
09:30

09:45

10:00

10:30

•
•

•

•

•

•

Receção aos participantes

Sessão de Abertura
Município de Vidigueira
Terras Dentro | Associação para 
o Desenvolvimento Integrado
Comissão Vitivinícola Regional 
do Alentejo (CVRA)
Associação Técnica dos Viticultores 
do Alentejo (ATEVA)
Adega Cooperativa de Vidigueira, 
Cuba e Alvito, C.R.L.
Ordem dos Engenheiros | Região Sul / 
Évora

Apresentação do Programa de 
Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo
João Luís Barroso | Comissão Vitivinícola 
Regional do Alentejo (CVRA)

Gestão da Água na Vinha
Gonçalo Rodrigues | Centro Operativo 
e de Tecnologia do Regadio (COTR)

Pausa para café

Uso sustentável do Solo na Vinha – 
Manutenção, fertilidade e controlo 
de infestantes
Francisco Mata | Associação Técnica 
dos Viticultores do Alentejo (ATEVA)

Green Way – O projeto de Sustentabilidade 
da Adega Cooperativa de Vidigueira, 
Cuba e Alvito, CRL.
José Almeida | Adega Cooperativa 
de Vidigueira, Cuba e Alvito, CRL

Debate

Almoço

Visita Técnica – Cortes de Cima

Programa de Sustentabilidade dos Vinhos 
do Alentejo na vinha e na adega 
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ParceriasOrganização

20 de Abril de 2019
Integrado no Vidigueira Vinho

PROGRAMA

APRESENTAÇÃO

O Programa de Sustentabilidade dos Vinhos 
do Alentejo (PSVA) é uma iniciativa, de 
adesão voluntária, promovida 
pela Comissão Vitivinícola 
Regional Alentejana 
(CVRA) e dirigida aos 
produtores de uva 
e de vinho da Região 
Vitivinícola do Alentejo.

Os Programas Coletivos 
de Sustentabilidade são uma 
prática comum em algumas regiões 
vitivinícolas mundiais, tendo vindo a ganhar 
importância em mercados nos quais os vinhos 
do Alentejo têm vindo a ganhar posição.

A implementação do Programa de 
Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo 
permite uma melhoria ambiental, social e 
económica no setor, reduzir os 
desperdícios de produtos, responder a 
preocupações sociais e melhorar a 
qualidade e competitividade do produto 
final.

Além de aumentar a produtividade e 
reduzir os custos permite também o 
reconhecimento do desempenho de 
sustentabilidade dos vinhos da região, 
tanto a nível nacional como internacional 
e satisfação de um público-alvo cada vez 
mais exigente, no que respeita aos 
princípios da sustentabilidade.

Acresce o facto de ser gratuito e 
de implementação gradual/continua, 
permitindo a cada produtor fazer a 
sua auto avaliação e atender às suas 
necessidades tanto técnicas como 
financeiras.

Este workshop, integrado no Vidigueira Vinho, e promovido pela Terras Dentro em parceria 
com o Município da Vidigueira, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, a Associação 
Técnica dos Viticultores do Alentejo (ATEVA), a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba 
e Alvito, C.R.L. e a Ordem dos Engenheiros – Região Sul, tem como objetivo esclarecer os 
participantes acerca do PSVA, favorecendo o debate e mostrando alguns bons exemplos 
no que respeita à implementação do programa que já conta com 327 membros, entre 
produtores de uva e de vinho do Alentejo.

Para mais informações ou esclarecimentos, contatar:
 
Terras Dentro - Associação para 
o Desenvolvimento Integrado

Tel.: 266948070
E-mail: informalentejo@terrasdentro.pt

Rua Rossio do Pinheiro 
7090-049 Alcáçovas

Programa de Sustentabilidade 
dos Vinhos do Alentejo
IMPACTOS POSITIVOS NO SETOR

WORKSHOP

Auditório da Adega Cooperativa 
de Vidigueira, Cuba e Alvito 
e Adega Cortes de Cima




