COMUNICADO PARA A IMPRENSA

PRODUÇÃO DE VINHO DIMINUIU…MAS POUCO!
•

Dados do Instituto da Vinha e do Vinho registam diminuição de 0,8%, indicando estabilidade
no volume de vinho produzido em Portugal.

Lisboa, 04 de Dezembro de 2014 – O cenário de uma quebra acentuada na produção de vinho está,
para já, afastado do sector vitivinícola. Os dados do Instituto da Vinha e do Vinho apurados
recentemente, apontam para uma diminuição de 0,8% face ao ano anterior, com um volume na
ordem dos 6,2 milhões de hectolitros.
Em Agosto, os dados recolhidos junto das regiões produtoras previam uma colheita mais pequena, e
com as chuvas fortes que caíram, ainda a vindima estava a decorrer, uma descida na produção
parecia inevitável. Porém, à medida que foram sendo conhecidos os resultados da produção de
vinho, o cenário foi adquirindo contornos mais favoráveis.
Como balanço, Frederico Falcão, presidente do IVV, explica que “nas regiões mais a sul houve
aumentos na produção, mas no centro e norte do país houve alguns problemas durante o período de
floração que se traduziram em menos volume produzido”. As exceções estão na região de Trás-osMontes, que aumentou 12%, e no Algarve, com quebra de 12%.
Nas regiões vitivinícolas do centro e norte do País, a produção reduziu 10%, sendo mais relevantes
pelo volume em causa, as diminuições no Minho (-14%) e no Douro (-8%). Já a sul, um aumento de
9%, suportado na maior produção do Alentejo (+9%), Tejo (+17%) e Península de Setúbal (+22%),
quase equilibrou a contabilização final.
A situação em Portugal contrasta com a Europa, onde as estimativas divulgadas por Bruxelas
apontam para uma redução de 8% da produção, sendo de -18% em Espanha e de -15% em Itália.
Também a OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho) reportou recentemente uma
estimativa de quebra mundial na ordem dos 6%.
Frederico Falcão acrescenta que “esta diminuição em Portugal é pouco significativa e vai contribuir
para mantermos equilíbrio nos stocks e dar resposta à procura internacional que até Setembro
registou um crescimento de 5% na exportação de vinhos engarrafados”.

Sobre o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV):

O IVV é um instituto público sob tutela do Ministério da Agricultura e do Mar, que tem por missão
coordenar e controlar a organização institucional do sector vitivinícola, auditar o sistema de
certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e preparar as regras para a sua
aplicação, bem como participar na coordenação e supervisão da promoção dos produtos
vitivinícolas.
Para mais informações contactar:
IVV – Instituto da Vinha e do Vinho
Gabinete da Presidência
Tel. 21 350 6700
presidencia@ivv.min-agricultura.pt

