COMUNICADO DE IMPRENSA
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012 - ACIBEV promove entre os dias 19 de Dezembro e 2 de Janeiro,
a campanha “VINHO COM MODERAÇÃO”, uma campanha que incentiva os Portugueses a
adoptarem um comportamento responsável e moderado no consumo de bebidas alcoólicas.

O vinho é uma parte integrante da vida e cultura Europeias e é apreciado por milhões de pessoas
na Europa e no mundo. No entanto, enquanto para a maioria dos consumidores os produtos
vitivinícolas representam uma bebida agradável para ser desfrutada com moderação, uma minoria
abusa dos produtos alcoólicos de forma prejudicial para si própria e para aqueles que a rodeiam.

Para abordar este problema, o sector europeu do vinho desenvolveu o seu programa WINE IN
MODERATION, em Portugal “VINHO COM MODERAÇÃO”, considerado um dos melhores
programas implementados no âmbito do Fórum Europeu Álcool e Saúde. O Programa trabalha
para promover o consumo responsável como uma norma cultural/social, de modo a prevenir e
reduzir o abuso e os malefícios relacionados com o álcool.

A ACIBEV, uma das organizações que está empenhada em implementar em Portugal o programa
“WINE IN MODERATION”, irá promover entre o Natal e a Passagem do Ano mais uma campanha
“VINHO COM MODERAÇÃO”.

A campanha "VINHO COM MODERAÇÃO 2012", prevê a exibição, entre os dias 19 de Dezembro e
2 de Janeiro, do filme de 30 segundo do WIM http://www.youtube.com/watch?v=HuGUZ_QmjZA
na RTP 1, RTP 2, RTP Informação, SIC, SIC Notícias e SIC Mulher, num total de 134 inserções.

-------------------------------

SOBRE o “WINE IN MODERATION”
O Programa “WINE IN MODERATION”, trabalha para promover o consumo responsável como uma norma
cultural/social, de modo a prevenir e reduzir o abuso e os malefícios relacionados com o álcool. O nosso
objectivo é educar jovens e adultos, ajudando-os a tomar decisões responsáveis acerca do consumo, em
cooperação com as autoridades competentes e outros interessados. Ao mesmo tempo queremos preservar
o lugar cultural, ambiental e económico do vinho na sociedade europeia.
A ACIBEV – Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos – é uma das
organizações que está empenhada em implementar em Portugal o programa “WINE IN MODERATION”,
tendo contado nos últimos anos com o apoio do Ministério da Agricultura, através do Instituto da Vinha e
do Vinho.
Sobre o programa WINE IN MODERATION: www.vinhocommoderacao.pt
A ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos é uma associação
empresarial, de âmbito nacional, que representa uma parte significativa do volume de negócios do sector
(produção, distribuição e comércio de vinhos e bebidas espirituosas bem como vinagres e destilação de
produtos vínicos), encontrando-se entre os seus associados a maioria das grandes empresas exportadoras
nacionais. São nossas associadas, as empresas líderes nas diversas regiões demarcadas e as empresas
criadoras de marcas que aportam valor aos vinhos portugueses.
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