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CAP organiza tour de promoção 
de vinhos nacionais na Ásia
A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) organi-
zou em Outubro um tour de promoção dos vinhos portugue-
ses em mercados asiáticos, que durou mais de uma semana. 
O tour começou na Índia, para uma participação conjunta na 
Prowein Mumbai 2022 (que decorreu a 17 e 18 de Outubro), 
com 12 produtores nacionais – «a maior representação de 
sempre do sector dos vinhos nacionais à Índia», diz a CAP – e 
um total de 150 vinhos, de diferentes regiões. Na ocasião, o 
Turismo de Portugal organizou, em complemento, uma mas-
ter class sobre vinhos de Portugal, a gastronomia e o turismo 
nacionais. 
Seguiu-se Singapura, com um jantar vínico no Tuga, que é um 
restaurante e, em simultâneo, uma loja de vinhos portugue-
ses. Este tour finalizou no Vietname, com uma master class na 
cidade de Ho Chi Minh (antiga Saigão), para cerca de 50 parti-
cipantes do trade vietnamita, seguida de uma prova de vinho. 
A CAP realça que a Índia tem cerca de 1.400 milhões de ha-
bitantes e que neste mercado «gigantesco» o consumo de vi-
nho, «ainda pouco conhecido, poderá a qualquer momento 
disparar». Singapura é descrito como «um mercado mais con-
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solidado e com predisposição para o investimento em vinho». 
No Vietname, onde a CAP já tinha organizado duas visitas 
de produtores nacionais, existe um «interesse crescente pelos 
vinhos portugueses». 
«Estas iniciativas assumem uma grande importância no actual 
contexto, como alavanca às exportações de vinho. Não só 
Portugal necessita de continuar a procurar novas geografias 
para exportação, continuando o bom trabalho de internacio-
nalização que vinha a fazer no período pré-pandemia, como 
também são uma forma de encontrar alternativas a mercados 
que já estavam a assumir posições importantes no ranking de 
exportações, como a Rússia e mesmo a Ucrânia», defende a 
CAP. Sobre a Índia, Luís Mira, secretário-geral da CAP, relata 
que «estamos muito satisfeitos com a abertura demonstrada 
e as potencialidades que aí existem para os vinhos portugue-
ses», sendo «muito importante dar continuidade a este tra-
balho de promoção e, sobretudo, conhecer este mercado e 
as suas regras», pelo que, segundo um comunicado, «a CAP 
pondera, no próximo ano, completar esta missão com uma 
presença em Nova Deli». 
Relativamente a Singapura, Luís Mira destaca que, «aos 5,6 
milhões de habitantes, é preciso somar os muitos milhões de 
turistas que por aí passam, com enorme poder aquisitivo», 
acrescentando que «encontrámos um mercado onde os vi-
nhos têm preços elevados e onde existe, por exemplo, uma 
representação de um dos maiores clubes privados de vinho 
do mundo». Quanto ao Vietname, o secretário-geral da CAP 
comenta que, «para todos os produtores de vinho que pre-
tendem exportar, esta é uma geografia incontornável e que 
exige uma presença regular e assídua, mas tudo aponta para 
que o sucesso dos vinhos portugueses seja uma realidade 
num futuro próximo». 

PDR 2020 abre apoios de 20 M€ 
ao investimento em viticultura
O Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020) 
abriu, a 26 de Outubro, um anúncio para «apoio ao investi-
mento em viticultura, nas explorações agrícolas que obtive-
ram, este ano, novos direitos de plantação de vinha». O 31.º 
anúncio da Operação 3.2.1 (“Investimento na exploração 
agrícola”) do PDR 2020, que tem uma dotação orçamental to-
tal de 12,5 milhões de euros (M€), vai «apoiar o investimento 
na instalação de vinhas ao abrigo das novas autorizações de 
plantação que se encontrem válidas e tenham sido concedi-
das até à data de submissão da candidatura». 
A 31 de Outubro, abriram outros dois anúncios do PDR 2020 
relativos ao sector da viticultura, para apoio a jovens agricul-
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tores, detentores de novos direitos de plantação de vinha, 
que se pretendem instalar pela primeira vez numa exploração 
agrícola: o 8.º anúncio da Operação 3.1.2 (“Investimento de 
jovens agricultores na exploração agrícola”), com uma dota-
ção orçamental de 5,5 M€; o 14.º anúncio da Operação 3.1.1 
(“Jovens agricultores”), para apoio a candidaturas de primei-
ra instalação, com uma dotação orçamental total é de 2 M€. 
Estes dois anúncios para jovens agricultores funcionam em 
complemento, sendo que, com a apresentação de candida-
tura ao 8.º anúncio da Operação 3.1.2, no mesmo formulário 
o jovem está a apresentar, em simultâneo, uma candidatura 
ao 14.º anúncio da Operação 3.1.1. As candidaturas aos três 
anúncios estão abertas até 22 de Dezembro. Os interessados 
podem consultar os documentos de suporte à submissão de 
candidaturas no site do PDR 2020, em www.pdr-2020.pt

Plataforma europeia permite criar rótulos digitais
Já está operacional a plataforma digital U-Label, que permite 
ao produtor de vinhos e produtos vitivinícolas aromatizados 
criar rótulos electrónicos para comunicar a lista de ingre-
dientes ao consumidor da União Europeia. Esta plataforma 
– disponível em www.u-label.com – surge na sequência do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011, relativo à prestação de in-
formação aos consumidores sobre os géneros alimentícios. 
A partir de Dezembro de 2023, será obrigatório comunicar a 
lista de ingredientes e a declaração nutricional nos rótulos de 

todos os produtos do sector de vinhos e produtos vitiviníco-
las aromatizados comercializados na União Europeia. Ambas 
podem estar no rótulo físico ou, por proposta do sector vitivi-
nícola – a partir da ideia apresentada pelos representantes de 
Portugal –, a comunicação obrigatória dos ingredientes pode 
ao invés ser disponibilizada num rótulo digital (e-label). 
A plataforma U-Label foi criada em conjunto pelo Comité Eu-
ropéen des Entreprises Vins (CEEV) e pela SpiritsEurope, em 
colaboração com uma empresa informática. O projecto piloto 
desta iniciativa contou com a participação da empresa portu-
guesa Sogrape, através do Mateus Rosé. 
Apesar de a obrigação só entrar em vigor no fim de 2023, 
as empresas já podem usar a plataforma para comunicar a 
lista de ingredientes por via de rótulo digital. O produtor cria 
o rótulo – que terá a duração de três anos – na plataforma 
U-Label, introduzindo a informação na sua língua. A plata-
forma traduz automaticamente esse conteúdo para todas as 
línguas da União Europeia e todas as línguas estão disponíveis 
automaticamente, mas é possível ter só idiomas específicos e 
até editar a tradução efectuada. 
Além da lista de ingredientes, o rótulo digital pode conter 
outras informações – como referências a sustentabilidade 
(por exemplo, certificações), ao Ponto Verde e ao Wine in 
Moderation (programa de responsabilidade social do sector 
do vinho), o logótipo da empresa ou o link para informação 
da empresa –, mas nenhuma referência comercial. Criado o 
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rótulo, é emitido um QRcode, para ser colocado no rótulo fí-
sico. O utilizador poderá aceder às informações apontando 
para o QRcode a câmara de um dispositivo móvel – que terá 
de ter uma aplicação de leitura de QRcode. 
Após registo, o uso da plataforma tem um custo, com três 
tipos de licença disponíveis, conforme o número de e-labels 
que se pretenda criar por ano. A Acibev – Associação de Vi-
nhos e Espirituosas de Portugal indica que os seus associados 
e os associados da federação europeia Comité Vins – de que 
a Acibev é associada – «poderão usufruir de um desconto» e 
que «diversas» empresas nacionais e europeias já aderiram 
à plataforma e já começaram a utilizar os rótulos electróni-
cos nos seus produtos. Pode obter mais informações sobre a 
U-Label no site da Acibev, em www.acibev.pt/pt/responsabi-
lidade_social/plataforma-ulabel-rotulos-eletronicos_390

Sogrape e INL partilham patente de sensor 
de maturação da uva
Em Setembro último, a Sogrape e o International Iberian 
Nanotechnology Laboratory (INL) assinaram um acordo que 
estabelece a propriedade conjunta de uma patente já regis-
tada. Esta é relativa a um sensor autónomo e miniaturizado, 
desenvolvido em conjunto, que usa luz para medir, em tempo 
real, no campo, a maturação das uvas, «sem necessidade de 
retirar amostras na vinha nem fazer análises num laborató-
rio». As duas entidades explicam que o sensor «analisa a luz 
que é reemitida pelos tecidos da uva e que varia conforme os 
teores em açúcares e ácidos orgânicos aí existentes», uma vez 
que, «durante a maturação, os teores em açúcares aumentam 
e os de ácidos orgânicos diminuem». 
«A inovação do desenho reside na forma de fixação dos sen-
sores no cacho de uvas e na capacidade de poder analisar vá-
rios bagos ao mesmo tempo, o que permite ter uma visão 
representativa da variação que existe não só dentro de cada 
cacho, mas entre cachos e entre videiras na mesma vinha, 
dando ao viticultor e ao enólogo uma visão precisa de como 
a maturação ocorre em cada local, em tempo real», detalha 
um comunicado conjunto. Também se frisa que «a simplicida-
de do conceito registado e a utilização de microcomponentes 
optoelectrónicos de precisão na sua construção permite an-

tever uma comercialização a preços acessíveis quando a sua 
produção for feita em série» e que há uma «perspectiva de 
comercialização em todo o mundo». 
A patente do sensor, que é a primeira patente de base cien-
tífica da Sogrape – empresa fundada em 1942 e que detém 
cerca de 1.600 hectares de vinha distribuídos por Portugal, 
Espanha, Chile, Argentina e Nova Zelândia –, está registada 
na União Europeia, Reino Unido, EUA, África do Sul, China 
e Austrália, estando em curso o registo na Nova Zelândia e 
no Chile. António Graça, director de I&D da Sogrape, conta 
que a patente «nasceu de um desafio que lançámos ao INL, 
com base num sonho de ter uma visão mais precisa e real da 
maturação da uva». 
A parceria entre a Sogrape e o INL teve início em 2015, ten-
do em vista «a exploração de oportunidades de tecnologias 
emergentes, como a microelectrónica e nanotecnologia, para 
o sector vitivinícola». Para Paulo Freitas, director-geral interi-
no do INL, «com este acordo de partilha de patente, resul-
tado de cinco anos de trabalho conjunto, abrimos caminho 
para um plano de exploração de propriedade intelectual mais 
consolidado e levamos a Internet das Coisas (IoT) às vinhas – a 
verdadeira “sensorização” in loco». 

ViniPortugal multiplica acções de promoção
A ViniPortugal, Organização Interprofissional do Vinho, res-
ponsável pelo desenvolvimento e execução de estratégias e 
planos de promoção dos vinhos de Portugal em mercados 
internacionais, através da marca “Wines of Portugal”, tem 
vindo a realizar acções de promoção em diversos mercados. 
Durante o mês de Novembro, terá lugar um roadshow no 
mercado escandinavo: Noruega (com uma prova de vinhos 
portugueses em Oslo, no dia 9 de Novembro, esperando-se 
a apresentação de cerca de 160 referências nacionais com 
ou sem distribuição neste mercado), Suécia (com a presença 
da ViniPortugal na Sthlm Food and Wine Fair, em Estocolmo, 
de 11 a 13 de Novembro) e Dinamarca (com uma Grande 
Prova Vinhos de Portugal em Copenhaga, a 14 de Novem-
bro). De acordo com Frederico Falcão, presidente da Vini-
Portugal, «os mercados da Noruega, Suécia e Dinamarca 
estão entre os 20 principais mercados de destino dos vinhos 
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nacionais, com uma representação total de cerca de 27 M€ 
em vendas». 
De 6 a 12 de Novembro, a entidade vai trazer a Portugal sete 
importadores dos Estados Unidos da América (EUA) – para 
«estreitar laços e promover o conhecimento, não só dos vi-
nhos portugueses, mas também da cultura vínica do nosso 
país», refere a entidade –, com o programa a contemplar 
masterclasses sobre vinhos portugueses, reuniões para «fo-
mentar negócios entre os dois mercados» e a apresentação 
dos projectos de 14 produtores nacionais. No dia 3 de Novem-
bro, em Miami, tem lugar uma industry conversation sobre 
os vinhos portugueses – dirigida a profissionais de comércio 
locais –, um workshop com 15 produtores de vinho nacionais 
– que vão apresentar os seus vinhos e «aprender sobre a di-
nâmica e casos de sucesso do mercado de Miami» – e duas 
provas de vinhos, em momento diferentes: uma dedicada ao 
consumidor final e outra a profissionais de comércio locais. 
De 13 a 19 de Novembro, cinco sommeliers canadianos 
vão visitar e conhecer 20 projectos de produtores de vinho 
portugueses. Desde 18 de Outubro e até 8 de Novembro, 
a ViniPortugal realiza no Canadá 14 «sessões de educação 
para as equipas de funcionários da cadeia de lojas de bebidas 
alcoólicas SAQ, que têm como principal objectivo aumentar o 
conhecimento sobre os vinhos portugueses neste mercado». 
Em cada sessão serão apresentadas 10 referências nacionais, 
sendo esperados 750 participantes. No Canadá, de 20 a 22 de 
Outubro, a ViniPortugal este presente no evento “La gran-
de dégustation de Montréal”, com um stand personalizado 
– onde figuravam 10 referências de diferentes produtores na-
cionais – e um seminário “Wines of Portugal” para um grupo 
de 35 consumidores. 
No ranking dos destinos dos vinhos nacionais em 2021, EUA 
foi o segundo e Canadá o sétimo. «O mercado dos EUA re-
gistou, no primeiro semestre deste ano, excelentes resulta-
dos, com mais de 55 M€ em vendas. Já o Canadá, no mesmo 
período, cresceu 4,8% face ao ano anterior, o que se traduz 
num total de 26 M€ em vendas», aponta o presidente da 
ViniPortugal. 
Em 17 de Outubro, a entidade organizou um seminário em 
Tóquio, no Japão, com oito vinhos em prova e envolvendo 30 
profissionais japoneses. Alguns dias antes, a ViniPortugal or-
ganizou duas Grandes Provas de Vinhos de Portugal na Suíça 
– em Zurique (a 11 de Outubro) e em Genebra (a 12 de Outu-
bro), e cada uma delas foi dirigida a 200 pessoas entre profis-
sionais locais, consumidores, líderes de opinião e media locais 
e nacionais –, mercado que, entre Janeiro e Junho deste ano, 
«registou mais de 17 M€ em compras de vinhos portugueses, 
ocupando o nono lugar dos países de destino dos nossos vi-
nhos», afirma Frederico Falcão. 
Estas presenças internacionais estão inseridas no Plano de 
Promoção de 2022 da associação e visam «identificar novas 
oportunidades de negócio para os produtores», «reforçar a 
presença dos vinhos portugueses além-fronteiras» e«posicio-
nar o país enquanto um produtor de vinho de qualidade». A 
23 de Novembro, em Fátima, a ViniPortugal realiza o “Fórum 

Anual dos Vinhos de Portugal”, onde serão apresentados os 
Planos Sectoriais de Promoção Internacional para 2023. 

Projectos sobre a água em viticultura
A ADVID – Cluster da Vinha e do Vi-
nho e CoLAB Vines&Wines, em con-
junto com vários parceiros, tem em 
curso o projecto “G.O.T.A. – Gerir, 
Operacionalizar e Transferir. Uso efi-
ciente da Água na vinha: beneficiar 
de cada gota”, financiado pela Fun-
dação Calouste Gulbenkian. Este pro-
jecto visa «consciencializar os viticultores para a importância 
do estado energético da água na videira e gestão eficiente de 
rega e fornecer-lhes competências para a adopção de boas 
práticas de gestão da água de rega na vinha às suas explo-
rações». Da colaboração da ADVID com a Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), contando com o apoio 
da Real Companhia Velha, surgiu a ideia “Waterflow – Ma-
peamento do stress hídrico na vinha através de uma rede de 
sensores”, que em Outubro foi uma das ideias vencedoras do 
“IV Programa Promove o futuro do interior”, uma iniciativa da 
Fundação “LaCaixa”, em colaboração com o BPI e a Fundação 
para a Ciência e Tecnologia. O principal objectivo desta ideia 
é «usar uma rede de sensores para a avaliação espacial do es-
tado hídrico da vinha, de forma contínua, com recurso a tec-
nologia actual, não invasiva e de menor custo», e pretende-se 
que o projecto seja realizado por alunos da UTAD.

Acções dos Vinhos do Alentejo no Porto e em Lisboa
Nos dias 4 e 5 de Novembro, a Comissão Vitivinícola Regional 
Alentejana (CVRA) organiza um evento na região do Porto, 
no WoW – World of Wine, em Vila Nova de Gaia), com provas 
de vinhos do Alentejo. Em Lisboa, nos dias 18 e 19 de Novem-
bro, no Centro Cultural de Belém, regressa, após dois anos 
de ausência, o evento “Vinhos do Alentejo em Lisboa”, que 
conta já com mais de dez edições. Estas iniciativas vão contar 
com produtores e enólogos da região.  


