
  

 
Colóquio 

 

Vinho Biológico – o mercado do futuro? 
 

Data: 12 de Julho, 2012 Local: Sala Ogival (ViniPortugal) – Praça do Comércio – Lisboa 
 

Objectivo: a propósito da nova regulamentação europeia que vai permitir a rotulagem 
“Vinho Biológico”, pretende-se dar a conhecer e debater opiniões de vários operadores 
da fileira vinho (produção, enologia, comercialização) de forma a estimular, em função dos 
casos de sucesso, outros agentes da fileira a optarem pela produção biológica. Não 
restam dúvidas que, nos mercados internacionais, os segmentos biológico / biodinâmico / 
natural são dos mais dinâmicos, com maior crescimento e que mais atenção despertam. 
Razões mais do que suficientes para aprender com quem já tem sucesso no biológico. 
Procurar-se-á responder a perguntas como: quais são os fundamentos da viticultura e 
enologia biológica? porquê a opção pela viticultura biológica? quais os pontos fracos e 
fortes, oportunidades e ameaças?  
 

Participe e seja também um produtor com mais futuro. 
 

Programa: 
14.45h – Abertura 

15.00h - Nova regulamentação europeia para o vinho biológico - INTERBIO 

15.10h - A vinificação biológica e a saúde - Jean-Claude Rodet  

15.20h - 3 produtores de vinho biológico: David Guimaraens (Vinho do Porto), António 
Lopes Ribeiro (Dão) e André Gomes Pereira (Tejo)  

15.50h – Viticultura biológica por António José Magalhães (Fladegate Partnership [Taylor, 
Fonseca, Croft, ...]) e Enologia por Rui Cunha (Afros e  Quinta do Romeu) 

16.10h - 2 garrafeiras: Nadir Bensmail "Os Goliardos" em Lisboa e Ricardo Rodrigues 
"Portuguese Story" em Londres 

16.30h – Debate 

17.00h – Encerramento do colóquio 
 

Nome *   Empresa 

     
Código Postal   Morada           

     
Telefone   Telemóvel   e-mail * 

         
Web-site       Pagamento da inscrição no Colóquio:       

   € 25 (iva incluído) em dinheiro, no dia 12 na Sala Ogival   

Lotação limitada. Garanta a sua presença devolvendo esta ficha preenchida para: interbio.bio@gmail.com  

 
Mostra e prova de vinhos provenientes de vinhas em agricultura biológica. 
 

Participantes: profissionais da fileira vitivinícola portuguesa 
 

Apoios 
ViniPortugal – IVV - IVDP 

Edifício INOVISA * Tapada da Ajuda * 1349-017 LISBOA - PORTUGAL  
interbio.bio@gmail.com * tel: (+351) 916 576 365 
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