COMUNICADO DE IMPRENSA
Academia Aberta ao Vinho
UTAD – 21-07-2022
Vila Nova de Gaia, 22 de julho de 2021,
Teve início ontem, dia 21 de julho, a Academia Aberta ao Vinho que resulta de
um protocolo estabelecido entre a Associação das Empresas do Vinho do Porto,
a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Associação para o
Desenvolvimento da Viticultura Duriense que tem por objetivo aproximar o
conhecimento científico existente sobre diversas áreas da vinha e do vinho aos
associados da AEVP, em especial, e também a todas as empresas nacionais
produtoras de vinho.
É muito relevante para a AEVP que a Região Demarcada do Douro lidere os
desafios existentes neste momento: a sustentabilidade vitícola, nas vertentes
ambiental, económica e social, as alterações climáticas e os recursos hídricos
disponíveis, a crise demográfica e a falta de mão de obra na região, a digitalização
e a inovação do conhecimento aplicado ao negócio, a análise da estrutura
legislativa que sustenta o sector do Vinho do Porto e do Douro refletindo sobre
as alterações e adequações tidas por necessárias.
Sendo missão da AEVP contribuir para a criação de valor do sector dos vinhos do
Douro e do Porto, ela tem que ser desenvolvida com iniciativas tais como a que
hoje se inicia.
A Academia Aberta ao Vinho é um exemplo do que os Vinhos Portugueses podem
fazer trabalhando em rede e potenciando as competências e os saberes de cada
organização.
Imprimindo um caráter regular a esta iniciativa, está já agendada uma segunda
sessão de trabalho para o próximo dia 27 de outubro, suscitando uma dinâmica
e interação em prol do desenvolvimento e translação do conhecimento, por
forma a fomentar a competitividade do sector.
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Sobre a Associação das Empresas de Vinho do Porto: a AEVP é uma instituição
privada sem fins lucrativos constituída em janeiro de 1975, com sede em Vila
Nova de Gaia.
A principal finalidade da AEVP, consignada estatutariamente, consiste na
“representação e proteção do interesse dos seus Associados e na promoção e
defesa da Indústria e Comércio dos Vinhos do Porto e Douro e outros produtos
vínicos da Região Demarcada do Douro em todo o espaço nacional e estrangeiro”.
A AEVP reúne 18 Associados que neste momento representam acima de 80% da
comercialização de Vinho do Porto e cerca de 40% dos Vinhos do Douro com DOP
(Denominação de Origem Protegida), uma percentagem rara que evidencia o seu
posicionamento inquestionado no sector e uma importância incontornável no
funcionamento deste.
AEVP detém a vice-presidência do Conselho Interprofissional do Instituto dos
Vinhos do Douro e Porto (IVDP), onde participa a diversos níveis.
A AEVP está presente desde 1990 numa associação de representação do
comércio europeu de vinhos denominada Comité Européen des Entreprises Vins
(CEEV), em Bruxelas.
A AEVP também é membro fundador da WIM aisbl (“Wine in Moderation – Art
de Vivre (WIM) aisbl”) uma associação sem fins lucrativos fundada em 2011 pelo
sector vitivinícola europeu para coordenar a implementação e desenvolvimento
europeu e internacional do Programa Vinho com Moderação.
Para informações complementares p.f. contactar Isabel Marrana, Diretora
Executiva da AEVP – 223745520
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