COMUNICADO

PRODUÇÃO DE VINHO AUMENTA 13%


Produção de vinho cresce 13% com a maioria das regiões a apresentar aumentos face à
campanha anterior

Lisboa, 08 de Janeiro de 2016 – De acordo com os dados apurados, recentemente, pelo Instituto da
Vinha e do Vinho, confirma-se o cenário de um aumento significativo na produção. Os dados
apontam para um aumento de 13% face ao ano anterior, com um volume a ultrapassar os 7 milhões
de hectolitros.
Em Agosto, os dados recolhidos junto das regiões produtoras previam, na sua maioria, uma colheita
excecional traduzida em maior quantidade e melhor qualidade, assente no bom desenvolvimento
vegetativo das vinhas e no seu bom estado sanitário.
A continuação das condições climáticas favoráveis, antes e durante a vindima, potenciou o aumento
da produção, traduzindo-se num acréscimo de mais 5% face ao previsto (8%).
Como balanço, Frederico Falcão, presidente do IVV, destaca as regiões vitivinícolas do Dão, de Lisboa
e de Távora-Varosa, pelos aumentos de produção, face à campanha passada, superiores a 30%, com
a primeira a apresentar um acréscimo de 42% (+102 mil hectolitros).
Face a 2014/2015, a região de Lisboa foi a que alcançou o maior aumento de produção, com mais
320 mil hectolitros (+36%) e, em sentido inverso, a região do Alentejo revelou a maior quebra de
produção em volume, com menos 70 mil hectolitros (-6%).
Os aumentos de produção nas regiões dos Vinhos Verdes e do Douro foram também significativos,
26% e 14%, respetivamente, traduzindo-se num acréscimo total de 370 mil hectolitros.
A situação em Portugal segue a tendência das estimativas divulgadas por Bruxelas para a Europa que
aponta para um aumento de 3% da produção, com a Itália, na qualidade de maior produtor europeu
de vinho, a prever um acréscimo de 13% face à campanha anterior (+5,6 milhões de hectolitros).
Frederico Falcão acrescenta que “este aumento significativo da produção em Portugal, que foi
também acompanhado em termos qualitativos, vai contribuir para uma melhoria nos stocks de vinho
e potenciar o aumento das exportações de vinho nacionais, resultando também numa diminuição
das importações”.

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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