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Competitividade
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Uma história de sucesso



Reforma de 2008 

• Arranque de vinhas

• Eliminação de medidas antiquadas como
destilações públicas e subsídios à exportação

• Criação de programas nacionais específicos
adaptados à realidade de cada EM (1.1 mil M€) 
Vitis – 65 M€

• Reforço das DOP/IGP
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Competitividade
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Resultado

• Mudança radical em termos de:
• - qualidade (1 600 IG’s registadas e 70 % da 

áreas em IG)
• - valor acrescentado
• - extraordinary market balance

• Valor das exportações: 12 Bio € (multiplicou por
3 em 10 anos)

• Vinho abre portas para outros produtos agrícolas
europeus no mercado mundial
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Comércio externo de vinho
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Acordos comerciais

Canada (CETA)

Ukraine

SADC EPA

Vietnam : negotiations concluded

Mexico (modernisation) : 
„agreement in principle“

ANDEAN

Japan

South 
Korea

CARIFORUM EPA

African EPAs: EAC, 
ESA, WA, CA

USA (TTIP) : in 
the freezer

Mercosur: 
advanced
stage of
negotiations

Singapore: not yet in force

New Zealand and
Australia: under
negotiations

Indonesia: under negotiations

Chile: under
negotiations

Tunisia: under
negotiations
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Desafios para o futuro

• Sustentabilidade/adaptação

• Estilo de vida – Informação consumidores, 
novos tipos, saúde
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Vinho e ambiente
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Vinho e ambiente
• Vinha usa 1.8% da área agrícola da UE (SAU) 

mas usa 20% do total dos produtos
fitofarmacêuticos. 

• 12 a 19 tratamentos por ano

• Cobre – Usado em grandes quantidades desde há
150 anos - poluição dos solos
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Concentração
de cobre nos 

solos europeus
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Efeitos dos híbridos no 
uso de pesticidas



Vinho e alterações climáticas
• Seca, altas temperaturas, irregularidades

climáticas afetam rendimentos e qualidade

• Dificuldades de viticultura em zonas 
mediterrânicas (Portugal)

• Importante repensar os parâmetros fundamentais
da viticultura (solos, castas, território)
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Vinho e estilo de vida

• Consumidores do futuro e milenials muito susceptíveis a 
modas: rosés, espumantes, desalcoolizados, vinhos azúis, 
bares de vinho

• Vinho e saúde: Consumo responsável. Há procura e espaço
para vinhos de baixo teor alcoólico. Cerveja sem álcool, 
porque não vinho sem álcool ?

• Indispensável integrar novas bebidas à base de uva na
família do vinho
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Considerações políticas

• Apoio público ao setor é contestado e mesmo
comparado com o tabaco pelas consequências do 
consumo irresponsável.

• Rotulagem – Exigência crescente dos 
consumidores sobre informação
(calorias/ingredientes)

• Proliferação de informação de saúde: risco de 
fragmentação do mercado interno
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Vinho é parte do património
cultural europeu
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Vinha e desenvolvimento do 
mundo rural
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Futuro do setor vinho
europeu
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O vinho na reforma da PAC

• 1. Flexibilizar o regime de autorizações de 
plantação: Mantém-se obrigação de 1 % máximo, 
mas EM’s podem utilizer diferentes métodos de 
cálculo

• 2. Programas de apoio específicos integrados
nos Planos PAC: Mais flexibilidade e 
subsidiariedade

• 3. Obrigação para os EM’s de reservar uma
percentage minima do programa vinho para fins 
ambientais
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• 4. Fim de todas as proíbições do uso de híbridos
e abertura a variedades híbridas nas DOP

• 5. Base legal sólida para a proíbição de uso de 
cápsulas de chumbo

• 6. Introdução de uma obrigação de rotular
calorias (no rótulo) e ingredientes (virtual).
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Timing 

• - Proposta da Comissão em 1 de Junho de 2018

• - Nem Conselho nem Parlamento tomaram posição formal

• - Trílogos só podem começar depois

• - Fatores de incerteza: CFP, Brexit, comércio externo

• - No melhor dos casos:  entrada em 1 de Janeiro de 2022
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Conclusão

• A Comissão Europeia tem propostas ambiciosas para o setor
vinho:

• - Apoiando a competitividade intrena e externa dos vinhos
europeus

• - Possibilitando novas formas de promover a sustentabilidade

• - respondendo às expectativas dos consumidores sobre 
alimentação, saúde e ambiente
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Obrigado
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