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ENTREVISTA

“Ao longo da minha 
vida cívica e profissio-

nal, tento seguir na prá-
tica uma frase do pre-

sidente Kennedy: ‘Não 
perguntes o que o teu 
país pode fazer por ti, 

mas antes o que tu po-
des fazer pelo teu país”

P aulo Amorim tem uma longa experiência no 
sector do vinho, tendo começado como Diretor-
-Adjunto de Exportação e Diretor de Compras 
numa empresa de Vinho do Porto, a C. da Silva 

(Vinhos), na altura detida por uma multinacional espanhola, esteve 
depois 21 anos na Quinta da Aveleda (uma das maiores empresas 
nacionais), como Director Comercial e de Marketing e dois anos na 
sua Comissão Executiva, foi Administrador da Quinta da Aguieira, Ad-
ministrador Executivo e CEO da Vinalda, a mais antiga importadora e 
distribuidora de vinhos em Portugal, Administrador Executivo da Glo-
bal Wines e Director Comercial da Christie`s, empresa de vinhos do 
Porto e Douro. Fundou e dirigiu durante 16 anos o G7 – Grupo dos 

Sete (Sogrape, Aveleda, Esporão, José Maria da Fonseca, Bacalhôa, 
Aliança e Messias), a primeira vez que empresas concorrentes da mes-
ma área de actividade trabalharam juntas em Portugal, um projecto 
inédito e pioneiro responsável por uma fatia muito grande das expor-
tações de vinhos, internacionalmente reconhecido pela consistência 
do seu trabalho, que abriu portas à penetração dos vinhos portugueses 
nos mercados internacionais e levou bem longe o nome de Portugal. 
Fundou e co-dirigiu, durante 12 anos, a Viniportugal, a orga-
nização interprofissional que promove internacionalmente os 
vinhos portugueses, além disso também fundou e é dirigente, há 
14 anos, da Wine Vision, produtora, exportadora, importadora 
e distribuidora de vinhos, fundou e foi presidente durante 3 anos 

da FEVIN – Federação dos Vinhos e Espirituosos de Portugal.  
Fez parte dos Conselhos Gerais das Comissões Vitivinícolas do 
Dão, da Bairrada e da Comissão de Viticultura da Região dos 
Vinhos Verdes, além de ser membro do Conselho Consultivo 
do ISCTE – Executive Education (Business School), e fazer 
parte do Conselho Consultivo do IVV – Instituto da Vinha 
e do Vinho há 25 anos, bem como da Assembleia Geral da 
Viniportugal há 24 anos. Integra também o Conselho Geral da 
Comissão de Viticultura da Região de Trás-os-Montes.
Atualmente, é Embaixador Internacional da FINE – Interna-
tional Wine Tourism Expo, o primeiro evento global de Eno-
turismo, que tem lugar em Valladolid e presidente da ANCE-
VE – Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores 
de Vinhos e Bebidas Espirituosas. 
Por todo o seu trabalho desenvolvido ao longo dos anos, Paulo 
Amorim foi condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sam-
paio, em 2006, com a Comenda de Grande Oficial da Ordem do 
Mérito Agrícola, Comercial e Industrial, por “serviços relevantes 
prestados à Pátria”. Além disso, em 2016, foi também condecorado 
pelo Governo Francês, com a Comenda de Chevalier dans l`Ordre 
du Mérite Agricole. As condecorações são motivo de orgulho, uma 
vez que “é sempre recompensador e gratificante verificar que o tra-
balho que desenvolvemos é reconhecido”, confessa.
Com a pandemia e as várias restrições em vigor, Paulo Amorim está 
ciente das várias dificuldades atravessadas pelo sector. “Os produto-
res mais pequenos, que estruturam o grosso do tecido empresarial 
vitivinícola, dependem em absoluto das vendas para os restaurantes 
e as garrafeiras especializadas. Estão sem chão desde março, devido 
ao impacto brutal da pandemia na sua atividade”, explica.
Paulo Amorim destaca o facto de o sector ser extremamente resi-
liente, dinâmico e inovador, “como o provou aquando da severa 
crise financeira iniciada em 2008”. No entanto, a fileira do vinho, 
com um tecido empresarial constituído sobretudo por pequenas e 
médias empresas, está a ressentir-se fortemente das “medidas er-
ráticas impostas pelo Governo, colocando em causa milhares de 
postos de trabalho e a sobrevivência de inúmeros operadores”. 

Texto por SUSANA SOUSA RIBEIRO

Presidente da ANCEVE, Associação Nacional dos Comerciantes 
e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas

Paulo Amorim
Paulo Amorim trabalha no 
sector do vinho desde 1981 e 
conta com uma vasta ex-
periência na área, que já lhe 
valeu condecorações nacionais 
e internacionais. Atualmente, é 
Presidente da ANCEVE - As-
sociação Nacional dos Co-
merciantes e Exportadores de 
Vinhos e Bebidas Espirituosas 
e Embaixador Internacional da 
FINE – International Wine Tou-
rism Expo, o primeiro evento 
global de Enoturismo.
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The full content is translated and can be found in the booklet stored in the end of the magazine for your convenience.

Agraciação pelo Governo Francês, com a Comenda de Chevalier dans l`Ordre du Mérite Agricole, com a sua 
Família e o Cônsul de França no Porto.

Paulo Amorim junto a seu Pai, Armando Amorim, frente à casa dos seus Avós, em Arrifana.

Condecoração pelo Presidente Jorge Sampaio, com a Comenda de Grande Oficial da Ordem do 
Mérito Agrícola, Comercial e Industrial.


