
frutas, legumes e flores | Novembro 202170

Como podemos descrever este período que as empre-
sas da fileira do vinho vivem depois de um contexto de 
pandemia em que muitos canais de escoamento sofre-
ram constrangimentos?
Sobre o mercado nacional não temos ainda muitos dados des-
te período de retoma. O ano que passou foi muito mau, em 
termos de consumo de vinhos, fruto da pandemia, fruto do 
fecho do canal Horeca, e houve uma quebra grande do con-
sumo de vinhos em termos nacionais. Este ano, e apenas te-
mos dados até Março, os números não estavam muito bons, 
mas também é verdade que as coisas só começaram a abrir 
depois disso, ou seja, não reflectem ainda os resultados do 
regresso a uma certa normalidade. O que sabemos é que a 
restauração foi abrindo aos poucos, mas muitos não chega-
ram a abrir portas e muitos dos que abriram tinham ainda 
vinho em stock. A questão da limitação de lugares fez com 

A certificação sustentável é um requisito cada vez mais exigido por vários mercados. Para não perdermos o barco, 
a ViniPortugal e o Instituto da Vinha e do Vinho estão a concluir um Plano Nacional de Sustentabilidade para os vinhos

portugueses. O sector, reconhecido pela sua dinâmica e inovação, cresceu 13% nas exportações nos primeiros oito meses 
deste ano e Frederico Falcão, pesidente da ViniPortugal, afirma que «estamos ao nível dos melhores do Mundo!»
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que ao início continuasse tudo a ser ainda muito complicado. 
O que deduzimos, porque efectivamente não temos dados, é 
que a situação começou a melhorar a partir do Verão, altura 
em que começámos a ter mais turistas e menos restrições. De 
alguma forma houve uma recuperação no consumo. 

E no que diz respeito às exportações? 
A nível mundial houve também uma retracção do comércio 
internacional de vinhos. Em 2020, este caiu e apenas dois 
países subiram em volume e em valor. Um deles foi Portugal. 
Aumentámos em valor 4,5%, o que foi excelente, tendo em 
conta que a média do nosso crescimento em exportações nos 
últimos dez anos é de 3,3%. Este ano, comparando o Janei-
ro a Agosto com o mesmo período de 2020 (que já estava a 
crescer em relação a 2019) verifica-se um aumento de 13% 
em valor. É de notar que Portugal, nas últimas duas décadas, 
nunca cresceu a taxas de 13%. É um crescimento fantástico 
que estamos a registar. 

E qual é a explicação para este comportamento da ba-
lança?
Estamos a crescer em todos os países para onde exportamos, 
à excepção de Angola, que continua um mercado muito di-
fícil. Mas o nosso fortalecimento em todos os destinos onde 
trabalhamos tem várias explicações. Depende muito do país, 
sendo que o denominador comum que encontramos, por 
exemplo, é que nos mercados monopólios (como Canadá, 
Suécia, Finlândia ou Noruega, em que é o monopólio do Es-
tado que controla o negócio de álcool) ouvimos muito dizer 
que os consumidores, durante os tempos de pandemia, que-
riam estar muito pouco tempo em loja. Então, em vez de per-
correrem os corredores e as prateleiras para fazerem as suas 
escolhas, pegavam num vinho que confiassem e levavam-no. 
E refugiaram-se muito nos vinhos portugueses, consideraram 
que tinham melhor qualidade/preço. No Brasil, por exem-
plo, por razões que não sei explicar, durante o confinamento 
apelidaram o vinho português como o “vinho da pandemia”. 
Mesmo neste ano de 2021 beberam muito mais e quase du-
plicaram o consumo per capita. Aliás, em 2020 foi o país que 
liderou o aumento das nossas exportações e este ano é o país 
que mais cresce. Olhando para os dados de Janeiro a Agosto, 
já vendemos mais 10 milhões de euros do que no mesmo pe-
ríodo no ano passado. A Coreia também praticamente dupli-
cou as compras do nosso vinho. 

Já era um mercado com alguma expressão?
Não. Mantém-se como um mercado relativamente pequeno, 
a ViniPortugal começou a trabalhá-lo há cerca de cinco anos, 
mas tem tido uma resposta muito grande. Temos aumenta-
do brutalmente as nossas exportações para este destino. Em 
relação ao mesmo período de 2020, de Janeiro a Agosto des-
te ano estamos com um aumento de 74%. É incrível! É um 
mercado emergente, que compra categorias médias, médias 
altas e altas, ou seja, com bom preço, o que também é muito 
importante. A Coreia tem respondido muito bem ao investi-

mento que a ViniPortugal tem feito lá. Somos o país que mais 
cresce na Coreia.

E como têm corrido as relações comerciais com o Reino 
Unido?
No ano passado foi um pouco mais difícil, porque o vinho do 
Porto tem uma influência grande nas nossas exportações e 
essa categoria foi uma das que sofreu bastante, apesar de 
já estar a recuperar este ano, registando nos primeiros oito 
meses de 2021 um crescimento de 10% em valor. E sobre esta 
geografia é importante salientar que a nossa estratégia para 
o sector é, não só aumentar as exportações em valor – nós 
temos o objectivo de atingir os mil milhões de euros em 2023, 
que felizmente parece que vamos atingir bastante mais cedo 
-, mas também aumentar o preço médio. E no Reino Unido a 
nossa acção tem estado muito focada no posicionamento de 
marca. Fazemos muito trabalho de promoção junto das gar-
rafeiras, e não tanto nos supermercados, onde os vinhos por-
tugueses estavam com um preço muito baixo. Trabalhamos 
mais nas chamadas independent store onde o produto é mais 
valorizado. Este ano fizemos uma campanha em Inglaterra 
com promoção nesses canais de venda, tendo sido premia-
da por uma conceituada revista inglesa, que é a The Drinks 
Business, como a melhor campanha de marketing no Reino 
Unido. Foi uma missão muito bem conseguida. 

França continua a ser o principal mercado…
Exactamente, também com uma enorme influência do vinho 
do Porto. Mas temos os Estados Unidos e o Brasil a crescer 
em termos efectivos de valor e em percentuais a uma taxa 
muito superior a França, levando-nos a deduzir que, se esta 
tendência se mantiver, dentro de dois anos o mercado francês 
é capaz de perder a liderança. Aliás, para se ter uma ideia, as 
nossas exportações para França, até Agosto foram de 75 mi-
lhões de euros, nos Estados Unidos já estamos em 72 milhões. 
Aumentámos 9 milhões de euros em valor para os Estados 
Unidos e 6 milhões para França. 

Aliado ao facto de o consumo de vinho per capita nos 
Estados Unidos da América ter aumentado de forma 
bastante significativa. 
Sim, sim. Foi um país onde no ano passado as vendas online 
cresceram de uma forma incrível, levando-nos inclusivamen-
te a fazer muitas campanhas em lojas online no sentido de 

A ViniPortugal celebra 
25 anos de actividade. 
Começaram a trabalhar 
cinco mercados, hoje 
estão presentes em 21 
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estimular a venda dos vinhos portugueses. Cada mercado é 
diferente e a ViniPortugal tem procurado trabalhar cada um 
deles indo ao encontro das suas especificidades. E penso que 
este trabalho, que é liderado pela ViniPortugal, mas que é 
feito por todo o sector dos vinhos, tem vindo a dar os seus 
frutos e as exportações estão a correr bastante bem. 

Que trabalho é preciso fazer no mercado nacional?  
Sim, é um mercado mais fragilizado. A ViniPortugal tem uma 
estratégia mais virada para fora do que para dentro, mas 
temos protocolos de actuação com a APHORT – Associação 
Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, e com a 
AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal, para se fazerem algumas acções de formação nos 
restaurantes no sentido de ganharem mais conhecimento so-
bre os vinhos, nomeadamente ajudá-los a criar melhor a car-
ta de vinhos e a vender melhor o produto, seja pelo tipo de 
copos que usam ou a temperatura a que servem. Para o ano 
temos também previsto algum investimento em Portugal, fo-
cado nos turistas que nos visitam e que vai ajudar o consumo 
interno. 

Falou há pouco no aumento das vendas online. Teve de 
haver um trabalho de adaptação das empresas portu-
guesas a novos modelos de comercialização?
No ano passado, o online cresceu muitíssimo em muitas geo-
grafias, como nos Estados Unidos e na Dinamarca, que se 
não me engano, registou um aumento de 440%. Há outros 
onde as compras digitais não são muito permitidas, como 
por exemplo nos mercados-monopólio, onde isso é mais con-
trolado. Estou a lembrar-me da Polónia ou na Rússia, onde o 
online não pode crescer porque há restrições nesse tipo de 
vendas. Com a reabertura da restauração, voltou a descer e, 
apesar de se manter em níveis superiores à fase pré-pande-
mia, as coisas estão a voltar ao que eram. Até porque o vinho 
tem a particularidade de também ser cultura, de ser degusta-
do à volta de uma mesa, com as pessoas a conversarem, exige 
partilha e presença, não é apenas uma bebida alcoólica. E, 
portanto, é possível manter os mesmos modelos de comer-
cialização, apesar do digital se apresentar como um canal de 
vendas importante, tanto que temos algumas acções de pro-
moção previstas para 2022 em cadeias online que cresceram 
muito e que podem ser uma oportunidade.  

A produção tem tido capacidade de resposta a esta de-
manda de aumento das exportações?
Temos vindo a crescer em valor, em preço médio e em volume 
(mas pouco). Mas se Portugal crescer muito em volume, va-
mos ter um problema de abastecimento, porque há alguma 
oscilação em anos de produção. Houve uma limitação em ter-
mos de crescimento de área de vinha e neste momento esse 
problema não se verifica.  

A fileira do vinho tem sido um exemplo de vanguarda 
no uso da tecnologia e da inovação nas boas práticas 

agrícolas. Tem sido importante que o trabalho de in-
vestigação saia dos gabinetes e chegue ao terreno? 
Muito. Em termos de tecnologia e conhecimento demos um 
salto gigantesco. Há 30 anos a diferença era enorme. Esta-
mos ao nível dos melhores do Mundo. Sou enólogo de for-
mação, viajo muito por questões profissionais e não tenho a 
mais pequena dúvida daquilo que estou a dizer. Essa evolu-
ção fez com que houvesse um salto qualitativo e de imagem 
dos vinhos de Portugal lá fora e que nos ajudou a construir a 
marca Vinhos de Portugal que hoje temos, que é uma mar-
ca reconhecida. Para já, conquistámos os jornalistas e líderes 
de opinião que olham para Portugal como uma coqueluche 
mundial e um tesouro escondido, o desafio agora é chegar 
aos milhões de consumidores que existem pelo Mundo. 

A questão relacionada com as certificações dos vinhos 
portugueses é importante nesse trabalho de valorização 
da nossa marca no projecto de internacionalização?
A certificação regional é muito importante, pois é valor que 
é agregado a Portugal e que é valorizado lá fora.  Por outro 
lado, existe a questão da sustentabilidade. O Alentejo foi 
a primeira região a estar atenta a esta matéria e a avançar 
com um plano próprio. Neste momento – e aqui o sector 
organizou-se, a ViniPortugal com o Instituto da Vinha e do 
Vinho – estamos a construir um Plano de Sustentabilidade 
Nacional porque é importante que consigamos chegar aos 
mercados de destino com um selo nacional em vez de ter-
mos 14 regionais. Somos líderes em muitas coisas, aqui atra-
sámo-nos um pouco e estamos numa fase final de lançar 
este Plano de Sustentabilidade Nacional para que depois 
possamos promovê-lo lá fora. Mercados nórdicos, alguns 
do Centro da Europa ou Japão, estão muito preocupados 
com esta questão e a sustentabilidade é já um critério de 
compra. 

2019 2020
Jan-Agosto

2020 2021

819.402 856.190 514.532 581.356

▲ 4,5% ▲ 13%

Exportações (1.000 €)

O Top 5 dos nossos mercados-alvo apresentava, em 
Agosto de 2021, o seguinte comportamento: 

França: Quebra em volume (-5,6%), valor (-5,3%) e au-
mento do preço médio (+0,3%) 
Estados Unidos: Crescimento em volume (+34,9%), va-
lor (+12,3%) e quebra no preço médio (-16,8%) 
Brasil: Aumento em volume (+3,4%), e quebra em valor 
(-2,3%) e preço médio (-5,5%) 
Reino Unido: Quebra em volume (-15,7%) e crescimen-
to em valor (+3,9) e preço médio (+23,3%) 
Canadá: Crescimento em volume (+27,6%), valor 
(+45,8%) e preço médio (+14,3%). 
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Previsões para a produção de vinho da UE 2021/22
De acordo com as estimativas de colheita fornecidas pelos Es-
tados-membros e divulgados pela Comissão Europeia, a pro-
dução de vinho da União Europeia – incluindo vinho e mos-
to – em 2021 (campanha de comercialização de 2021/2022) 
deverá atingir os 147 milhões de hectolitros, 13% inferior aos 
alcançados em 2020, ou seja, cerca de 23 milhões de hectoli-
tros abaixo. Os eventos climáticos adversos na Primavera e no 
Verão, abrangendo geadas e inundações, bem como doenças 
da vinha associadas a estas condições climáticas, parecem ter 
tido um impacto real na colheita de vinho na UE.
Com uma produção estimada de 44,5 milhões de hectolitros 
(queda de 9%), a Itália deverá manter-se como o maior pro-
dutor da UE, seguida pela Espanha (39 milhões de hectolitros, 
queda de 15%) e França (33,3 milhões de hectolitros, queda 
de 27%). A produção destes três Estados-membros, que re-
presentam quase 80% da produção da União Europeia, é es-
timada em 117 milhões de hectolitros em 2021, diminuindo 
23 milhões de hectolitros (-17%) em comparação com a sua 
produção em 2020, de 140 milhões de hectolitros.
Principais factos:
• A França, que foi ultrapassada como maior produtor de vi-
nho da UE pela Itália em 2016, deverá ficar, pela primeira vez, 
como terceiro país produtor (depois da Espanha);
• Alemanha e Portugal deverão aumentar a sua produção 
em 4% e 1%, respectivamente. Roménia e Hungria são os ou-

tros dois países da UE que aumentam a sua produção face à 
campanha anterior;
• Alguns Estados-membros da Europa de Leste (República 
Checa, Hungria, Roménia, Eslováquia), embora produzam 
menos volumes, apresentam uma tendência ascendente.
• Com um volume relativamente pequeno, a campanha de 
2021 seria 11% inferior à média dos últimos 5 anos, mas ainda 
superior à de 2017. Esta última foi a mais baixa dos últimos 20 
anos, com uma produção de 144 milhões de hectolitros na UE. 

Espera-se produção mundial de vinho 
historicamente baixa 
Em 2021 é esperado um volume de produção mundial de 
vinho extremamente baixo, num nível semelhante ao de 
2017. Este será o terceiro ano consecutivo em que o nível 
de produção global está abaixo da média. Estas primeiras 
estimativas foram avançadas por Pau Roca, director geral 
da OIV, a 4 de Novembro, que confirma as previsões acima 
descritas e avançadas pela Comissão Europeia, acrescentan-
do que as estimativas para os Estados Unidos apontam para 
uma produção ligeiramente acima de 2020; e um ano muito 
positivo para o Hemisfério Sul, onde as condições climáticas 
relativamente favoráveis levam a níveis recordes de produ-
ção em países da América do Sul, África do Sul e Austrália, 
com a Nova Zelândia a ser a única excepção a estes bons 
resultados. 


