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O Voto de Louvor e Reconhecimento que a seguir se transcreve foi apresentado pelo Grupo
Municipal do Partido Social Democrata, tendo-se associado ao mesmo os Grupos Municipais do
Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária.

Voto de Louvor e Reconhecimento à CARMIM pelo seu 50. 0 aniversário
O Grupo Mun;cipal do Partido Social Democrata propõe à Assembleia Mun;cipal de

Reguengos de Monsaraz, ao abrigo da alinea e) do nº 1 do artigo 32° do seu reg;mento,
a aprovação de um Voto de Louvor e Reconhecimento à CARMIM - Cooperativa
Agrícola de Reguengos de Monsaraz pelo seu 50° aniversário.

A Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz fo; criada em 1971 por um grupo de
60 viticultores com o objetivo de produz;r e comerciaUzar v;nho, a partir da uva de

um grupo de vjtkultores da reg;ão. Meio século depo;s, conta com quase 900
associados, produz vjnho, aguardente e azejte de reconhecida quaUdade e exporta
_para ma;s de 30 paises. Os seus produtos já foram djstingu;dos com ma;s de 600
prémios em concursos nadona;s e ;nternadona;s, sendo os mesmos sjnón;mo de
excelência. Em julho de 2003, a CARMIM ;naugurou o espaço Enotur;smo, uma
;mportante valência da empresa, cons;derando a relevância que o turismo assume no
nosso concelho enquanto pUar de desenvo[v;mento, a par, naturalmente, da
agricultura. Desde 2011, desenvolve um projeto de responsabWdade soda[ com o
objetivo de ajudar diretamente pessoas sem recursos fjnance;ros a resolver problemas
em áreas como a saúde e a educação, entre outras. A CARMIM é hoje uma das maiores
cooperativas agrícolas do país, gerando um volume de negócios anual na ordem dos 20
milhões de euros, 25% dos quais nos mercados internacionais.
Nestes 50 anos de ex;stência tem desempenhado um papel fundamental na econom;a
local e regional, no desenvolvimento do concelho de Reguengos de Monsaraz,
ajudando-o a crescer, e tornou-se uma ;nstituição marcante na comun;dade. É, sem
dúvida, uma das grandes responsáve;s pelo fenómeno de popularidade dos vinhos da
região Alentejo, prestigiando, ao mais alto nível, os vinhos portugueses e
conquistando os cada vez ma;s exigentes consumidores.
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No contexto socioeconóm;co de grandes d;f;culdades e enormes desaf;os em que nos
encontramos hoje, é ;mperioso reconhecer, enaltecer e ;ncentivar o espirita
empreendedor, a capacidade de adaptação e a aposta no desenvolv;mento de que a
CARMIM é exemplo.
Assim,

o Grupo Municipal

do Partido Social

Democrata man;festa

o seu

reconhecimento e de;xa uma mensagem de apreço e de estimulo à CARMIM pelo
excelente trabalho desenvolvjdo, pelo ;mportante contributo para o desenvolv;mento
económico e social, bem como para a promoção e o prestigio nacional e ;nternacional
do nosso concelho.
Este voto de louvor pretende homenagear, congratular e enaltecer o trabalho de
TODOS os viticultores, associados, trabalhadores e djrigentes, que contribuíram para
escrever a história da CARMIM, que é também parte s;gnjficativa da história de
Reguengos de Monsaraz.

A Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, reunida em sessão ordinária no dia 29
de abril de 2021, deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor e Reconhecimento
à CARMIM pelo seu 50. 0 aniversário.

Reguengos de Monsaraz, 5 de maio de 2021

A Presidente da Assembleia Municipal,

Ana Maria Férias Paixão Duarte
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