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Esporão é distinguido com o Prémio ‘Empresa
Agrícola que Marca’

#istoéesporão @esporaoword

A Vida Rural, publicação especializada em agronegócios, atribuiu hoje, no âmbito do
Congresso AgroIn, o prémio de ‘Empresa Agrícola que Marca’ ao Esporão. A distinção veio
destacar o trabalho desenvolvido na área da sustentabilidade, que é este ano o tema
central dos Prémios Vida Rural 2018.
A gestão optimizada dos recursos naturais e as práticas agrícolas sustentáveis
promovidas pelo Esporão permitiram nos últimos dez anos colocar toda a área agrícola
em modo de produção biológica, sendo actualmente das maiores áreas de vinha biológica
em Portugal. Este trabalho tem chamado atenção da crítica e soma só este ano três
prémios atribuídos pelos principais meios da especialidade. O Prémio ‘Empresa Agrícola
que Marca’ vem agora juntar-se às distinções de ‘Viticultura’, da publicação especializada
Vinho Grandes Escolhas e ao prémio “Inovação/Investigação do Ano 2017”, da publicação
especializada Revista de Vinhos.
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Prémios Vida Rural
Criados em 2012, os Prémios Vida Rural pretendem celebrar e premiar pessoas, empresas e projetos que
se distinguem no panorama dos agronegócios em Portugal. Os vencedores dos Prémios Vida Rural 2018
serão conhecidos dia 18 de Abril, no âmbito do Congresso AgroIN, pelas 15h45, no Centro de Congressos
do Estoril. O tema dos prémios deste ano é a Sustentabilidade. Os Prémios Vida Rural distribuem-se por 6
categorias: agricultor que marca, empresa agrícola que marca, investimento que marca, organização de
produtores que marca, I&D que marca e Prémio Personalidade Armando Sevinate Pinto.
Sobre o Esporão: Fundado em 1973 por José Roquette e Joaquim Bandeira, o Esporão é uma das mais importantes empresas de
vinhos em Portugal. Determinante na afirmação nacional e internacional do Alentejo e do Douro, o Esporão é também hoje um
embaixador da cultura Portuguesa, desenvolvendo a sua atividade dentro dos limites da sustentabilidade e construindo relações
próximas com clientes e consumidores em todo o mundo. O Esporão está presente na região do Alentejo de 1973, onde produz vinhos
tão emblemáticos como o Esporão Reserva e o Monte Velho, assim como azeites virgens extra. Aberto desde 1997, o Enoturismo da
Herdade do Esporão foi pioneiro em Portugal, tendo sido considerado pela Revista Wine – A Essência do Vinho, o ‘Melhor do Ano
2016’. Na continuidade do projeto do Esporão está a Quinta dos Murças, propriedade na região do Douro, onde são produzidos desde
2008 vinhos de terroir com selo de garantia Esporão. O Esporão comercializa os seus produtos em todo o tipo de lojas e restaurantes
em mais de 50 países em todo o mundo. A abordagem holística na adaptação de uma alargada gama de práticas sustentáveis
inovadoras do Esporão tem conduzido a vários reconhecimentos nacionais e internacionais, de onde se destacam o prestigiado prémio
“Sustainability of the year award” nos “The Drinks Business Green Awards 2013”. Em 2014, o Esporão venceu os “European Business
Awards for the Environment” na categoria de “Produtos e Serviços”.
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