Wine, a taste for moderation.
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COMUNICADO DE IMPRENSA
CEEV: SAÚDA A REFORMA DAS MEDIDAS DE PROMOÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Bruxelas, 16 de abril 2014 -

Ao eliminar-se a condição de ser acompanhada por outros produtos agrícolas em múltiplos

programas, e passar a considerar o consumo responsável entre os temas elegíveis para a promoção do vinho, a reforma das medidas
de promoção de produtos agrícolas da UE, conforme acordado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, irá permitir que o sector
vitivinícola da UE promova ainda mais os valores de qualidade e consumo responsável que são inerentes à cultura do vinho na
Europa, alavancando a dimensão europeia dos programas elegíveis.
Estas reformas, irão portanto, complementar o apoio à informação e às medidas de promoção do vinho no âmbito da recémreformada Política Agrícola Comum, e assim priorizar os programas que informam o público sobre o consumo responsável e as
qualidades do vinho da UE, bem como programas multi-país com um valor acrescentado da UE.
Empresas de vinhos europeias, saudaram calorosamente este acordo entre as instituições da UE. O Presidente do CEEV, Jean MarieBarillère, declarou: "A cultura do vinho é uma expressão fundamental da extraordinária diversidade, o savoir-vivre e os hábitos
gastronómicos na Europa. O vinho é um produto de qualidade que incita padrões de consumo moderado. As campanhas de
promoção e informação irão ajudar -nos a consciencializar os consumidores de qual a melhor forma de desfrutar os vinhos europeus
de uma forma responsável ".
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Nota do editor:
Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV – www.ceev.be) representa as empresas de vinhos da indústria e comércio na União
Europeia: vinhos tranquilos, vinhos aromatizados, vinhos espumantes, vinhos licorosos e outros produtos provenientes da vinha.
Reúne 24 organizações nacionais. Com mais de 7.000 empresas, principalmente as PME, e mais de 200.000 empregos directos na UE,
os seus membros produzem e comercializam a grande maioria dos vinhos europeus de qualidade, com e sem indicação geográfica, e
são responsáveis por mais de 90% das exportações europeias de vinho. Com cerca de 8,8 mil milhões de € de valor anual de
exportações, o sector do vinho faz uma contribuição de mais de 6.000 milhões € para a balança comercial da UE.
Em Portugal são associadas do CEEV a ACIBEV e a AEVP.
Vinho com Moderação (WIM) é o compromisso europeu do sector vitivinícola para a promoção do consumo responsável e
moderado de vinho como uma norma social e cultural. Vinho com Moderação – “Art de Vivre "(WIM) é o compromisso tangível e
mensurável do sector vitivinícola para o Fórum Europeu Álcool e Saúde

