COMUNICADO PARA A IMPRENSA

VINHOS MANTÊM SUBIDA DE EXPORTAÇÕES EM 2013


Exportações de vinho até Setembro crescem 4,5%

Lisboa, 11 de dezembro de 2013 – As exportações de vinho cresceram 4,5%, superando os 500
milhões euros até setembro de 2013, de acordo com os indicadores do Instituto da Vinha e do Vinho.
O 3.º trimestre de 2013 foi o mais favorável do ano, com um crescimento de 7,4%, impulsionado
pelas exportações extra-comunitárias que aumentaram 15,2% e representaram 49% do valor total
exportado entre Julho e Setembro.
Com esta evolução, a exportação de vinhos durante os primeiros nove meses de 2013 mantém uma
subida face ao período homólogo de 2012, de +4,5% em valor e +11,1% em preço médio.
Regista-se uma tendência de convergência no preço médio praticado nas exportações intra e extra
comunitárias, mantendo-se a União Europeia como destino principal, com um peso de 55% do valor
e do volume. O preço médio entre estes dois blocos de países tem vindo a aproximar-se,
observando-se que a diferença em 2012 era de 0,18€/litro (U.E.: 2,17€/l e extra-U.E: 1,99€/l) e até
setembro 2013 reduziu-se para 0,05€/litro (U.E.: 2,23€/l e extra-U.E: 2,18€/l).
As exportações para países extracomunitários são 45% do valor, com cinco destinos (Angola, EUA,
Canadá, Brasil e Suíça) a figurarem no grupo dos 10 principais mercados de exportação dos vinhos
nacionais.
Para Frederico Falcão, presidente do IVV, “estes dados indicam o contributo muito positivo que o
sector do vinho está a dar para as exportações portuguesas. O vinho tem um ciclo anual de
exportações que não é constante em todos os trimestres e desde 2010 nunca tínhamos tido um 3.º
trimestre tão bom. Se considerarmos as vendas para o exterior nos últimos doze meses e
compararmos com o ano móvel anterior (out/11 a set/12) penso que podemos apontar para um ano
de 2013 em que é possível ultrapassar, mais uma vez, e pelo segundo ano, a barreira dos 700 milhões
euros”.

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