
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) reúne 26 líderes de empresas vitivinícolas 

da UE no Porto para a 2ª edição do seu “Clube de CEOs”. 

 

Porto, 18 de outubro de 2022 - Os desafios e as oportunidades globais do setor do vinho da UE são 
discutidos no Porto por 26 líderes de algumas das principais empresas vitivinícolas da UE durante a 
segunda edição do "Clube dos CEOs" do CEEV. 
 
No dia 18 de outubro, o Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) organizou a segunda edição do seu “Clube de 

CEOs” no Porto, Portugal.  

 

O evento reuniu 26 representantes de alto nível (ver lista em baixo) das principais empresas vitivinícolas da 

Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal, para discutir as principais ameaças e oportunidades com que o setor 

do vinho da UE se vê confrontado.  

 

O Presidente do CEEV e da reunião, Mauricio González Gordon, explica: "Estou satisfeito por finalmente termos 

podido organizar a segunda edição do Clube dos CEOs. Esta reunião é uma oportunidade para os líderes das empresas 

vitivinícolas da UE se reunirem, para discutir as principais questões que estão em jogo no nosso setor e moldar a 

estratégia a longo prazo do CEEV. Manter uma reputação coletiva, como um setor, é um pré-requisito para as 

empresas vitivinícolas". 

 

Recebido pelo Presidente da Sogrape, Fernando Guedes, o Clube de CEOs reuniu na Casa Ferreirinha, seguindo-se 

uma visita à histórica Quinta de Azevedo. "É para mim uma grande honra acolher a segunda reunião do CEEV Clube 

dos CEOs. Acredito profundamente na colaboração entre pares como a melhor forma de assegurar a sustentabilidade 

e continuidade do nosso setor, especialmente tendo em conta a dimensão global dos desafios que enfrentamos", 

declarou Fernando Guedes. 

 

Nesta segunda edição, os líderes das empresas vitivinícolas discutiram três assuntos de extrema relevância para a 

reputação do setor vitivinícola: a relação entre o consumo de vinho e sociedade, o conceito de sustentabilidade no 

setor vitivinícola e as oportunidades oferecidas pelos vinhos sem álcool e com baixo teor alcoólico. 

 

“Foi importante para a nossa Associação Europeia estar em contacto com os líderes das empresas vitivinícolas que 

representamos para compreender melhor a sua visão sobre questões-chave. As ameaças e oportunidades são hoje 

globais e reunir líderes vitivinícolas de diferentes países da UE para partilhar, discutir e coordenar foi uma iniciativa 

bem-vinda para todos", disse Ignacio Sánchez Recarte, Secretário-Geral do CEEV. 

 



 

 

A primeira edição deste evento teve lugar em Barcelona, em 2019, antes da pandemia da Covid-19. São organizadas 

reuniões do Clube dos CEOs para sustentar o planeamento estratégico do CEEV a longo prazo, em paralelo com a 

colaboração quotidiana com as associações nacionais membros do CEEV. A próxima reunião do Clube dos CEOs 

deverá ter lugar em França. 

 

--- FIM --- 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

CEEV 

 

• Mauricio González Gordon, Presidente do CEEV e Presidente da González Byass 

FRANÇA 

 

• Michel Chapoutier, Presidente Diretor-Geral – M. Chapoutier 

• Laurent Delaunay, Presidente – Badet Clément  

• Samuel Montgermont, Diretor-Geral – Les Grandes Serres 

• Manuel Reman, CEO – Krug  

 
ALEMANHA 

 
• Christoph Mack, CEO – Mack & Schühle AG 

• Christof Queisser, CEO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH 

 
ITÁLIA 
 

• Quirico Decordi, CEO – Vinicola Decordi 

• Federico Girotto, CEO – Masi Agricola S.p.A. 

• Ettore Nicoletto, CEO – Angelini Wines & Estates 

• Domenico Zonin, Presidente – Casa Vinicola Zonin S.p.A. 

 



 

 

PORTUGAL 

 

• Fernando Guedes, Presidente - Sogrape 

• Francisco Valadares Souto, Vice-Presidente – Sogrape  

• Luisa Amorim, Presidente e CEO – Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 

• Renato Berardo, Presidente – Bacalhôa Vinhos de Portugal 

• Martim Guedes, Membro da Direção – Aveleda 

• Antonio Marquez Filipe, COO – Symington Family Estates Vinhos SA 

• Eduardo Medeiro, Vice-Presidente – Bacalhôa Vinhos de Portugal 

• Dirk Niepoort, Presidente – Niepoort Vinhos  

• Pedro Pereira Gonçalves, CEO – Ravasqueira – Grupo José de Mello  

• Pedro Pintão, CEO – Poças 

• Antonio Soares Franco, Presidente – José Maria da Fonseca 
 

ESPANHA 

 

• Santiago Frias Monje, Presidente – Bodegas Riojanas S.A. 

• Sergio Fuster Merino, CEO – Raventos Codorniu S.A. 

• Emilio Restoy, Membro da Direção – Zamora Company 

• Miguel Torres, Presidente – Familia Torres 

 
 
Nota para os editores: 
 

O Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV – www.ceev.eu) representa as empresas vitivinícolas da indústria e 

comércio na União Europeia: vinhos tranquilos, vinhos aromatizados, vinhos espumantes, vinhos licorosos e outros 

produtos da vinha. Reúne 25 organizações nacionais e os seus membros produzem e comercializam a grande maioria 

dos vinhos europeus de qualidade, com e sem indicação geográfica, e representam mais de 90% das exportações 

europeias de vinho. 

A ACIBEV – Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal é a associação empresarial, de âmbito nacional, que 

representa uma parte significativa do volume de negócios do setor - produção, distribuição e comércio de vinhos e 

bebidas espirituosas bem como vinagres e destilação de produtos vínicos. Os seus Associados têm um volume de 

negócios anual de mais de seiscentos milhões de euros, 60% dos quais gerados através da exportação. Entre os 

nossos Associados encontram-se a maioria das empresas exportadoras nacionais, as empresas líderes nas diversas 

regiões demarcadas e as empresas criadoras de marcas que aportam valor aos vinhos portugueses. 

 


