COMO PODE ADERIR AO PROGRAMA EM PORTUGAL?
O Programa WIM – “Wine in Moderation, Art de Vivre” (VCM – Vinho com Moderação, Art
de Vivre) é o programa Europeu para promover a responsabilidade e moderação no
consumo de vinho lançado pelas Federações de Vinho em Bruxelas (CEEV – Comité
Européen des Entreprises Vin, Copa Cogeca e CEVI).
Os logos “Wine in Moderation” e “Vinho com Moderação” são marcas registadas e a sua
utilização, assim como a utilização de todos os materiais de promoção desta campanha
(brochuras, panfletos, etc), está sujeita à adesão formal a este Programa, que está descrito
integralmente no documento “Mensagem Comum”, e ao “Código de Boas Práticas nas
Comunicações
Comerciais
do
Vinho”
que
se
encontram
no
site
www.vinhocommoderacao.pt.
A AEVP – Associação das Empresas de Vinho do Porto (como Associada do CEEV –
Comité Européen des Entreprises Vins – www.ceev.be) é a entidade responsável por
assegurar a correcta implementação do Programa VCM em Portugal.
O programa “Vinho com Moderação, Art de Vivre” convida todos os intervenientes,
empresas, associações, e outras organizações da sociedade civil ligadas à cadeia de valor
do sector do vinho (produção, distribuição, venda a retalho, promoção e consumo) a
juntarem-se ao programa e a usarem e difundirem o seu logótipo e materiais de
comunicação nas suas actividades.

Para aderir ao programa, por favor:
Preencha o ”Formulário de Adesão ao programa Vinho com Moderação, Art de
Vivre”;
Envie-o por e-mail ou por fax para o seguinte contacto responsável pela
implementação do programa “Vinho com Moderação, Art de Vivre” no seu país:
Morada - Rua Dr. António Granjo, 207 - 4400-124 Vila Nova de Gaia
Telefone - 223745520 · Fax: 223705400
website: www.vinhocommoderacao.pt
e-mail: info@vinhocommoderacao.pt

Se tiver mais questões ou quiser saber mais detalhes relacionados com o programa, por
favor não hesite em contactar a respectiva organização nacional de contacto
supramencionada ou em enviar-nos um e-mail para info@wineinmoderation.eu

