Encarnação

Presidente da Associação de
Municípios Portugueses do
Vinho

O enoturismo
representa
um nicho
de mercado
muito
específico e
apetecível.

Que importância representa para si assumir a presidência de uma associação como a AMPV?
É um imenso desafio pessoal para mim e um enorme prestígio
para Lagoa. Julgo que se trata do corolário do trabalho que desenvolvemos no Município de Lagoa, nos dois mandatos anteriores, em que encarámos o vinho como sendo parte da identidade
cultural e histórica do concelho. Fizemos um forte investimento nessa área, que culminou em 2016 com a distinção de Lagoa
como Cidade do Vinho. Isso não foi um ponto de chegada, mas
um ponto de partida para que continuássemos esta aposta e investimento no vinho e no Enoturismo. De igual modo, Lagoa,
enquanto membro efetivo do Conselho Diretivo da AMPV,
acompanhou sempre de perto o trabalho da associação, conhece bem a sua missão e a visão para os próximos anos, pelo que
considero que, enquanto representante do Município e embora
não se tratando de uma tarefa fácil, me encontro preparado para
liderar a AMPV e dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido até aqui.
Quais os principais objetivos que gostaria de alcançar
ao longo deste mandato de 4 anos?
Em primeiro lugar, gostava de referir o legado que recebo e por
conseguinte a enorme responsabilidade que significa substituir
o nosso amigo Pedro Magalhães Ribeiro que, ao longo destes últimos anos, fez um trabalho notável. A associação cresceu em
número de associados para cerca de uma centena de municípios
e alargou a área de intervenção, não só aos territórios vinhateiros, mas também aos corticeiros e olivícolas. Para além da responsabilidade já referida, existe também um grande desafio para
o futuro que é continuar a fazer crescer esta associação, sempre
com o objetivo de promover os territórios produtores de vinho

e, a partir deste produto, obter mais valias do
ponto de vista da promoção turística, identidade e cultura dos territórios.
Esta é uma associação que tem vindo
a alargar a sua área de intervenção
muito para além do vinho e ultimamente tem estado muito focada no
enoturismo. Que tipo de projetos
gostava de ver implementados especialmente nesta área?
O vinho e o enoturismo são, na minha opinião, indissociáveis pois representam em
conjunto um potencial enorme de crescimento a vários níveis, sobretudo de visitantes para os territórios e, inevitavelmente,
de desenvolvimento económico. Dar a conhecer as nossas regiões vinícolas, os nossos vinhos de excelente qualidade, a nossa
gastronomia e presentear os turistas com as
fantásticas e diversificadas ofertas de enoturismo dando a conhecer Portugal ao mundo
nessa área é um trabalho que acredito valerá a pena e colocará o vinho português e
as nossas paisagens noutro patamar. O enoturismo representa um nicho de mercado
muito especifico e apetecível pois são consumidores com poder de compra e que sabem em concreto o que procuram e por isso
acrescentam valor à atividade económica.

Festival
Nacional de
Gastronomia
O Festival Festival Nacional
de Gastronomia comemorou
40 anos na edição de 2021
e a ARVP e AMPV marcaram
presença neste grande certame, ocupando um espaço
privilegiado e no qual promoveram provas de vinhos
e produtos gastronómicos.
A mensagem do “Vinho com
Moderação” esteve também
presente, no âmbito da ação
de sensibilização para o consumo responsável de vinho.
O livro “Territórios Vinhateiros, Olivícolas e Corticeiros
de Portugal” foi também
divulgado neste certame,
numa sessão pública no dia
25 de novembro.

A AMPV representa já quase um
terço dos municípios portugueses.
De que forma esta rede de trabalho
pode crescer ainda mais?
Nos últimos anos o crescimento tem sido
exponencial e pode crescer ainda mais se
trabalharmos em conjunto para chamar a
nós as autarquias que ainda não fazem parte
deste projeto fazendo-lhes ver as vantagens
de estarem connosco e sobretudo levar a
mensagem de que juntos somos mais fortes.

atividades ampv 2022
››Participação em certames nacionais e
internacionais
››Projeto “Rede Nacional das Aldeias
Vinhateiras”
››Jornadas de Trabalho de Comunicação e
Networking Autárquico
››Visita da Rede Museus do Vinho
››XV Aniversário da AMPV - Pinhel
››Concurso Cidades do Vinho
››Feira Nacional da Agricultura - Santarém
››22 Anos de ‘Gastronomia Património
Cultural de Portugal’
››Rainha das Vindimas de Portugal
››Conferência Mundial do Enoturismo –
Itália
››Dia Mundial do Enoturismo
››Jornada Dia “Wine in Moderation”

Jornada Inventrip - Sistema de
Informação e Sinalética Inteligente,
no dia 25 de novembro, no CNEMA,
em Santarém.
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AMPV // quadriénio 2021-2025
ÓRGÃOS SOCIAIS
DA AMPV 2021-2025
MESA DA ASSSEMBLEIA
INTERMUNICIPAL

Casa dos Territórios Vinhateiros,
Olivícolas e Corticeiros de Portugal
A Associação dos Municípios
Portugueses do Vinho tem
uma nova casa desde o dia 9
de junho, a Casa dos Territórios Vinhateiros, Olivícolas e
Corticeiros de Portugal, que foi
inaugurada pela Ministra da
Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, por ocasião da FNA
2021 - Feira Nacional da Agricultura. Trata-se de um amplo

espaço com 600 m2, situado no
CNEMA, em Santarém, cedido
pelo Ministério da Agricultura à
AMPV, por um período de cinco anos.
Durante a FNA 2021, a AMPV
e ARVP deram destaque aos
vinhos das diferentes regiões
vitivinícolas, ao enoturismo, às
Cidades do Vinho e aos Municípios Olivícolas. No dia 12 de

junho, a AMPV distinguiu com
os Prémios Prestígio entidades
e personalidades, designadamente: Personalidade do Ano:
José Calixto, presidente da Recevin; Prémio Entidade do Ano:
CNEMA – Feira Nacional da
Agricultura 2019, com o tema
“A Vinha e o Vinho”; Prémio
Enoturismo: Jorge Sampaio,
presidente da Rota da Bairra-

Gastronomia Património
Cultural de Portugal
Para assinalar os 21 anos da elevação da Gastronomia a Património Cultural
de Portugal, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e a
Associação das Rotas de Vinho de Portugal (ARVP), convidaram os municípios associados a promover a enogastronomia dos territórios portugueses.
Sob o mote ‘Gastronomia e Vinho – porque ninguém é feliz sozinho’ um
conjunto de municípios associados promoveu várias iniciativas entre 24 de
julho e 1 de agosto, com o objetivo de contribuir para a promoção da enogastronomia dos territórios.
Estas comemorações contemplaram uma ‘Emissão Comemorativa’, online,
com apresentação de um conjunto de iguarias tradicionais dos municípios,
com propostas de harmonização, que decorreu na Taberna do Quinzena
em Santarém, numa associação ao 40° Festival Nacional de Gastronomia
de Santarém; e uma outra emissão, com o tema ‘Essa coisa das harmonizações’, que procurou contribuir para ‘descomplicar’ a conjugação entre
a gastronomia e os vinhos, e que foi emitida a partir de Pinhel Cidade do
Vinho 2020/21/22.

da; e Prémio Museu do Vinho:
Museu do Vinho de São João
da Pesqueira. A AMPV prestou também uma homenagem
nacional, a título póstumo, aos
ex-presidentes dos municípios
de Viseu e de Torres Vedras,
Almeida Henriques e Carlos
Bernardes, respetivamente, e fez
a entrega dos prémios do Concurso Cidades do Vinho.

Presidente:
CM Lamego (Douro)
Francisco Lopes
Vice-Presidente:
CM Cartaxo (Tejo)
João Heitor
Vice-Presidente:
CM Vidigueira (Alentejo)
Rui Raposo
1º Suplente:
CM V. do Castelo (Verdes)
Luís Nobre
2º Suplente:
CM Madalena (Açores)
José Soares
3º Suplente
CM Porto Moniz (Madeira)
João Câmara
CONSELHO DIRETIVO

Presidente:
CM Lagoa (Algarve)
Luís Encarnação
Vice-Presidente
CM Palmela (Pen. Setúbal)
Álvaro Amaro
Vice-Presidente
CM Cadaval (Lisboa)
José Bernardo Nunes
Vice-Presidente
CM Mealhada (Bairrada)
António Jorge Franco
Vice-Presidente
CM Alenquer (Lisboa)
Pedro Folgado
Vice-Presidente
CM P. da Régua (Douro)
José Manuel Gonçalves
Vogal
CM Beja (Alentejo)
Paulo Jorge Arsénio
Vogal
CM Pinhel (Beira Interior)
Rui Ventura
Vogal
CM Tábua (Dão)
Ricardo Cruz
Vogal
CM Ponte de Lima (Verdes)
Vasco Ferraz

Lagoa assume
presidência
da AMPV
A Ministra da Agricultura
esteve presente na tomada
de posse e homenagem a
autarcas. Desde a sua constituição, em 2007, que a AMPV
- Associação dos Municípios Portugueses do Vinho
era presidida pelo município
do Cartaxo. Contudo, as recentes eleições ditaram uma
mudança, com a passagem da
presidência para o município
algarvio de Lagoa.
José Arruda, secretário-geral
da AMPV, revela que “esta é
uma mudança natural no seio
de uma associação que está a
crescer de ano para ano, que
representa um número cada
vez maior de municípios,
que vê de dia para dia a sua
rede de trabalho e de parcerias cada vez mais forte e que
está cada vez mais dinâmica,
liderando projetos diferentes,
diferenciadores e ambiciosos
nas áreas da promoção do
vinho, do enoturismo, da gastronomia ou até dos azeites”.
As eleições para os Órgãos
Sociais para o quadriénio

2021-2025 aconteceram no
dia 25 de novembro, na sede
da associação, em Santarém.
Desta forma, foi eleito presidente do Conselho Diretivo
Luís Encarnação, presidente
da Câmara Municipal de Lagoa, enquanto que Francisco
Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego, foi
eleito presidente da Mesa da
Assembleia Intermunicipal.
Na cerimónia de tomada de
posse, a AMPV prestou homenagem aos autarcas que
cessaram funções no anterior
mandato da AMPV, e foram
homenageados os autarcas
fundadores da associação e
os que cessaram funções no
anterior mandato nas Câmara Municipais. A cerimónia
foi marcada pela presença da
Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que felicitou os Órgãos Sociais eleitos
e manifestou apreço e apoio
pelo trabalho da Associação
de Municípios Portugueses do
Vinho na promoção do património rural e vitivinícola.

Recevin membro
da UNwto
A RECEVIN é oficialmente membro da Organização Mundial de Turismo
(UNWTO). A 24ª assembleia
geral da UNWTO decorreu
em Madrid (30 nov. a 3 de
dez.) e contou com a presença de José Arruda e de
José Calixto.

Città del Vino tem
novo presidente
Foi na Convenção de Outono, de 19 a 21 de novembro, que Angelo Radica foi
eleito novo presidente da
associação, sucedendo a
Floriano Zambon.

Guia das 7
maravilhas
A AMPV volta a ser parceira
das 7 Maravilhas, desta vez
para escolher os vinhos que
harmonizaram com as 140
iguarias dos 18 concelhos
do país e das duas regiões
autónomas.
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entrevista // Presidente da recevin

Enoturismo

“O vinho como
alavanca para a
promoção dos
territórios”
José Calixto

Presidente da recevin

Que balanço faz deste
mandato à frente da Recevin, que está quase a terminar?
Um balanço positivo embora muito afetado pelo período
pandémico que nos afeta desde
março de 2020.
Devemos recordar que a RECEVIN é uma Rede Europeia
que possui cerca de 600 cidades
e regiões associadas e que tem
trabalhado na promoção de territórios vinhateiros envolvendo
os mais diferentes agentes. Esta
Rede tem uma presença muito
forte em Portugal, Espanha e
Itália, mas contamos, também,
com a participação de França,
Grécia, Alemanha, entre outos
países.
Este balanço positivo teve pontos altos dos quais destacamos,
já no final do mandato, duas
enormes apostas ganhas: a participação no grande sucesso que
foi a organização da 5ª Conferência Mundial de Enoturismo
em Monsaraz – Alentejo, no
passado mês de setembro, sob a
égide da Organização Mundial
do Turismo e do Governo Português e a integração da RECEVIN como “affiliate member”
da OMT, a agência das Nações

Unidas que gere politicamente
o setor a nível mundial.
A pandemia terá certamente limitado alguma
atividade da Recevin,
contudo, conseguiu ainda
assim atingir os principais
objetivos que definiu há
4 anos, quando assumiu a
presidência?
Sem dúvida que sim. Hoje a
RECEVIN, como já afirmámos
pertence à OMT, tem projetos
cofinanciados diretamente em
Bruxelas, a sua outorga das “Cidades Europeias do Vinho” têm
o alto patrocínio do Parlamento Europeu e, acima de tudo, é
uma Instituição ouvida quando
se trata de definir estratégias e
ações para defender o setor vitivinícola e os seus territórios
Que ações/objetivos cumpridos destaca destes 4
anos de liderança da Recevin?
Temos, ao longo deste último
mandato, procurado reforçar
a importância do trabalho em
rede, permitindo, desta forma, que o vinho se torne uma
alavanca para a promoção dos
territórios e do sector agrícola.

Este trabalho só tem sido possível com o empenho e dedicação das Associações Nacionais,
nomeadamente ACEVIN de
Espanha, Città del Vino de Itália e, claro, a AMPV, a quem nas
pessoas do Presidente da Direção cessante, Pedro Ribeiro,
e do Presidente recentemente
empossado, Luís Encarnação,
cumprimento e felicito pelo extraordinário trabalho que têm
vindo a desenvolver ao longo
dos últimos anos. Deixo também uma palavra de apreço ao
Secretário Geral, José Arruda,
pois tem tornado esta Associação mais forte com mais de
uma centena de municípios,
mais plural, sendo reconhecida
a nível Europeu pela sua capacidade de afirmar o Vinho e os
seus Territórios.
São várias as iniciativas e os
projetos em que, anualmente,
a RECEVIN trabalha. Destacamos:
Captação de fundos comunitários (por exemplo, através
do projeto COSME – Wine &
Senses).
Dia Mundial do Enoturismo.
Estágio para jovens vitivinicultores europeus.
No entanto, como já deixamos

dito, um dos momentos mais
importantes da RECEVIN é a
atribuição anual do título de
Cidade Europeia do Vinho
(CEV), pois é o momento por
excelência para enaltecer o vinho e os seus territórios. Este
é um caminho que já tem uma
história iniciada em 2012, com
a designação de Palmela como
primeira CEV. Seguiram-se
Marsala, Jerez de la Frontera,
Reguengos de Monsaraz, Conegliano e Valdobiadene, Cambados, Torres Vedras e Alenquer,
Sannio Falanghina e Aranda de
Duero. Iniciámos igualmente
em 2018 a outorga da Cidade
Europeia do Vinho “Dioniso”
em países ainda não integravam
a Rede: Rethymno na Grécia,
Perpignan em França e Cricova
na República Moldova.
Concurso la Selezione del Sindaco (Concurso que sempre
teve uma enorme presença
de vinhos portugueses, assim
como de vinhos medalhados).
Um trabalho longo e árduo em
prol da defesa deste mundo rural, porque acreditamos que o
“vinho é cultura e território” e
não só álcool, como alguns querem, fazer passar.

Livro e portal promovem o enoturismo
nacional de forma integrada
Há muito que a Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal e a AMPV estão
a trabalhar a área do Enoturismo, procurando a estruturação e organização da
oferta enoturística de todo o território nacional.
Ao longo das cerca de 500 páginas deste livro são apresentadas as principais tradições
do nosso país, a gastronomia
típica de cada região, a diversidade dos vinhos, os azeites, os
produtos tradicionais e o património tão diversificado
existente de norte a sul
do país e ilhas. No livro
estão representadas todas as regiões vitivinícolas do país e mais de 100
municípios, dedicando
a cada um 4 páginas.
Mantém-se a particularidade da 1ª edição:
cada município tem a
sua própria capa personalizada, ou seja, o livro
tem mais de uma centena de capas diferentes.
Paralelamente, a Associação das Rotas dos
Vinhos de Portugal, em

parceria com a AMPV, lançou
o portal Enoturismo.pt, onde
os municípios que integram
este livro estão representados,
apresentando toda a sua oferta
enoturística. O portal enoturismo.pt é uma plataforma onli-

ne que pretende valorizar as
potencialidades turísticas dos
territórios e pretende vir a ser
o maior portal de enoturismo
do país e da Europa. É formado
por mais de 100 municípios (os
municípios são classificados

como destinos enoturísticos),
sendo que estes 100 destinos
enoturísticos geram mais de
5.000 propostas enoturísticas
(entre museus do vinho, de
azeite e cortiça, quintas e adegas, rotas e roteiros, sabores à
mesa, eventos, etc.)
“Neste projeto há sobretudo a realçar a forma
como a informação é
apresentada e que faz
com que este portal responda claramente ao tão
desejado objetivo da organização e integração
da oferta enoturística:
o portal agrega a informação que interessa ao
enoturista e apresenta-a de forma organizada,
numa única plataforma,
tornando-a disponível
ao visitante”, reforça José
Arruda.
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ENTREVISTA // Rui Ventura PREsidente da câmara municipal de Pinhel

“O crescimento do
setor do turismo é
notório em Pinhel”
Apesar dos constrangimentos causados pela
pandemia da Covid-19,
como é que Pinhel tem
defendido este título de
Cidade do Vinho?
Foi com muito orgulho e satisfação que apresentámos a
nossa candidatura a Cidade do
Vinho 2020 e foi naturalmente
com muito orgulho e satisfação
que vimos a nossa candidatura ser eleita por larga maioria,
atribuindo-nos o título de Cidade do Vinho.
Infelizmente, 2020 trouxe-nos
também o Covid, a pandemia,

o medo, o confinamento e a
consequente crise social e económica. Ainda que em Pinhel
os efeitos da pandemia possam
não ter sido tão trágicos como
noutros concelhos ou noutras
regiões, a verdade é que, tal
como um pouco por todo o
mundo, tivemos de parar para
proteger esse bem mais importante que é a saúde.
Com os sucessivos confinamentos e praticamente todos
os eventos suspensos, as grandes iniciativas que tínhamos
planeado tiveram igualmente
de ser adiadas. Isso aconteceu

durante grande parte do ano de
2020 e também de 2021.
Pelo meio, e sempre que foi
possível, fomos tentando cumprir alguns dos objetivos a que
nos propusemos, com a certeza
de que o objetivo maior esteve
e está sempre subjacente à nossa ação, ou seja, estar na linha
da frente da defesa deste sector
que é tão importante para Pinhel e para Portugal.

Precisamente devido à
pandemia, este título conquistado em 2020 foi estendido até 2022. Que
eventos e ações mais relevantes foi possível concretizar no âmbito do programa Cidade do Vinho?
Como já tive oportunidade de
referir, sempre que foi possível e
sempre que estavam reunidas as
necessárias condições de segurança para todos, fomos tentando cumprir alguns dos objetivos
a que nos propusemos.
Em julho de 2020, por exemplo,
tivemos oportunidade de apresentar o Vinho Comemorativo
dos 250 anos da Cidade de Pinhel, um vinho tinto, reserva,
produzido pela Adega Cooperativa de Pinhel, a pedido do
Município de Pinhel.
Em julho de 2021 acolhemos
a cerimónia de entrega de prémios do 14º Concurso de Vinhos da Beira Interior, promovido pela Comissão Vitivinícola
Regional da Beira Interior e, em
setembro, a eleição da Rainha
das Vindimas, promovida pela
Associação de Municípios Portugueses do Vinho.
Em novembro passado, realizámos a 6ª edição do certame Beira Interior - Vinhos & Sabores,
com assinalável êxito, e dentro
deste recebemos o Encontro de
Confrarias Báquicas de Portugal.
Ao longo destes dois anos de
intermitências, tivemos ainda
oportunidade de assinalar algumas efemérides ligadas à temática do Vinho e do Enoturismo,
promovemos provas de vinho
comentadas nas adegas e nas
vinhas do concelho, participámos em alguns certames fora
de Pinhel e também acolhemos
algumas iniciativas da própria
AMPV, nomeadamente as comemorações do seu aniversário
e algumas edições das “Viagens
de Baco”.

E quais os eventos maiores que podemos ver em
Pinhel no próximo ano de
2022?
Se as condições estiverem reunidas, procuraremos fazer tudo
aquilo a que nos propusemos
e que ainda não foi feito. Desde a participação em certames
ligados aos Vinhos e à promoção territorial, passando por
ações de promoção de rua em
espaços públicos de grande
afluência, não só em Portugal
como também em Espanha ou
em França, onde queremos, por
exemplo, repetir a participação
da Festa das Vindimas.
Também está previsto acolhermos a Eleição da Rainha
das Vindimas 2022, mais uma
edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores, assim como
exposições, seminários e outras
atividades que visam potenciar
o conhecimento do setor dos
vinhos e da sua importância
para os territórios vinhateiros
de Portugal.
Que retorno tem tido o
concelho por ser Cidade
do Vinho 2020-2022? Que
objetivos espera alcançar
(localmente, a nível nacional, além-fronteiras)?
Fruto do que já referi e das contrariedades que temos tido, é
natural que o retorno não seja
exatamente aquele que ambicionávamos. Contudo, dentro
do que nos tem sido possível
realizar, o título de Cidade do
Vinho é sempre uma mais-valia, uma marca que associamos
a vários eventos e iniciativas. A
verdade é que sendo este um título conquistado no âmbito de
um concurso da AMPV, apenas vem reforçar um título que
já há muito nos era atribuído.
Sempre foi, e continua a ser frequente, as pessoas conhecerem
Pinhel pelo seu vinho, agora

Pinhel sempre
foi conhecido
pelo seu vinho,
agora mais ainda
pela qualidade
dos seus vinhos.

mais ainda pela qualidade dos
seus vinhos.
E, de facto, a qualidade tem
aumentado fruto de novos investimentos, quer por parte da
Adega Cooperativa, quer por
parte de produtores particulares (entre os quais vários jovens), o que também tem sido
notório em concursos nacionais e internacionais de vinho.
Tudo isto contribui para capitalizar este recurso que, acreditamos, ainda tem muitos e bons
frutos para dar, não só em termos de vinhos mas até a nível
do Turismo.

Pinhel é Cidade Falcão
mas tem sido também o
rosto dos vinhos da Beira
Interior, vinhos estes que
têm tido um crescente
reconhecimento no mercado. Que tipo de enoturismo e experiências diferenciadoras o concelho de
Pinhel tem para oferecer a
quem o visita?
A qualidade dos vinhos de Pinhel e dos vinhos da Beira Interior é indiscutível. Associado
a essa qualidade que tem sido
crescente, estamos em crer que
em breve surgirão projetos ligados ao Enoturismo, sendo que
neste momento já é possível
oferecer experiências enogastronómicas a quem visita Pinhel. Sejam visitas a adegas (a

agendar diretamente com os
proprietários), sejam provas de
vinho que também podem ser
realizadas na Loja de Produtos
Endógenos existente no Posto
de Turismo de Pinhel (mediante pedido prévio).
O crescimento do setor dos
vinhos vai certamente levar ao
crescimento do setor do Turismo e isso tem sido notório em
Pinhel onde a oferta de alojamento tem crescido a olhos vistos, fruto de vários fatores, mas
também dos investimentos que
têm sido feitos pelo Município
de Pinhel no que diz respeito à
promoção territorial, estando
nesta naturalmente incluída a
promoção dos recursos endógenos, com natural destaque
para os vinhos.
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anunciada no dia 15 de junho,
na sequência da reunião da RECEVIN em Bruxelas, no Parlamento Europeu.

Cidade Europeia
do Vinho 2022
À semelhança do que aconteceu com a Cidade do Vinho
portuguesa, também Aranda
de Duero - Cidade Europeia
do Vinho 2020 (Espanha) viu o
seu estatuto ser estendido até
2022, atendendo à situação de
pandemia da Covid-19.

Rainha das Vindimas
2021-22
Chama-se Daniela Marques,
representa o município de Tábua e foi eleita Rainha das Vindimas de Portugal no dia 11
de setembro, em Pinhel. Vai
manter a coroa até à próxima
gala final do concurso, que se
prevê para o final do 3º trimestre de 2022, altura em que
passará o testemunho à nova
Rainha eleita.

Cidade do Vinho
de Itália 2022
Duino Aurisina vai deter o título de Cidade do Vinho em Itália, durante 2022. Esta cidade
italiana propõe um projeto de
grande escala, articulado com
outros territórios vitivinícolas
da região e com as comunidades das vizinhas Eslovênia
e Croácia, apresentando uma
perspectiva europeia e transfronteiriça, bem como um rico
programa de eventos culturais
e enoturísticos durante todo o
ano.

Cidade Europeia
do Vinho 2023
Este será um título que em
2023 vai ser apresentado por
uma cidade portuguesa. Os
municípios interessados devem apresentar a sua candidatura até ao dia 31 de maio de
2022. A cidade vencedora será

FITUR de 19 a 23
de janeiro
A ARVP e AMPV vão marcar
presença neste grande certame, considerado um dos mais
importantes do setor do turismo a nível mundial. Decorre
em Madrid (IFEMA).

BTL de 16 a 20
de março
Com o lema “Portugal e o
Mundo encontram-se aqui”,
este certame dedicado ao turismo decorre na FIL e a ARVP
e a AMPV vão estar presentes,
promovendo essencialmente o
enoturismo e os vinhos nacionais.

Concurso Cidades
do Vinho 2022
A 2.ª edição deste concurso
nacional realiza-se de 6 a 9 de
maio. Entretanto, está a decorrer até 17 de janeiro o período
de apresentação de candidaturas dos municípios para receber e co-organizar o concurso.
Os vinhos que se apresentarem neste concurso nacional
vão depois estar também representados no concurso europeu, em Itália, concurso este
que em 2022 alcança a sua 20.ª
edição.

6.ª Conferência
Mundial de
Enoturismo
Depois de Reguengos de
Monsaraz (Portugal), a próxima Conferência Mundial de
Enoturismo vai realizar-se em
Itália, em Alba, na região de
Piemonte, em setembro de
2022. O encontro é organizado
pela Organização Mundial de
Turismo.

AMETUR vai ter
um espaço em
Torres Vedras
com garrafeira
mundial
A AMETUR – Associação Mundial de Enoturismo foi oficialmente constituída no dia 20 de
novembro de 2020, em Torres
Vedras, cidade que acolhe a sua
sede. Esta associação mundial
vai ter um espaço no Mercado
Municipal de Torres Vedras, junto à enoteca Wine Bar, com os
vinhos dos países associados na
Garrafeira Mundial.
Aquando da inauguração da
sua sede, no primeiro trimestre
de 2022, a AMETUR vai realizar
a sua assembleia para a eleição
dos corpos sociais e aprovação
do plano de atividades, bem
como propor voltar a organizar
os congressos Ibero-Americanos de Enoturismo e o Congresso Europeu de Enoturismo.
A AMETUR irá também desafiar
os organismos que aderiram à
associação a proporem iniciativas e ações para, em conjunto,
trabalharem uma oferta qualificada de enoturismo a nível
mundial.
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