Informação à imprensa – 23 de Março de 2009

União no Alvarinho
•

No próximo dia 27 de Março, o concelho Melgaço será palco de um marco
histórico da fileira do Alvarinho. Os produtores de Alvarinho passarão a
falar a uma só voz, e a Sub-região passa a designar-se por “Sub-região de
Monção e Melgaço”

Num cenário económico cada vez mais competitivo e concorrencial, urge concertar esforços no
desenvolvimento e implementação de uma estratégia convergente para as empresas produtoras de
Vinho Alvarinho da Sub-região de Monção e Melgaço. É essencial apostar na valorização de
estratégias conjuntas de actuação, quer no mercado interno quer nos mercados externos,
potenciando a criação de valor para toda a fileira do Alvarinho. É com esta realidade que as
organizações com responsabilidades na dinamização da fileira, se deparavam. Por isso, no dia 2 de
Fevereiro o Presidente da Associação de Produtores de Alvarinho (APA), o Presidente da União de
Produtores de Alvarinho (UPA), o Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos
Verdes (CVRVV) e por fim os Presidentes das Câmaras Municipais de Melgaço e Monção,
assinaram um acordo que visava a implementação de algumas medidas unificadoras da fileira.

Foram várias as medidas unificadoras entre os produtores de Alvarinho, tais como a união das rotas
enoturísticas, sendo que uma era a Rota dos Vinhos Verdes e a outra a Rota do Vinho Alvarinho de
Melgaço, a fusão da Associação de Produtores de Alvarinho (APA) com a União de Produtores de
Alvarinho (UPA) numa só, a APA Monção e Melgaço e por fim, a última medida será implementada
no próximo dia 26 de Março com a aprovação, no Conselho Geral da CVRVV, da alteração da
designação do berço do Alvarinho português para “Sub-região e de Monção e Melgaço”.

A APA Monção e Melgaço representará 31 empresas e 1700 viticultores da Sub-região de Monção e
Melgaço, sendo que todos os seus associados representarão mais de 80% do total de Alvarinho
comercializado. A sua missão será promover os monovarietais da casta Alvarinho da Sub-região de
Monção e Melgaço, bem como desenvolver uma estratégia conjunta de actuação, no mercado
interno e externo.

Sobre a APA
Para mais informações contactar, por favor:
APA Monção e Melgaço (Miguel Queimado, Tel. 251 653 215, info@alvarinho.pt)
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A APA é uma Associação que representa os produtores de Alvarinho da Sub-região de Monção
e Melgaço. O seu objectivo é o de promover os monovarietais da casta Alvarinho produzidos
na Sub-região de Monção e Melgaço e desenvolver uma estratégia conjunta de actuação dos
seus associados, potenciando a criação de valor para todos.

Para mais informações contactar, por favor:
APA Monção e Melgaço (Miguel Queimado, Tel. 251 653 215, info@alvarinho.pt)

