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INTRODUÇÃO
➢ Em linha com a Estratégia Associativa aprovada nos últimos

anos, a atual Direção da ACIBEV, eleita em Junho de 2020,

propõe à Assembleia Geral um Plano Estratégico trianual, para

o período 2021 – 2023.

➢ Colocaram-se no Plano Estratégico apenas os objetivos e ações

onde a ACIBEV poderá ter uma intervenção direta ou indireta,

através da colaboração com outras entidades do setor.

➢ Para cada objetivo estratégico são definidas diversas ações,

agrupadas por dossiers. Cada Diretor acompanhará um ou

mais dossiers, que serão desenvolvidos, sempre que

necessário, por Grupos de Trabalho especializados.
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VISÃO

Ser reconhecida

como a associação

empresarial setorial

representativa das

empresas do

comércio de vinhos

e espirituosas de

Portugal.

MISSÃO

Contribuir para a

sustentabilidade

económica, social e

ambiental do setor,

no contexto nacional

e internacional.

OPORTUNIDADES

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

1. Criação de condições para o crescimento 
do negócio

2. Criação de um ambiente propício à 
valorização e desenvolvimento do 
negócio

3. Garantir a legitimidade e 
sustentabilidade integral do negócio 

4. Incrementar a notoriedade, 
representatividade e coesão da ACIBEV

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AMEAÇAS
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OPORTUNIDADES
• NOTORIEDADE – crescimento da notoriedade dos vinhos portugueses
• PROMOÇÃO GENÉRICA – diversificação e crescimento dos mercados de exportação
• ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – harmonização das regras de gestão das Entidades Certificadoras segundo

critérios de paridade entre profissões
• I&D – sustentabilidade como novo paradigma económico e fator diferenciador, focalizada na atividade

económica e ligada aos mercados
• ENOTURISMO – reforço do peso do Enoturismo na oferta turística nacional
• TERRITÓRIO – incremento das relações com os poderes locais e Entidades Certificadoras

AMEAÇAS

• FISCALIDADE – agravamento de impostos e taxas sobre o setor
• ÁLCOOL E SAÚDE – endurecimento das políticas anti álcool e crescente ilegitimidade do negócio das bebidas

alcoólicas
• PROTECIONISMO – aumento do protecionismo comercial
• SUTENTABILIDADE – efeito das alterações climáticas e da falta de recursos hídricos sobre a viticultura, escassez

de mão de obra, regulamentação excessiva, complexa e demasiado rígida
• MERCADO – elevada concentração da distribuição com grande poder negocial e regras diferentes segundo o

modelo societário dos operadores económicos (empresas vs cooperativas)
5



PONTOS FORTES

• Relevância nacional da ACIBEV, agregando as mais representativas empresa portuguesas 
• Notoriedade junto das entidades governamentais nacionais e comunitárias
• Rede de contactos e participação nas iniciativas a nível nacional e internacional
• Elevada capacidade de resposta em situações de crise

PONTOS FRACOS

• Falta de cultura empresarial no âmbito pré-competitivo do negócio
• Baixo envolvimento dos associados na vida da associação, com reduzido conhecimento das atividades

desenvolvidas
• Pouca notoriedade junto da comunicação social nacional
• Défice de representatividade em algumas entidades certificadoras e dificuldade de coordenação dos seus

representantes
• Dificuldade de assegurar equilíbrios entre empresas associadas com modelos de negócio diferentes e interesses 

mono ou multi-regionais
• Estrutura/equipa muito reduzida 6



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incrementar a notoriedade, 
representatividade e coesão da 

ACIBEV

Criação de condições para o crescimento do
negócio1

Criação de um ambiente propício à
valorização e desenvolvimento do negócio2

Garantir a legitimidade e sustentabilidade
integral do negócio

3

4
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Seja responsável. Beba com moderação.

1

Criação de 
condições para o 
crescimento do 

negócio

1.1. Fiscalidade

• Defesa da manutenção do atual status quo em relação à estrutura dos impostos sobre as bebidas alcoólicas, que
reflete o atual funcionamento do sistema de impostos especiais sobre o consumo em toda a UE;

• Ao nível nacional, defesa da manutenção da taxa 0 de IEC e da taxa intermédia de IVA para os vinhos, como âncora
para a fiscalidade das demais bebidas alcoólicas e o não incremento da taxa sobre as bebidas espirituosas e
produtos intermédios;

• Oposição à introdução de preços mínimos por unidade de álcool ou à criação de novos impostos sobre as bebidas
alcoólicas, que tenham por objetivo o financiamento da saúde ou o combate ao uso nocivo de bebidas alcoólicas.

DOSSIERS E AÇÕES

1.2. Comércio internacional

• Envolvimento de uma forma proactiva, quer junto das autoridades nacionais quer junto das entidades
internacionais (através do Comité Vins e da Spirits Europe), para que sejam eliminados ou atenuados os obstáculos
à exportação de vinhos e bebidas espirituosas, especialmente nos mercados considerados prioritários;

• Oposição às práticas fiscais discriminatórias de países terceiros;
• Defesa da harmonização das regras de rotulagem ao nível da União Europeia e internacional;
• Estimular e acompanhar a implementação de acordos de livre comércio.

8



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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1

Criação de 
condições para o 
crescimento do 

negócio

1.3. Produção

• Liberdade de uso das marcas: defesa do livre uso das marcas, transferindo para os operadores a responsabilidade

pela opção comercial daí resultante;

• Vedantes e recipientes: a liberdade de utilização do tipo de vedantes e recipientes que melhor satisfaça as

necessidades dos mercados e dos consumidores e a luta contra medidas de natureza legal ou regulamentar que

acarretem acréscimos de custos e de complexidade logística são os critérios que a ACIBEV propõe manter no

acompanhamento deste assunto, exceto se, por razões qualitativas ou diferenciadoras devidamente comprovadas,

as Denominações de Origem, de forma consensual, estabelecerem regras específicas;

• Liberalização de uso de castas dentro das regiões: permitindo que em regiões onde as castas tradicionais têm

impacto característico e qualitativo sobre os vinhos, as Denominações de Origem possam, de forma consensual,

estabelecer regras específicas;

• Defesa de práticas sustentáveis para o negócio, como, por exemplo, a possibilidade de vinificar, estagiar ou

engarrafar fora de uma região demarcada e a possibilidade de uso de práticas enológicas reconhecidas e usadas

internacionalmente, desde que devidamente controlado e defendido o consumidor;

• Engarrafamento de vinhos na região de produção: defesa da possibilidade de certificação à distância, permitindo a

liberdade de localização do engarrafamento de qualquer tipo de vinho, salvaguardada que seja a sua traçabilidade;

• Defesa da possibilidade de haverem maiores Rendimento por hectare.

DOSSIERS E AÇÕES
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Seja responsável. Beba com moderação.

1

Criação de 
condições para o 
crescimento do 

negócio

1.4. Promoção Genérica

• Acompanhamento da distribuição e utilização dos meios financeiros que são recebidos por Portugal, no âmbito do

envelope nacional da OCM para promoção do vinho em países terceiros e no mercado interno, assegurando que as

entidades setoriais sejam as únicas beneficiárias dos apoios;

• Defesa de uma promoção genérica coordenada, de forma a concentrar e reforçar a eficácia do investimento, dado o

limitado orçamento;

• Reforço da importância dos fundos de promoção serem disponibilizados para as marcas das empresas;

• Apoio ao desenvolvimento da marca Wines of Portugal;

• Defesa da ViniPortugal, enquanto Organização Interprofissional e gestora da marca Wines of Portugal, como

principal entidade para a promoção genérica e das Entidades Certificadoras como entidades complementares,

quando e se as mesmas assim o entenderem, de forma consensual entre operadores;

• Apoio à elaboração de um Plano Estratégico para a promoção genérica dos vinagres portugueses de Vinho;

• Acompanhamento da execução do plano de atividades da ViniPortugal, defendendo as posições do comércio

quanto à promoção genérica

• A ACIBEV privilegiará os contactos com a Direção, através do Vice-Presidente do comércio.

DOSSIERS E AÇÕES

1.5. Grande Distribuição

• Acompanhamento dos fóruns nacionais onde este tema seja tratado, mantendo com os seus membros relações de

proximidade para que sejam defendidos os interesses dos nossos associados.
10



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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2

Criação de um 
ambiente 
propício à 

valorização e 
desenvolvimento 

do negócio

2.1. Organização institucional e regulamentar do setor vitivinícola

• Defender, tanto ao nível europeu como ao nível nacional, o reconhecimento da especificidade do vinho no ambiente
dos produtos agroalimentares. Defesa da manutenção de uma OCM específica para o Vinho, orientada para o
Mercado, não discriminatória entre pequenas e grandes empresas, que valorize a autorregulação interprofissional e
que reveja temas como as autorizações de plantação;

• Defesa da existência de uma estrutura de coordenação específica para o vinho (IVV), com quem o setor possa
dialogar e colaborar e que represente e defenda os interesses do sector vitivinícola português, em Bruxelas e na OIV;

• Apoiar e defender o enquadramento legal adequado para inovações como o vinho com ano e casta, vinagre de vinho
do Porto, vinho sem álcool, etc.;

• Acompanhamento da implementação do D.L. n.º 61/2020 considerado um passo muito importante para a
modernização das atuais Entidades Gestoras e credibilização dos sistemas de Controlo das Indicações Geográficas;

• Pugnar para uma harmonização dos estatutos e cadernos de especificações das diferentes DO e IG nacionais;
• Defesa da paridade como condição essencial para que a Produção e o Comércio alcancem, em cada momento, os

acordos e as soluções possíveis, apresentando a vantagem de comprometer as partes na negociação inevitável de
consensos, adequados a fazer avançar a região;

• Defesa da existência de regras transparentes de gestão das CVR's e credibilidade na aplicação das mesmas, através
de uma correta representatividade e da tomada de posições mandatadas;

• Maior ligação a associações da produção para resolução de problemas comuns.

DOSSIERS E AÇÕES
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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2

Criação de um 
ambiente 
propício à 

valorização e 
desenvolvimento 

do negócio

DOSSIERS E AÇÕES

2.3. Informação ao consumidor

• Acompanhar a legislação comunitária horizontal e, em especial, a implementação do Regulamento de Informação ao
Consumidor (RIC), defendendo, por um lado, soluções que não passem mensagens erradas ao consumidor e, por
outro, que não venham agravar os custos para os operadores económicos;

• Oposição a todas as iniciativas legislativas que pretendam introduzir novas exigências de rotulagem para os vinhos e
bebidas espirituosas como, por exemplo, a obrigatoriedade de colocar no rótulo mensagens de saúde, cuja
evidência científica não está comprovada (ex. Cancro) ou informação confusa e/ou irrelevante para o consumidor.

2.2. Desenvolvimento do negócio

• Defender a realização de um novo Estudo Estratégico para o Setor (novo Estudo Porter);
• Defender a criação de um Observatório Português do Vinho que compile e trabalhe os dados estatísticos na ótica

dos operadores económicos;
• Afirmar a ACIBEV como a associação representativa das empresas que mais investem no enoturismo, colocando-a

como interlocutora junto do Turismo de Portugal na elaboração e implementação estratégica.

12



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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3

Garantir a 
legitimidade e 

sustentabilidade 
integral do 

negócio 

3.1. Álcool e Saúde

• Apoio a políticas baseadas na autorregulação, na educação e na fiscalização da legislação existente, em detrimento
de nova legislação;

• Focalização nos padrões de consumo e não no tipo de bebida alcoólica;
• Clara distinção entre consumo de bebidas alcoólicas e abuso de bebidas alcoólicas;
• Apoio a medidas que sejam baseadas em evidências científicas;
• Oposição a todas as políticas anti concorrenciais, tais como “Best buys” e “Minimum Unit Pricing (MUP)” que

estabelecem medidas restritivas ao comercio responsável;
• Acompanhamento do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências e participação

ativa no Fórum Nacional Álcool e Saúde e Conselho Nacional para os problemas da Droga, das Toxicodependências e
do uso nocivo do Álcool;

• Implementação em Portugal do Programa Internacional Wine in Moderation e sensibilização dos associados no
sentido de aumentar as adesões ao mesmo;

• Implementação, no mercado interno, de campanhas de responsabilidade social destinadas ao consumidor;
• Implementação do Projeto “O Serviço Responsável faz o Negócio Sustentável”, com a aposta na formação dos

profissionais de hotelaria e restauração;
• Acompanhamento da implementação e monitorização do Código de Autorregulação sobre a Comunicação Comercial

das Bebidas Alcoólicas e apoio à adesão de novos subscritores.

DOSSIERS E AÇÕES
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3.2. Investigação & Desenvolvimento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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3

Garantir a 
legitimidade e 

sustentabilidade 
integral do 

negócio 

DOSSIERS E AÇÕES

• Focalização na atividade económica: a identificação e priorização das necessidades de conhecimento bem como a
avaliação dos resultados dos respetivos projetos deverão ser feitas pelo lado da procura (setor empresarial);

• Governar pela procura: uma coordenação da produção de conhecimento a nível nacional, integrando a cadeia de
valor, sem prejuízo de essa coordenação poder gerir meios distribuídos geograficamente;

• Responder a necessidades reais: as necessidades de conhecimento não podem derivar nem estar condicionadas
pelos subsídios. Todo investimento em I&D deve privilegiar projetos e não ser o suporte de estruturas;

• Privilegiar a disseminação: a disseminação do conhecimento deve ser um objetivo prioritário de qualquer estrutura
produtora de conhecimento;

• Suportar a inovação com valor: a inovação com valor de mercado deve ser o principal objetivo em qualquer
instância.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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3

Garantir a 
legitimidade e 

sustentabilidade 
integral do 

negócio 

DOSSIERS E AÇÕES

3.3. Sustentabilidade económica, social e ambiental 

• Defender que a sustentabilidade ambiental não pode por em causa a sustentabilidade económica do setor;
• Acompanhar a implementação do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal) e a Estratégia Do Prado ao Prato (Farm to

Fork);
• Defender o acesso aos recursos hídricos adequados à viticultura, através de estratégias políticas e posterior

comunicação, sobre eficiências de uso da água na vinha em todas as fases de vinificação e produção;
• Negociação de uma revisão global e unificação dos contratos coletivos de trabalho do setor, adaptando-os às novas

realidades legislativas;
• Trabalhar com as autoridades nacionais e locais para solucionar a grave falta de mão-de-obra na viticultura, que

ameaça a sustentabilidade do vinho em algumas regiões;
• Contribuir para um setor agroalimentar amigo do ambiente e para o uso mais eficiente dos recursos disponíveis.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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4

Incrementar a 
notoriedade, 

representatividade 
e coesão da 

ACIBEV

4.1. Relações institucionais

• Dinamizar a participação da ACIBEV na OIV/CNOIV;

• Aprofundar a nossa participação na FIVS;

• Participação ativa e reforço da nossa influência, nas nossas federações europeias: Comité Vins, Spirits Europe e

Culinária Europa;

• Aprofundamento das relações com outras associações do setor, como a Federação Espanhola de Vinhos (FEV) e

Federações italianas e francesa;

• Reforço dos contactos e lobby nacional com o Governo, Assembleia da República, IVV, IVDP e diversos organismos da

administração pública (SICAD, ASAE, AT, GPP, DGAV, DGADR, AICEP, DGAE, etc.).

DOSSIERS E AÇÕES

4.2. Estratégia regional 

• Coordenação dos Associados que representam a ACIBEV nos Conselhos Gerais das CVR’s e no Conselho

Interprofissional do IVDP, promovendo reuniões de trabalho preparatórias e tomadas de posição conjuntas, a nível

nacional e regional e implementação do Documento de Coordenação das CVR’s;

• Rever a definição de metodologia de tomada de decisão na coordenação das CVR’s de forma a assegurar o equilíbrio

entre a credibilidade da ACIBEV e os interesses dos associados nas regiões, evitando conflitos entre as posições

nacionais e as medidas diferenciadoras regionais que reforçam a imagem ou qualidade dos vinhos com

Denominação de Origem;

• Apoio ao trabalho desenvolvido pelos vogais do comércio nas direções das CVR’s;

• Acompanhamento dos processos eleitorais que decorrerem nos próximos anos e a implementação do D.L. n.º

61/2020. 16



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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4

Incrementar a 
notoriedade, 

representatividade 
e coesão da 

ACIBEV

4.3. Relações associativas

• Aprofundamento das relações com a ANEBE, de forma a constituir uma cooperação estratégica, forte e
representativa do setor de vinhos e espirituosas. Com este estreitamento de relações, a ACIBEV procura
consensualizar ações de defesa do negócio de bebidas alcoólicas, para evitar medidas restritivas ou aumentos
fiscais, otimizando os recursos financeiros e humanos existentes;

• Aprofundamento das relações com a AEVP, de forma a constituir uma cooperação estratégica, forte e representativa
do setor dos vinhos e, em particular, na gestão das DOs da Região Demarcada do Douro e Porto;

• Desenvolvimento das relações existentes com outras organizações do Setor do Vinho – ANDOVI, CAP, FENADEGAS,
ADVID, APENO -, tentando sempre que possível que o setor fale a uma só voz, reforçando a sua capacidade de
influência;

• Desenvolvimento de relações com a APCV, CENTROMARCA, FIPA, APAN, AMPV, APCOR, entre outras.

DOSSIERS E AÇÕES

4.4. Plano de Comunicação

• Melhoria das relações com os órgãos de comunicação social, apoiada num Plano de Comunicação desenvolvido por
uma Agência especializada;

• Divulgação das atividades e posições da ACIBEV sempre que tal for oportuno.
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4.5. Dinamização interna 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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4

Incrementar a 
notoriedade, 

representatividade 
e coesão da 

ACIBEV

• Dinamização dos Grupos Técnicos já existentes e criação dos que se vierem a mostrar necessários, reforçando a
participação dos associados na tomada de posições;

• Reforço de recursos humanos internos para apoiar a gestão dos dossiers;
• Alimentação da área reservada do site para melhorar a informação à disposição dos Associados;
• Divulgação de informação relativa às CVR’s por todos os associados com interesses na região;
• Desenvolvimento e atualização de uma base de dados com informação relevante para o setor do vinho, bebidas

espirituosas e vinagres;
• Promoção de Conferências sobre assuntos que interessem ao setor e às empresas;
• Desenvolvimento de ações de formação em áreas de interesse para os associados, em parceria com entidades

especializadas;
• Rotatividade das reuniões de Direção, permitindo um contacto mais direto com os Associados;
• Realização, com carater periódico, de reuniões regionais ou temáticas;
• Desenvolvimento de um plano de comunicação com os associados, nomeadamente com visitas bilaterais;
• Realização de almoços temáticos na sede para contactos bilaterais;
• Alargamento da base associativa, promovendo a entrada de novos associados.

DOSSIERS E AÇÕES
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