COMUNICADO PARA A IMPRENSA

PRODUÇÃO DE VINHO AUMENTA 7%


Produção de vinho cresce 7% e maioria das regiões vai ter mais quantidade

Lisboa, 27 de Agosto de 2013 – A produção de vinho deverá aumentar em Portugal em cerca de 7%
para um volume na ordem dos 6,7 milhões de hectolitros, de acordo com as previsões do Instituto da
Vinha e do Vinho.
Este ano as vindimas estão atrasadas cerca de duas semanas devido a uma primavera mais fresca
que teve influência na floração, mas no sul do país a vindima já decorre.
A previsão do IVV aponta para aumentos de produção na maioria das regiões, com exceção da
Península de Setúbal e região do Tejo, onde pode haver quebra de 10%. Frederico Falcão, presidente
do IVV, explica que “estas duas regiões tiveram no ano passado um aumento de produção e nesta
vindima estão a voltar ao nível médio registado nos últimos cinco anos, pelo que esta quebra não é
vista de forma preocupante. Os dados recolhidos pelo IVV indicam que as vinhas estão sãs e as
expectativas quanto à qualidade são boas, prevendo-se que praticamente todas as regiões vão
produzir mais vinho”.
Mas não é apenas em Portugal que a produção deve crescer. As estimativas em França1 indicam um
aumento potencial de 11% face à baixa histórica registada em 2012, para o nível médio registado nos
cinco anos anteriores e também em Espanha2 as notícias veiculadas apontam aumento na ordem dos
15%, para 40 milhões de hectolitros.
Frederico Falcão acrescenta que “a Europa registou no ano de 2012 a mais baixa produção de vinho
desde 1982, mas para este ano e contando que não haja alterações climatéricas significativas, a
situação deverá retornar ao nível médio dos últimos 5 anos, o que vai contribuir para termos um
nível de stocks mais equilibrado”.

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.
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http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/conjinforap201308viti.pdf
http://www.mercadosdelvino.com/la-vendimia-de-2013-arranca-con-la-prevision-de-una-buena-produccion/

