Wine is only appreciated in Moderation

COMUNICADO DE IMPRENSA
RECEVIN junta-se ao Wine in Moderation – Art de Vivre Programme
para difundir ainda mais a mensagem de moderação e responsabilidade no consumo de vinho
Porto, 7 de Maio de 2014

RECEVIN, a Rede Europeia de Cidades do Vinho, está a unir forças com a WIM Aisbl, a Associação
Internacional responsável pela coordenação e desenvolvimento do programa Vinho com Moderação–
Art de Vivre (WIM) , na batalha contra os malefícios do álcool, e para sustentar a milenar herança e
cultura de vinho. O Projeto WIM é uma iniciativa que visa promover os valores da moderação e
responsabilidade ao consumir vinho. Tal compreende-se através de uma miríade de ações maiores ou
menores, locais, nacionais ou internacionais na forma de campanhas de informação, educação
profissional e do consumidor e do setor de autorregulação.
O principal objetivo do Acordo de Parceria, assinado a 7 de Maio de 2014 no Porto, entre as duas
associações europeias é, segundo os membros da RECEVIN (cidades europeias de vinho), para
voluntariamente estabelecer parcerias a nível nacional / local com os respectivos Membros nacionais
da WIM (por exemplo, associações de vinhos nacionais, as empresas WIM Ambassador) e para
trabalhar em conjunto com os consumidores, onde problemas relacionados com o álcool podem ser
encontrados, de forma a tornar a moderação uma tendência e a responsabilidade uma cultura,
salvaguardando o importante papel do vinho na sustentabilidade das regiões europeias de vinho.
"O vinho é parte de uma herança de milénios na Europa. As nossas raízes estão no solo e as
comunidades têm crescido ao longo do tempo vinculadas ao cultivo, vinificação e comércio e o
consumo moderado e responsável dos nossos vinhos é fundamental para a sustentabilidade do nosso
ambiente e das pessoas. Isso faz com que a ligação com RECEVIN seja ainda mais importante ",
mencionou George T.D. Sandeman, presidente da WIM Aisbl, no seu discurso.
"Através deste acordo, a mensagem do Vinho com Moderação / Art de Vivre chegará diretamente a 80
cidades do vinho, que são nossos parceiros diretos, mas também vai atingir cerca de 800 outras
cidades, parceiros indiretos, através de Associações Nacionais das Cidades do Vinho de diferentes
países", mencionou Carme Ribes, Secretária Geral do RECEVIN, no seu discurso.
O evento teve lugar no Porto, com a oportunidade da Assembleia Geral WIM Aisbl. O WIM Aisbl conta
com 3 membros em Portugal, as associações ACIBEV e AEVP e ainda a Sogrape Vinhos SA, empresa
Embaixadora da WIM. Da mesma forma, RECEVIN tem uma rede muito activa e dinâmica de cidades do
vinho em Portugal, representado pela AMPV.
Mais informações sobre o Vinho com Moderação-Art de Vivre (WIM) Aisbl ou sobre a RECEVIN, pode ser
encontrada abaixo, bem como no site da Associação, juntamente com o dossier de imprensa (fotos, press
releases em diferentes línguas, etc): http://www.wineinmoderation.eu/ & http://recevin.net/.
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About us
Programa Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM)
O Programa Vinho com Moderação - (WIM) Art de Vivre foi lançado oficialmente em 2008, como contribuição do setor do
vinho para a Comissão Europeia EU de Álcool e para o Fórum de Saúde (EAHF), no âmbito da estratégia da UE para apoiar os
Estados-Membros na redução dos danos relacionados com o álcool. Construída com base nos valores da "cultura do vinho" e
fundada através de informação apoiada pela ciência, educação ampla e autorregulação, WIM é o compromisso tangível e
mensurável da comunidade empresarial de vinho para promover a responsabilidade e moderação. WIM é um único programa
comum que está centralmente coordenado e implementado a nível nacional e que tem a capacidade de se adaptar a
necessidades locais que respeitem a diversidade cultural e as identidades regionais.
Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) aisbl
A “Wine in Moderation – Art de Vivre (WIM) Aisbl” é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2011 pelo sector
vitivinícola europeu para coordenar a implementação europeia e internacional, e o desenvolvimento do Programa VCM, com
vista a garantir padrões de consumo de vinho responsável e moderado como norma social e cultural através da difusão da
mensagem VCM dentro e fora da Europa. A WIM e o número de membros está a crescer rapidamente para além das
fronteiras geográficas da UE e do quadro das Instituições Europeias, estabelecendo o programa VCM como o compromisso
comum global do sector do vinho. Actualmente, a WIM conta associações nacionais, institutos e empresas líderes de vinho
que são altamente respeitados pela sua excelência e pelo seu compromisso para com a responsabilidade social.
RECEVIN
RECEVIN é a Rede Europeia de Cidades do Vinho composta por cidades ou grupos de cidades pertencentes à União Europeia,
com uma forte dependência económica da viticultura e localizados em áreas protegidas para garantir a qualidade de seus
vinhos.
A união e a força das Cidades Europeias do Vinho (RECEVIN) é a ferramenta para defender a uma só voz os interesses das
administrações locais europeias economicamente ligados ao vinho e uma plataforma conjunta para processos de
transferência de conhecimento, contatos e parcerias. RECEVIN conta com o apoio das Associações Nacionais presente na
maioria dos 9 países membros da rede que resultam na força de quase 800 cidades em toda a Europa.
ACIBEV
A ACIBEV, instituída em Janeiro de 1975, é a associação comercial nacional que representa o sector e comércio do vinho,
bebidas espirituosas, vinagres e derivados de vinho em Portugal. A ACIBEV representa actualmente uma parte significativa do
volume de negócios deste sector, no qual se encontram os maiores exportadores nacionais de Portugal e a maioria das
empresas líderes nas diversas denominações e IG com marcas que adicionam valor aos vinhos portugueses.
AEVP
A AEVP é uma organização privada sem fins lucrativos que foi instituída em Portugal em Janeiro de 1975. A AEVP é composta
por 16 membros que representam actualmente cerca de 90% das vendas totais de Vinho de Porto e 35% das vendas totais de
vinhos do Douro com DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida), uma percentagem
rara que reflecte a sua posição sem rival na indústria.
Sogrape Vinhos S.A.
A Sogrape Vinhos, empresa de vinhos familiar líder em Portugal, com uma dimensão internacional e um enfoque forte na
construção de marcas de vinho de primeira qualidade que respondem à procura do cliente. Fundada em 1942 com a criação
do Mateus Rosé, a Sogrape Vinhos é actualmente liderada pela terceira geração da família Guedes e cultiva mais de 1 250 ha
de vinhas em Portugal, Espanha, Argentina, Chile e Nova Zelândia.
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