
 

        
Circular     
 

Assunto:  Fórum Anual do Sector do Vinho / ViniPortugal & ICEP 
 
A ViniPortugal e o ICEP, em parceria, levam a efeito no próximo dia 7 de Dezembro de 
2006 a habitual reunião anual com os Agentes Económicos do Sector do Vinho. 

Convidamos todos os interessados a juntarem-se a nós no CNEMA, em Santarém, no dia 
7 de Dezembro de 2006 (quinta-feira), pelas 14h30m.  
Este ano, vamos exibir uma bolsa de contactos que é constituída por empresas ligadas à 
fileira do vinho (a montante e a jusante). As empresas vão apresentar-se na área contígua 
ao auditório onde se realiza o Fórum Anual. 

Para quem desejar almoçar no local informamos que existe um restaurante no próprio 
CNEMA. 

Nesta sessão de trabalho vamos ter oportunidade de abordar variados temas ligados à 
promoção do vinho no mercado doméstico e nos mercados externos, proporcionando um 
debate com toda a fileira. 

 

Programa: 

Até às 
14h30 Chegada dos participantes. Registo. 

14h30 Abertura pela ViniPortugal e ICEP 

14h45 Plano de actividades e orçamento da ViniPortugal para 2007 –  Vasco 
d’Avillez (ViniPortugal) 

15h15 
- Conclusões da parceria ViniPortugal/ICEP - 2005/06 
- Programa promocional da parceria ViniPortugal/ICEP - 2007/08 
 Dora Simões (ViniPortugal), Manuel Gaeiras e Rui Cordovil (ICEP) 

16h00 Debate 
16h15 Intervalo 

16h30 O aquecimento global e outros grandes desafios de I&D para o sector dos 
vinhos - Tim Hogg / Francisco Campos (Agência de I&D da ViniPortugal) 

17h00 Os vinhos Portugueses no Reino Unido – Filipe Mota Neves (ICEP – Reino 
Unido) 

17h20 Países Nórdicos – Funcionamento do Monopólio da Suécia – Vasco d’Avillez 
17h40 Debate 
18h00 Encerramento 

 

Pedimos a todos os que vêm ao Fórum, o favor de se registarem até 5 de Dezembro 
através do fax : 261 339 955, preenchendo para o efeito o formulário na segunda folha 
desta Circular. 

Atentamente, 

 
Vasco d'Avillez       Abel Cubal de Almeida 
    
Presidente da Direcção da ViniPortugal    Administrador, ICEP Portugal 
 
 

 



 
 
 

 
Localização do CNEMA: 
 
 
 
 
 
 
 
(Destaque por aqui e envie por FAX para: 261339955) 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO (enviar preenchida até 05 de Dezembro) 
SESSÃO TRABALHO – FÓRUM DO SECTOR DO VINHO 2006 
 

Nome  

Cargo  

Firma  

Morada  

Telefone  

Fax  
E-mail  
 

Faço-me acompanhar de                pessoas  (indicar o n.º de pessoas)        

 

Assinatura  

 

Confirmo que estarei presente no Fórum do Sector do Vinho, no próximo dia 7 de Dezembro. 

 

 
 

Em Santarém, a 4 kms da saída da auto-estrada do Norte, a 
escassas centenas de metros da via de acesso à nova ponte 
sobre o Tejo; o futuro eixo preferencial de ligação entre o Norte 
e o Sul do País.  
 
O CNEMA dispõe de um restaurante aberto ao público, no qual, 
os conferencistas poderão almoçar.  

 

 
Coimbra Faro Lisboa Porto 
137 299 65 254  

 

 


