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A RECEVIN - Rede Europeia de Cidades do
Vinho representa mais de 600 cidades de
toda a Europa, tendo como principais portavozes as Associações Nacionais, AMPV Associação de Municípios Portugueses do
Vinho, ACEVIN - Associação Espanhola
de Cidades do Vinho e Città del Vino
– Associação Nacional de Municípios
Italianos Produtores de Vinho.

A AMPV, associação criada a 30 de abril de 2007, desenvolve ações e atividades de interesse comum a todos os seus
Municípios associados a nível local, nacional e internacional e
tem como missão a afirmação da identidade histórico-cultural,
patrimonial, económica e social dos Municípios portugueses
e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade.
Esta associação representa atualmente cerca de 80 Municípios associados, de todas as regiões vitivinícolas, incluindo
Açores e Madeira.
Através dos seus associados e da definição de estratégias conjuntas e concertadas com as Associações Nacionais,
a RECEVIN tem procurado reforçar a importância do trabalho
em rede, permitindo, desta forma, que o Vinho se torne uma
alavanca para a promoção dos territórios e do setor agrícola.
Defender os setores vitivinícola e enoturístico, defender a
riqueza dos territórios vitivinícolas e as suas Denominações
de Origem, dar voz aos territórios produtores de vinho junto
das Instituições Europeias, vincular o desenvolvimento dos
Estados com a Europa das Cidades e das Regiões são
alguns dos objetivos e missões da RECEVIN. A Rede tem

na sua agenda algumas prioridades estratégicas e políticas,
nomeadamente: defender as denominações DOP e IGP
contra a sua liberalização, a parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), a criação de um Observatório
para o Turismo Enogastronómico e liberalizar o e-commerce
Europeu do Vinho.
Ao longo dos anos, a RECEVIN tem vindo a afirmar-se
através de eventos e atividades que marcam presença nos
calendários anuais do mundo vitivinícola, nomeadamente:
Dia Europeu do Enoturismo, Concurso La Selezione del
Sindaco, Estágios Europeus de Jovens Vitivinicultores e
Cidade Europeia do Vinho, sendo este um dos eventos
com maior destaque. A Cidade Europeia do Vinho teve a
sua primeira edição em Palmela em 2012; seguindo-se em
2013 Marsalla – Itália; 2014 Jerez de la Frontera – Espanha;
2015 Reguengos de Monsaraz – Portugal; 2016 Conegliano
Valdobbiadene Região do Prosecco Superiore – Itália; 2017
Cambados – Espanha e este ano, volta a Portugal, tendo sido
o galardão atribuído a Torres Vedras e Alenquer.
Através de todas estas iniciativas, a RECEVIN tem vindo a reforçar a voz dos Territórios Produtores de Vinhos ao
nível Europeu, no âmbito deste trabalho teve recentemente
aprovada a candidatura Wine Senses, projeto apresentado
directamente à Comissão Europeia, por uma rede de 6 países, com um valor total de investimento de 400 mil Euros.

