
Por outro lado, espera-se que esta plataforma possa

também ajudar o setor a valorizar os seus vinhos,

através do reconhecimento do potencial de

penetração dos mesmos em segmentos mais altos

de alguns mercados específicos, e que poderão ser

particularmente interessantes.
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O projeto VInCI assenta no aumento da

competitividade do setor vitivinícola na região

SUDOE através do desenvolvimento de uma

plataforma de suporte à decisão que será

disponibilizada para o setor. Esta englobará

diferentes ferramentas, que vão desde a previsão da

produção até à previsão de flexibilidade dos

mercados importadores, e que, em conjunto, se

constituirão como uma bússola para as empresas no

momento de definir a sua presença nos diferentes

mercados, e em que mercados.

No que diz respeito ao setor vitivinícola português,

as ferramentas em desenvolvimento, e de forma

concertada através da plataforma que resultará do

projeto, poderão, por um lado, ajudar a identificar

novos mercados, e potencial de crescimento em

alguns mercados onde se encontra já presente. 

Fale-nos um pouco do projeto VInCI. Qual a

importância dos seus resultados para o setor

dos vinhos da região SUDOE? E em específico

para as empresas do setor vitivinícola

português?
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Qual a atividade desempenhada pela ADVID

neste projeto?

Neste projeto, a ADVID tem participado

essencialmente na recolha de dados para o

desenvolvimento e validação de modelos de

previsão de produção, não só à escala regional, mas

também à escala da parcela, o que tem sido feito

nas explorações dos seus Associados, a quem nunca

é de mais agradecer pela sua constante

disponibilidade. Para além disso, também os dados

recolhidos através da rede de estações

meteorológicas da ADVID, assim como outros

parâmetros registados em diferentes localizações no

âmbito do Observatório Vitícola da Região

Demarcada do Douro (RDD) tem também suportado

estes trabalhos desenvolvidos no âmbito do Projeto 
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VInCI. Noutro sentido, a ADVID participou também

na compilação de dados provenientes de outras

entidades / projetos, assim como na intermediação

de contactos com entidades reguladoras, no sentido

de obter dados referentes ao volume de produção e

de negócio, que foram utilizados como suporte ao

desenvolvimento, não só de modelos de previsão de

produção de diferentes regiões vitivinícolas

Portuguesas, mas também nos modelos de

flexibilidade dos preços. Note-se que o projeto VInCI

se refere ao panorama nacional, e, nesse sentido,

estão a ser desenvolvidos modelos de previsão, à

escala regional, para diferentes regiões Portuguesas.

De uma forma geral, qual considera ser o

maior desafio que o projeto enfrenta?

A heterogeneidade entre as diferentes realidades

que o projeto engloba. Note-se que Portugal,

Espanha e França, apresentam realidades muito

diferentes, no que diz respeito à indústria

vitivinícola, ao passo que dentro de cada um destes

países existe também uma grande diferenciação,

entre as diversas regiões demarcadas que cada um

destes engloba. Este facto, faz com que a produção

de modelos transversais a toda a região SUDOE se

apresente como uma tarefa de grande

complexidade. Apesar destas vicissitudes, este

desafio acaba por representar também o fator

diferenciador da plataforma de suporte à decisão

que está a ser desenvolvida no âmbito do projeto

VInCI.

Atualmente, em que fase se encontra o

projeto VInCI?

Encontra-se essencialmente numa fase de aumento

da abrangência dos modelos produzidos a todo o

espaço SUDOE. Mais especificamente, no que diz

respeito ao desenvolvimento de modelos de

produção à escala regional, encontram-se já

desenvolvidos modelos satisfatórios para algumas

regiões demarcadas, ao passo que para outras

existem ainda algumas regiões às quais os mesmos

deverão ainda ser adaptados, sendo que o mesmo se

observa para os modelos de flexibilidade de

mercados. Por outro lado, no que diz respeito às

regiões para as quais existem já modelos

estabelecidos, através deste projeto, tais como os
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modelos de previsão de produção, esperamos que

na próxima campanha os mesmos possam já ser

validados de forma robusta.


