
Um brinde ao Alentejo



Porquê o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA)?

Apoiar os agentes económicos na melhoria do desempenho ambiental, social e económico da atividade vitivinícola da região

Promover o reconhecimento do desempenho de sustentabilidade dos vinhos da região como instrumento de 
diferenciação e afirmação da marca Alentejo nos mercados interno e externo



Porque é mais que uma tendência…

✓ Aspetos económicos, ambientais e sociais em diferentes 
dimensões

✓ Melhoria contínua anual obrigatória, responsável e 
transparente

✓ Participação voluntária e gratuita

✓ Credibilidade na indústria, adotando práticas semelhantes, 
quando aplicável



Âmbito do PSVA



Exemplo de Autoavaliação 

O PSVA

O objetivo final é atingir a categoria 
Desenvolvido

O AE clica na Categoria que considera adequada

Se não se refletir em nenhum dos níveis propostos



O PSVA
Após a conclusão da autoavaliação, 11 
capítulos e 108 critérios, é construído 
um cenário indicativo do 
posicionamento atual do AE em relação 
aos objetivos estabelecidos depois da 
Auto-Avaliação



Categoria Geral de Sustentabilidade

✓ Elaborada após a conclusão da auto-

avaliação para os 11 capítulos de 

intervenção primária

✓ Gera um valor para cada capítulo que 

são então combinados para dar uma 

pontuação

✓ Esta pontuação vai cair dentro de uma 

das quatro categorias definidas na 

Categoria Geral de Sustentabilidade 



Logotipos PSVA



Adesão dos Agentes Económicos
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Adesão e membros do PSVA

35%

65%

Área PSVA

Área plantada



Analise Regional



O nível Desenvolvido 2015-2018 - exemplos

Estratégia de gestão de rega Existência de um Plano de gestão de água

31% (2015) - 49% (2018)

Predação por vertebrados Instalação de caixa-ninho ou poleiros para aves de 

rapina

5% (2015) - 18% (2018)

Gestão e controlo do volume de água aplicado e monitorização da 

necessidade de rega Monitorização dos consumos de água

19% (2015) - 62% (2018)

Sistema de Irrigação e seu funcionamento Programa de manutenção regular ao 

sistema de irrigação 

27% (2015) - 50%(2018)



O nível Desenvolvido 2015-2018 - exemplos

Planeamento, Monitorização, Objetivos e Resultados na Vinha 
Monitorização e registo do uso total de energia

4% (2015) -25% (2018)

Promoção da sustentabilidade no local de trabalho 
Criação de um grupo dedicado à implementação de eficiências e práticas sustentáveis

10% (2015) -38% (2018)

Planeamento, Monitorização, Objetivos e Resultados de Conservação de 

Água Monitorização e registo do uso total de água

8% (2015) - 38% (2018)



Produção de energia 
renovável, Outubro 
2017 – 38 
participantes

Gestão de Energia na Adega, 
Novembro 2016 – 49 
participantes

Gestão de Água da Vinha & 
Adega, Abril 2017 – 71 
participantes

Outras ferramentas – sessões de trabalho

Gestão de resíduos 
Fevereiro 2018 – 40 
participantes

3 anos PSVA Junho 2018 – 60 
participantes Compras preferenciais e 

ecológicas Dezembro 2018 – 37 
participantes

Enrelvamentos, 
Biodiversidade, Abril 
2019 – 71 participantes



Outras ferramentas – visitas de estudo

Adega de Borba, Julho 
2016 – 22 participantes

Casa Relvas, Janeiro 
2017 – 35 participantes

Herdade do Esporão, Maio 
2017 – 47 participantes

GESAMB, Fevereiro 
2018 – 40 participantes

Coelheiros, Dezembro 
2018 – 37 participantes

FEA, Abril 2019 – 71 
participantes



O PSVA em números

MEMBROS 326

PARCERIAS 11
PERCENTAGEM DE 

ÁREA NO PSVA 35

FORMANDOS 456

PARTICIPANTES 
EM INICIATIVAS 443

PLANOS DE 
AÇÃO 

SUBMETIDOS
104

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO

177

EVENTOS 
EDUCACIONAIS

13



PSVA nos media



Obrigado

“Que as chuvas venham a tempo,
Que as colheitas sejam abundantes,
Que o povo esteja feliz e satisfeito,

Que o Rei seja justo.”

antigo ditado do Sri Lanka


