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Envie

SETEMBRO DE 2018
Com a vinda de Setembro chegam as vindimas e enquanto
esperamos pelas uvas novas... mantenha-se informado com os
acontecimentos e novidades do mês de Agosto.

PERSPETIVA DE AUMENTO DE PRODUÇÃO
Apesar de tudo, a previsão é de aumento.
Segundo o Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), Carlos
Gracias, "A vaga de calor, registada no início de Agosto, que assolou a Europa e
que, em Portugal, em algumas regiões, causou estragos e perdas relevantes na
produção de uva, não se sentiu de forma significativa na viticultura algarvia".
O Presidente afirma também manter-se "a perspetiva de um novo aumento da
produção, situação a confirmar-se com os trabalhos das vindimas", que estão
previstas, na sua maioria, para o mês de setembro, tendo sofrido um pequeno
atraso em relação a anos anteriores.

2º ALGARVE WINES SUNSET SUMMER
Terminou mais uma edição de sucesso, com mais de 1500 provas.
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A tour durou 15 dias (1 a 15 de Agosto) e percorreu o litoral algarvio, entre praias e
eventos, oferecendo o vinho da região a provar a todos os veraneantes
interessados.
O objetivo principal foi apostar na divulgação dos Vinhos do Algarve e dar a
conhecer este néctar tão apreciado, destacando os brancos e rosés.
Em relação à 1º edição, houve algumas mudanças, pois com o aumento do número
de dias do evento surgiu um aumento de praias, locais e eventos, sendo que a
carrinha VW, decorada para a ocasião, passou pelas praias de Alvor, Carvoeiro, da
luz, Santa Eulália e Monte Gordo, assim como alguns eventos, como o Festival da
Sardinha, a Baixa Street Fest e a Zona ribeirinha de Tavira.
O balanço final é positivo, pois o objetivo de dar a conhecer os Vinhos do Algarve ao
público estrangeiro e nacional foi conseguido com sucesso, dando a provar cerca de
40

referências

de

diferentes

produtores

da região,

mostrando

assim

a

diversificação e qualidade dos vinhos algarvios.

MERCADO DE VINHOS REGIONAIS DO ALGARVE
Decorreu no Continente Modelo de Lagos, entre 24 a 27 de agosto.
O intuito do Mercado de Vinhos Regionais do Continente é promover os produtos
vinícolas da região, oferecer a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre cada
produtor/produto e dar a provar ao cliente os vinhos disponíveis para compra, que
de momento são cerca de 27 referências.
A inauguração contou com a presença da Presidente da Câmara de Lagos, Maria
Joaquina Matos, do Vereador Paulo Jorge Correia dos Reis, do Presidente da
Comissão Vitivinícola do Algarve, Carlos Gracias, um produtor de licores e três
produtores de vinho da região.
No ano passado foram vendidas cerca de 35 mil garrafas de vinhos, aguardentes e
licores do Algarve, mais 20% que no ano anterior, o que mostra o crescente
interesse e procura dos portugueses pelos produtos algarvios.
Os produtores presentes: Quinta dos Vales, Quinta da Penina e Adega do Cantor
mostraram-se muito satisfeitos com a procura dos produtos algarvios, aproveitando
para esclarecer as dúvidas dos clientes presentes.

QUEBRA DE PRODUÇÃO SEGUNDO IVV
Apenas a região do Algarve, Alentejo e Açores serão excepção.
Segundo nota informativa divulgada pelo IVV, no final de Julho, estima-se que a
produção de vinho na campanha 2018/2019 sofra uma diminuição de 3% em
relação à campanha anterior, o que se traduz num volume de 6,5 milhões de
hectolitros.
O decréscimo é comum a quase todas as regiões vitivinícolas do país, à excepção
do Algarve, Alentejo e Açores, sendo que na região do Douro e Porto não se prevê
variação. Tudo dependerá das condições climatéricas, que serão determinantes
para a qualidade e quantidade da colheita.
No Algarve, a previsão de crescimento é de 10%, pois apesar de alguns focos de
míldio e oídio, a produção e o bom desenvolvimento das vinhas não foram afetadas.
Ver nota informativa:
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PORTUGUESES SÃO OS MAIORES CONSUMIDORES DE VINHO
Em 2017, Portugal foi o país com o maior consumo per capita do mundo.
O OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho) indica que cada português
consumiu 51,4 litros de vinho no ano passado, bebendo assim mais do dobro dos
habitantes de Espanha, que atingiram os 25 litros.
Portugal liderá assim no consumo per capita, sendo que a nível de consumo total a
liderança pertence aos Estados Unidos com um consumo de 32,6 milhões de
hectolitros, seguindo-se a França com 27 milhões, Itália com 22,6 milhões e a
Alemanha com 20,2 milhões. Portugal consome 4,5 milhões de hectolitros, no total,
sendo que em todo o mundo são consumidos 243 milhões de hectolitros deste
néctar.
Em termos de produção, Portugal ocupa a 11º posição a nível mundial, com a
produção de 6,6 milhões de hectolitros, deixando assim a liderança para a Itália com
42,5 milhões de hectolitros de vinho produzidos. Cerca de metade de todo o vinho
no mundo é produzido por apenas 4 países: Itália, França, Espanha e América.
A nível de exportações, Portugal encontra-se na lista dos 10 países com maior
volume exportado, com 3 milhões de hectolitros vendidos (correspondente a 752
milhões de euros), encontrando-se assim na 9º posição. A liderança pertence à
Espanha com a venda de 22,1 milhões de hectolitros.

LEGISLAÇÃO
Declaração de Existências
As declarações de existências deverão ser entregues entre o dia 01 de agosto e o
dia 10 de setembro de 2018, através de submissão eletrónica no SIVV (Sistema de
Informação da Vinha e do Vinho).
Nota informativa:
Regulamento de Execução (UE) 2018/1146 da Comissão, de 7 de junho de
2018.
"Altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/892, que estabelece regras de
execução do Regulamento (UE) n.° 1308/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante aos setores das frutas e produtos hortícolas e das frutas e
produtos hortícolas transformados, e o Regulamento (CE) n.° 606/2009, que
estabelece regras de execução do Regulamento (CE) n.° 479/2008 do Conselho no
que respeita às categorias de produtos vitivinícolas, às práticas enológicas e às
restrições que lhes são aplicáveis".
Ver legislação:
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