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INTRODUÇÃO 

A missão da ACIBEV é contribuir para a sustentabilidade económica, social e ambiental do setor, a nível 

nacional e internacional. Destacando-se entre as associações vitivinícolas portuguesas, a ACIBEV tem vindo 

a consolidar a sua posição através da sua atividade intensa em diversos dossiers nacionais e internacionais, 

que influenciam a atividade dos nossos Associados.  

 

O ano de 2021 ficou marcado por várias ameaças ao setor, nomeadamente com o lançamento do Plano 

Europeu de Luta Contra o Cancro e com a disrupção do comércio internacional, devido à pandemia. A 

ACIBEV continuou o seu trabalho no combate às barreiras ao Comércio, opondo-se a medidas introduzidas 

por países como a Rússia e o Brasil. 

 

Das prioridades da Associação para 2021, destacou-se ainda o início da implemantção da Reforma da 

Organização Institucional do Setor do Vinho, desenvolvimentos no dossier da sustentabilidade ambiental, 

que levaram à criação de um Grupo Técnico para apoio ao Secretariado e ao lançamento de uma nova 

Plataforma de Rótulos Eletrónicos (U-Label), que representa um avanço muito importante para o setor do 

vinho e das bebidas espirituosas na informação ao consumidor.  

 

O dossier de álcool e saúde, que engloba todas as ameaças ao setor, nomeadamente a introdução de 

políticas de preço, a nova Estratégia Global do Álcool e o Plano Europeu de Luta contra o Cancro teve 

também elevada importância no trabalho da Associação, uma vez que as medidas propostas por diversas 

ONGs e pela Organização Mundial de Saúde põem em causa a sustentabilidade do nosso Setor.  

 

A nível nacional, destacamos as tomadas de posição da ACIBEV no âmbito da transposição da Diretiva das 

Práticas Desleais de Comércio para o Direito Nacional, o contributo da ACIBEV para o Plano Estratégico da 

Política Agrícola Comum (PEPAC) e o aprofundamento constante das relações institucionais com o IVV, o 

IVDP e outras associações do setor.  

 

O presente Relatório de Atividades divide-se nos seguintes capítulos: 

• Estratégia Associativa 

• Estratégia Institucional 

• Funcionamento Interno  

• Anexos (I a VI) 
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ESTRATÉGIA ASSOCIATIVA 

 

A Estratégia Associativa de 2021, aprovada em Assembleia Geral, definiu os dossiers prioritários para o 

setor, que foram sendo acompanhados ao longo do ano.  

 

Os dossiers foram agrupados em quatro objetivos estratégicos:  
 

1. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA O CRESCIMENTO DO NEGÓCIO: 
1.1 Fiscalidade 

1.2 Comércio internacional 

1.3 Produção 

1.4 Promoção genérica 

1.5 Grande Distribuição 
 

2. CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE PROPÍCIO À VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO: 

2.1 Organização institucional e regulamentar do setor Vitivinícola 

2.2 Desenvolvimento do negócio 

2.3 Informação ao consumidor 
 

3. GARANTIR A LEGITIMIDADE E SUSTENTABILIDADE INTEGRAL DO NEGÓCIO: 
 

3.1 Álcool e saúde 

3.2 Investigação & Desenvolvimento 

3.3 Sustentabilidade económica, social e ambiental 

 

4. INCREMENTAR A NOTORIEDADE, REPRESENTATIVIDADE E COESÃO DA ACIBEV: 
 

4.1 Relações institucionais 

4.2 Estratégia regional 

4.3 Relações associativas 

4.4 Plano de comunicação 

4.5 Dinamização interna  

 

1. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA O CRESCIMENTO DO NEGÓCIO 
 

1.1 Fiscalidade 
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• Ao longo dos últimos anos, a ACIBEV tem defendido a sua posição sobre a Tributação do Setor do Vinho 

e das Bebidas Espirituosas junto dos membros do Governo.  

a. A manutenção do atual regime de tributação do setor do vinho (IVA a 13% e taxa 0€ de IABA); 

b. O não agravamento da taxa de IABA para as bebidas espirituosas e produtos intermédios; 

c. A sua oposição à criação de novos impostos ou taxas sobre as bebidas alcoólicas, tendo como 

objetivo o financiamento da saúde ou o combate ao uso nocivo do álcool. 

O Orçamento do Estado de 2021 manteve o regime tributário aplicável às bebidas alcoólicas, não tendo 

havido qualquer alteração. 

 

• No seguimento do aumento da carga burocrática associado à entrada em vigor, no dia 1 de janeiro de 

2020, do Regulamento de Execução (UE) 2018/1912, que estabeleceu novas regras de aplicação comum 

em todos os Estados Membros da UE com vista à prova dos requisitos necessários para isenção do IVA 

nas transmissões comunitárias de bens, a ACIBEV remeteu uma carta ao Secretário de Estado Adjunto 

e dos Assuntos Fiscais, onde solicitou a utilização do Documento Administrativo Eletrónico (e-DA) como 

comprovativo da expedição dos bens do território nacional com destino a um sujeito passivo de outro 

Estado-Membro da União Europeia.  

Face à falta de resposta do SEAF, a ACIBEV tomou posição junto do Secretário de Estado da 

Internacionalização, para solicitar a sua intervenção para a resolução de um obstáculo à exportação de 

vinho para o mercado comunitário.   

 

• A ACIBEV remeteu a sua resposta à consulta pública lançada pela Comissão Europeia no âmbito da 

revisão da Diretiva 2008/118 sobre a aquisição transfronteiça por particulares, tendo defendido o atual 

status quo, com uma melhor aplicação da legislação, que garanta o bom funcionamento do mercado 

único, e o aumento da sensibilização para reduzir o risco de fraude.  

 

• A par dos outros anos, a ACIBEV respondeu ao pedido de informação da SpiritsEurope com vista à  

atualização do seu documento sobre os impostos aplicáveis às bebidas alcoólicas na Europa.   

 

• A ACIBEV divulgou aos Associados diversos documentos sobre fiscalidade dentro e fora da União 

Europeia e emitiu várias circulares com informações sobre questões fiscais.  

 

1.2 Comércio internacional 

 

• O ano de 2021 ficou marcado por uma grande escassez de contentores para transporte de produtos 

para os diversos mercados de exportação, essencialmente para países fora da União Europeia, como 

Brasil, Estados Unidos da América, Angola, Moçambique, China e Canadá. A ACIBEV tomou posição 
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junto do Comité Vins, que alertou a ELALOG e a Comissão Europeia para os problemas reportados pelos 

operadores económicos, nomeadamente a grande dificuldade em obter contentores, a sobrelotação de 

navios, a falta de equipamento e o aumento dos custos logísticos e de transporte.  

 

• No âmbito da disputa entre os EUA e UE por causa dos subsídios à Boeing e Airbus, o governo americano 

impôs taxas adicionais a uma lista de produtos que incluía vinhos e outras bebidas alcoólicas de vários 

Estados-Membros da União Europeia. A exclusão dos vinhos portugueses das listas de produtos poderia 

ser alterada pelo governo americano a qualquer altura, pelo que a ACIBEV foi monitorizando o assunto.  

Em 2021, após a assinatura de um acordo de entendimento entre os EUA e a UE, a ACIBEV deu 

conhecimento aos seus associados sobre a suspensão por um período de 5 anos das tarifas de 

retaliação, que representam um alívio de longo prazo para os exportadores de ambos os lados do 

Atlântico e evita o pagamento de biliões de euros em taxas. 

 

• No seguimento da discussão sobre a “Transatlantic Green Trade Agenda” e sobre o Conselho de Alto 

Nível para o Comércio e Tecnologia, a ACIBEV submeteu os seus contributos, onde defendeu dois pontos 

muito importantes para o setor: por um lado, a necessidade de um entendimento comum relativamente 

ao uso do rótulo eletrónico nos produtos comercializados entre os EUA e a UE e, por outro, a 

importância de garantir uma maior uniformidade da legislação dos produtos biológicos nos EUA e na 

UE, nomeadamente em relação ao uso de SO2 e DAP (Fosfato de Diamónio), permitidos na UE, mas não 

nos Estados Unidos. 

 

• Ao longo do ano, a ACIBEV foi mantendo os seus associados a par dos desenvolvimentos no mercado 

dos EUA, nomeadamente com a permanência da redução das taxas de imposto sobre o consumo de 

vinho e a atualização das quantidades nominais permitidas para as garrafas de vinho.   

 

• No seguimento da iminência da entrada em vigor da Lei sobre Viticultura e Vinificação na Federação 

Russa, a ACIBEV enviou uma carta ao Diretor da AICEP em Moscovo, a quem solicitou um pedido de 

informação sobre as alterações da legislação e o seu impacto para o setor. 

A pedido da DGAE e do Comité Vins, a ACIBEV deu conhecimento sobre os constrangimentos sentidos 

pelas empresas associadas que exportam para a Rússia na sequência dos requisitos introduzidos pela 

Lei Federal e pelo Regulamento Técnico da União Económica Eurasiática. No âmbito deste último, a 

ACIBEV submeteu ainda os seus comentários relativamente à proteção das Indicações Geográficas Porto 

e Madeira, com vista à tomada de posição do Comité Vins junto da Comissão Europeia. 
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• Por solicitação do Comité Vins, a ACIBEV submeteu os comentários dos seus associados sobre as 

restrições de ácido sórbico nas bebidas alcoólicas comercializadas nos mercados da União Económica 

Eurasiática.  

 

• Ao longo do ano de 2021, a ACIBEV continuou a acompanhar um dos mercados mais importantes para 

os vinhos nacionais, o mercado Brasileiro, tendo feito chegar ao Secretário de Estado da 

Internacionalização um documento com os principais obstáculos à exportação de vinhos nacionais, no 

sentido de preparar a sua deslocação ao Brasil.  

Em 2021, o Brasil notificou a Organização Mundial do Comércio a Portaria nº346 de 1 de julho sobre os 

Padrões de Identidade e Qualidade para os Vinhos e Derivados da Uva e do Vinho. Foi neste seguimento 

que a ACIBEV respondeu às duas consultas públicas lançadas pelo governo brasileiro e tomou posição 

junto do Embaixador de Portugal no Brasil, onde defendeu a importância de garantir a compatibilidade 

e harmonização com os métodos de análise e parâmetros analíticos da OIV.  

Em dezembro, em seguimento da nova versão da Portaria que introduziu algumas alterações 

importantes para o setor, a ACIBEV voltou a responder a uma consulta pública e submeteu a sua posição 

ao IVV. 

 

• Em Outubro, a ACIBEV recebeu na sua sede o Vice-Governador da Bahia e a sua delegação para uma 

reunião com os Associados da ACIBEV e o Presidente da ViniPortugal, onde foram debatidas as relações 

com o Brasil, bem como os principais obstáculos sentidos pelas empresas exportadoras naquele 

mercado.   

 

• Em 2021, após o Acordo de Comércio e Cooperação alcançado entre a EU e o Reino Unido, a ACIBEV 

continuou a acompanhar o dossier através das suas federações europeias e das autoridades nacionais, 

partilhando toda a informação com os seus associados. Foi na sequência deste Acordo que a ACIBEV foi 

contactada pela Lusa e pelo Dinheiro Vivo para envio de uma posição sobre o seu impacto para o setor, 

de onde resultou uma série de notícias publicadas nos meios de comunicação social (ver plano de 

comunicação da ACIBEV aqui).  

Ao longo do ano, por solicitação do IVV, a ACIBEV enviou relatórios de eventuais constrangimentos 

detetados nas exportações nacionais de vinho para o Reino Unido. 

A pedido do Comité Vins, no âmbito da consulta da DEFRA sobre as propostas de alteração à Legislação 

aplicável ao vinho no Reino Unido, a ACIBEV remeteu os seus comentários, que resultaram da 

auscultação às empresas associadas. Os esforços da ACIBEV e do setor vitivinícola europeu resultaram 

na eliminação dos certificados VI-1 para a importação de vinho e na extensão do período de transição 

dos requisitos de rotulagem.  
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• Ao longo do ano, a ACIBEV reportou todos os assuntos sobre o mercado chinês aos seus associados, 

nomeadamente sobre a obrigatoriedade de Registo de Produtores Estrangeiros de Bens 

Agroalimentares a partir de 2022. Perante a dificuldade dos operadores económicos se registarem na 

plataforma chinesa, a ACIBEV foi divulgando informação proveniente de autoridades nacionais e 

internacionais e das suas federações europeias, de forma a apoiar os seus associados.   

A pedido da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a ACIBEV submeteu todas as informações 

sobre o registo de empresas portuguesas produtoras de bens agroalimentares e bebidas que exportam 

para a República Popular da China, que advieram de um pedido de colaboração feito aos associados em 

dezembro.  

 

• A ACIBEV acompanhou as informações sobre o mercado do Canadá e sobre a aplicação do Acordo 

Comercial CETA, anunciando as novas taxas COSD dos monopólios SAQ e LCBO.  

No seguimento da reunião da equipa de Acesso ao Mercado que reuniu a Delegação da UE e as 

embaixadas dos Estados-Membros da UE em Otava para discutir assuntos revelantes para o setor 

vitivinícola europeu, a ACIBEV enviou ao Embaixador de Portugal no Canadá um documento elaborado 

pelo CEEV com as principais preocupações e expectativas do setor.  

 

• Ao longo de 2021, a ACIBEV partilhou com a DGAE e com o IVV os briefings preparados pelas suas 

Federações Europeias (CEEV e SpiritsEurope), relativos às barreiras ao comércio internacional, com vista 

a apoiar a delegação portuguesa nas reuniões do Grupo de Trabalho de Acesso ao Mercado relativo a 

bebidas alcoólicas (MAAC).  

 

• Por solicitação da DGAE e do IVV, os Associados da ACIBEV contribuíram para a consulta sobre as 

barreiras sentidas pelos exportadores portugueses no mercado dos EUA, Índia, China, Brasil e Rússia.  

 

• A ACIBEV foi dando resposta às diversas solicitações dos Associados sobre informação relativa aos 

mercados de exportação, através do acesso à plataforma FIVS Abridge e remeteu informação diversa 

sobre o Mercado Nacional de vinhos elaborada pelo IVV, IVDP e pela ViniPortugal. 

 

1.3 Produção 

 

• Tendo presente a importância para o setor da decisão da reclassificação do SO2, a ACIBEV tomou posição 

junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a solicitar o seu apoio para um procedimento justo e 

para obter resposta a algumas questões sobre os resultados das ECHA’s Risk Assessment Committee  

sobre a genotoxicidade do SO2. No seguimento desta tomada de posição, a ACIBEV remeteu à Chefe da 

Divisão de Avaliação de Riscos e Emergências Ambientais da APA um parecer científico da EFSA sobre a 



 

 

8 

 

 

reavaliação do dióxido de enxofre (E 220), Sulfito de sódio (E 221), Bissulfito de sódio (E 222), 

Metabissulfito de sódio (E 223), Metabissulfito de potássio (E 224), Sulfito de cálcio (E 226), Bissulfito 

de cálcio (E 227) e Bissulfito de potássio (E 228) como aditivos alimentares. 

Em dezembro, no seguimento da revisão da dose de referência (DDA) de SO2 autorizada na União 

Europeia, a ACIBEV enviou uma carta à Direção-Geral da Saúde e à Agência Portuguesa do Ambiente, 

tendo solicitado a oposição de Portugal à redução da DDA atualmente autorizada de 0,70 para 0,20 

mg/kg de peso corporal/dia, visto o seu impacto extremamente negativo para o setor vitivinícola 

nacional e europeu. A pedido da CNOIV, a ACIBEV remeteu ainda os seus argumentos de defesa dos 

interesses do setor vitivinícola sobre a reclassificação do SO2. 

O Presidente do IVV tomou conhecimento das cartas remetidas pela ACIBEV à Agência Portuguesa do 

Ambiente e à Direção-Geral da Saúde sobre este assunto. 

 

• A ACIBEV informou o Comité Vins da sua oposição à proposta de alteração da legislação para tornar 

voluntário o uso de folha de alumínio a cobrir a rolha nas garrafas de espumante com volume nominal 

superior a 0,20l. A posição da Associação foi resultado de uma auscultação aos associados com 

interesses nos espumantes. O Comité Vins, perante a oposição de alguns dos seus membros, 

nomeadamente da ACIBEV, entendeu manter o atual status quo e não tomar nenhuma posição sobre o 

assunto junto da Comissão Europeia.  

 

• A Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre a revisão da Diretiva aplicável ao uso 

sustentável de pesticidas. A ACIBEV submeteu os seus contributos a esta consulta, de acordo com a 

posição da Federação Europeia para o Vinho, o Comité Vins.  
 

• Em 2021, o IVDP registou a marca PORTONIC com obrigatoriedade de embalamento na região 

demarcada do Douro ou no entreposto de Gaia. Sobre este assunto, a ACIBEV tomou posição junto do 

IVV e do Vice-Presidente do Conselho Interprofissional do IVDP, tendo-se oposto à promoção e 

aceleramento da nova categoria se não houver no futuro capacidade de resposta por impossibilidade 

de embalamento fora da região. 

 

• Para entender quais as regiões vitivinícolas nacionais que permitem o engarrafamento fora de Portugal, 

a ACIBEV circulou um inquérito pelos seus associados e reuniu com os Conselheiros da ACIBEV no CG 

da Península de Setúbal para discutir o engarrafamento de Vinho com Indicação Geográfica no 

estrangeiro. 
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• Na sequência do processo de reforma da PAC, a Comissão Europeia iniciou o desenvolvimento de 

legislação secundária sobre práticas enológicas para vinhos desalcoolizados e parcialmente 

desalcoolizados. Assim: 

✓ Tendo em consideração os Trílogos em curso, a ACIBEV tomou posição junto dos Eurodeputados 

da Comissão de Agricultura, Isabel Carvalhais, Francisco Guerreiro e Álvaro Amaro, remetendo 

uma nota explicativa elaborada pelo Comité Vins sobre os vinhos desalcoolizados e 

parcialmente desalcoolizados.  

✓ A pedido do Comité Vins, a ACIBEV enviou os seus comentários sobre as práticas enológicas que 

devem ser incluídas na legislação secundária da UE e sobre as condições de utilização propostas 

sobre este assunto, com vista a apoiar a tomada de posição da Federação junto da Comissão 

Europeia.  

 

• Em 2021, na sequência do pedido da CVRA para que fosse suspensa a possibilidade do Vinho Regional 

Alentejano incorporar até 15% de produto de fora da região devido ao nível de stocks e à previsão de 

vindima, a ACIBEV tomou posição junto do IVV, tendo-se oposto ao pedido.  

 

• Por solicitação do Comité Vins, e tendo em consideração a importância do assunto para as empresas 

associadas, a ACIBEV respondeu à consulta pública lançada pela Comissão Europeia sobre a revisão do 

esquema de Indicações Geográficas. 

 

• No seguimento da proliferação do uso do termo “natural” e de outras variações linguísticas na 

apresentação de certos vinhos comercializados no mercado da União Europeia, termo que poderá ser 

potencialmente prejudicial para a imagem de outros vinhos e que tende a confundir o consumidor,  a 

ACIBEV apoiou o Comité Vins na elaboração de um documento sobre a abordagem geral deste termo 

e as principais mensagens para os consumidores, que surgiu da necessidade da Federação Europeia 

preparar uma posição perante a possibilidade da Comissão Europeia regulamentar esta categoria.   

 

• Ao longo do ano, a ACIBEV continuou a acompanhar a proposta de definição de álcool etílico de origem 

agrícola, que está a ser coordenada pela spiritsEUROPE, com o propósito de  apresentar a definição à 

Comissão Europeia e atualizar a legislação de bebidas alcoólicas. 

 

• Por solicitação da CNOIV, a ACIBEV respondeu ao pedido da OIV de dados específicos sobre o teor de 

cádmio, sobre a presença do ácido DL-tartárico, sobre a presença da forma D(-) do ácido tartárico e 

sobre o teor de alumínio nos vinhos. 

 



 

 

10 

 

 

• Tendo em consideração o aviso específico dirigido à Agricultura de Precisão e Inteligente, o IVV 

solicitou a colaboração das partes interessadas para um levantamento exaustivo dos investimentos a 

acautelar a elegibilidade dos investimentos no âmbito da operação 3.2.1 – “Investimento na exploração 

agrícola”. Neste sentido, a ACIBEV submeteu os seus comentários, que resultaram de uma auscultação 

aos membros da Direção. 
 

• Tendo presente a publicação da Portaria nº274-A/2020 que estabelece as normas de execução do 

regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS) para o período 2019-2023, a ACIBEV 

tomou posição junto da Ministra da Agricultura, dando conhecimento ao IVV e ao IVDP. Na sua carta, 

a ACIBEV lamentou a falta de oportunidade do setor se pronunciar sobre a proposta, opôs-se à 

prioridade das candidaturas apresentadas por jovens, bem como ao critério de prioridade do 

pontencial de produção ≥ 0,3 ha e ≤ 15 ha e solicitou mais informações sobre os critérios que darão 

prioridade aos projetos de interesse nacional, candidaturas que se destinem à plantação de vinha em 

modo de produção biológico e beneficiários detentores do estatuto de agricultura familiar. 

 

• A ACIBEV deu conhecimento aos seus associados com interesses nos vinagres sobre a Declaração de 

Mosto Concentrado da Culinária Europa e sobre a notificação da Eslovénia sobre as regras de qualidade 

do vinagre e do ácido acético diluído. 

 

1.4 Promoção Genérica 

 

• A pedido do IVV, a ACIBEV submeteu a sua resposta sobre a conveniência da introdução de envelopes 

nacionais na gestão dos programas simples a apresentar no futuro regime de promoção, tendo-se 

oposto a esta proposta. 

 

• Tendo em vista o processo de revisão da Política de Promoção Horizontal da UE, a ACIBEV respondeu à 

consulta pública aberta lançada pela Comissão Europeia e remeteu a sua posição e os comentários da 

sua federação europeia para o vinho à FIPA e ao IVV. A ACIBEV continua a monitorizar para garantir que 

a Comissão Europeia não irá excluir o setor do vinho do âmbito da política de promoção da UE. 

 

• No seguimento da oposição da Comissão à proposta do Parlamento Europeu de permitir a promoção 

em países terceiros por mais de 5 anos, a ACIBEV tomou posição junto do IVV, defendendo a proposta 

do Parlamento, conforme posição do setor.  

 

• A ACIBEV entende ser fundamental a promoção de Portugal como país produtor de vinhos de 

qualidade, pois só assim os vinhos portugueses conseguirão ganhar “espaço físico” no mercado . Tendo 
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isto em consideração, a ACIBEV manteve a sua posição ativa na Assembleia Geral e na Direção da 

ViniPortugal e continuou a acompanhar os trabalhos da ViniPortugal.  

 

1.5 Grande Distribuição 

 

• Tendo presente a importância estratégica da união do Setor Agroalimentar no contexto nacional e 

internacional e a necessidade de trabalhar em conjunto com os outros setores para fazer face aos 

inúmeros desafios enfrentados, a ACIBEV aderiu à Federação das Indústrias Portuguesas (FIPA), em 

junho. Em seguimento do comunicado emitido em conjunto com a FIPA, a ACIBEV deu conhecimento 

aos Presidentes do IVV, IVDP, IVBAM, ViniPortugal e aos membros do Conselho Consultivo desta 

adesão. 

Foi neste seguimento que a ACIBEV começou a acompanhar os trabalhos da FIPA, estando presente 

mensalmente nas reuniões de Secretários-Gerais.  

 

2. CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE PROPÍCIO À VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO 
 

2.1 Organização institucional e regulamentar do setor vitivinícola 

 

• Cinco anos após o início do processo de revisão do regime jurídico da organização institucional do setor 

vitivinícola em Portugal, que há muito era reclamado pela Associação, entrou em vigor em 2020 o  

Decreto-Lei nº61/2020, revogando o DL n.º 212/2004 de 23/08.  

Ao longo do ano, a ACIBEV acompanhou o processo de implementação do DL nº61/2020 e trabalhou 

em conjunto com os seus representantes nas CVR’s para garantir a alteração dos Estatutos e a 

aprovação dos Regulamentos Eleitorais, tendo por base o novo regime jurídico.  

A ACIBEV entende que as Comissões Vitivinícolas Regionais (CVR) enquanto organismos de gestão e 

controlo do potencial produtivo da indicação geográfica, têm de se constituir como uma garantia para 

o consumidor, não só no que diz respeito à certificação da origem como também à qualidade mínima 

exigível. É essa garantia dada ao consumidor que aporta valor a uma denominação de origem. 

Enquanto organismos de gestão e controlo, as CVR’s têm de respeitar o sistema de organização 

institucional vitivinícola europeu e nacional que assenta numa base de autorregulação interprofissional 

paritária, entre a produção e o comércio. Foi na sequência desta visão, que a ACIBEV: 

✓ Tomou posição junto do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural sobre 

o assunto, tendo defendido a questão da paridade e a 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. 

✓ No âmbito da proposta de Portaria e de Orientação do DL, enviou os seus comentários ao IVV. 
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✓ Solicitou aos seus representantes que partilhassem a posição da ACIBEV relativa à proposta de 

Portaria e Orientação do DL com os Presidentes das CVR’s. 

✓ Acompanhou o trabalho das CVR’s na implementação do novo regime jurídico. 

✓ Reuniu com o IVV e com outras associações do setor sobre o assunto. 

✓ Apresentou as novas disposições da regulamentação institucional do setor à Direção e aos seus 

representantes nas CVR’s. 

✓ Deu conhecimento aos seus associados sobre todas as informações referentes ao novo regime 

jurídico.  

 

• A ACIBEV continuou a acompanhar o dossier sobre a reforma da Política Agrícola Comum (PAC), onde 

defendeu a inclusão das informações sobre ingredientes e calorias na legislação específica do vinho e a 

manutenção de regras específicas para o Vinho orientadas para o Mercado, não discriminatórias entre 

pequenas e grandes empresas, que valorizem um programa de promoção ambicioso e a autorregulação 

interprofissional e que revejam temas como as autorizações de plantação.  

Assim, em 2021, a ACIBEV:  

✓ Em audiência com o Secretário de Estado da Agricultura, defendeu e entregou a posição do 

Comité Vins, a qual subscreve. 

✓ Partilhou a posição do Comité Vins com o Conselheiro da Agricultura na REPER. 

 

• A proposta de Regulamento dos Planos Estratégicos da Política Agrícola Comum (PEPAC) estabelece que 

cada Estado-Membro apresente um plano estratégico único que inclua as medidas de apoio que 

permitirão atingir os objetivos específicos da União Europeia (EU) para a futura PAC no período 2023 a 

2027. Neste sentido, e por solicitação do IVV, a ACIBEV enviou os seus contributos relativos ao Plano 

Estratégico de Portugal para a Política Agrícola Comum (PEPAC), que resultaram da auscultação aos 

associados. 

Tendo em conta a importância deste Plano Estratégico, a ACIBEV esteve ainda presente na reunião da 

Comissão Consultiva do Plano Estratégico da PAC, organizada pelo GPP.  

 

2.2 Desenvolvimento do negócio 

 

• O ano de 2021 revelou-se mais um ano de adversidades marcadas pela COVID-19, tendo a ACIBEV 

informado os seus associados sobre as medidas de apoio e os regimes jurídicos implementados no 

âmbito da pandemia e sobre as recomendações para as vindimas e para a prevenção da transmissão da 

doenças nas empresas. 

Tendo presente a importância deste dossier e o seu impacto para o negócio das empresas, a ACIBEV: 
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✓ Submeteu a sua posição sobre as medidas necessárias para a recuperação do Setor (2º COVID-

19 Wine Package) ao Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, tendo 

dado conhecimento ao IVV, IVDP e GPP, aos Eurodeputados Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais e 

Francisco Guerreiro e aos membros do Conselho Consultivo do IVV.  

✓ Por solicitação do IVV, respondeu ao questionário sobre os impactos da pandemia no setor de 

vinho nacional, para apoiar o estudo efetuado pela OIV. 

✓ Respondeu ao pedido da SpiritsEurope sobre as medidas nacionais implementadas nos 

restaurantes no âmbito da COVID-19.    

✓ Remeteu a sua posição sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas após as 20h00 ao Jornal 

Público, na qual se opõe totalmente às medidas cuja evidência científica não está comprovada 

e que têm como único objetivo não o combate à Covid-19 e aos comportamentos de risco com 

ela associados, mas sim à diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, afetando 

negativamente um produto nacional como o vinho, que é parte integrante da vida e cultura 

portuguesas e é apreciado por milhões de pessoas de forma moderada e responsável. 

 

• Ao longo do ano, a ACIBEV acompanhou de perto a transposição para o Direito nacional da Diretiva (UE) 

2019/633 sobre as Práticas Comerciais Desleais, assunto encarado com grande preocupação devido ao 

seu impacto na sustentabilidade das empresas associadas. 

Tendo em consideração a importância do assunto e o seu impacto para o setor, a ACIBEV: 

✓ Solicitou um parecer jurídico relativamente as preocupações específicas do setor vitivinícola, 

para dotar a Associação de argumentos para tomada de posição. 

✓ Tomou posição junto da Ministra da Agricultura e do Secretário de Estado do Comércio para 

solicitar a auscultação do setor sobre o assunto. 

✓ Circulou informação relevante pelos seus associados, tendo solicitado a resposta a um inquérito 

anónimo, que permitiu à ACIBEV ter uma melhor visão sobre os prazos de pagamento das uvas 

no setor. 

✓ Reuniu em audiência com o Secretário de Estado da Agricultura, onde tomou posição sobre o 

assunto. 

✓ Reuniu em audiência com o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do 

Consumidor, tendo feito chegar uma carta com a sua posição sobre o assunto após a audiência. 

✓ Por solicitação da FIPA, enviou os seus comentários à proposta de transposição da Diretiva no 

que se refere a prazos de pagamento, tendo defendido o prazo de 60 dias aplicável a todos os 

produtos não perecíveis e regras iguais para empresas e cooperativas. Os comentários da 

ACIBEV foram tidos em consideração pela Federação na sua tomada de posição junto do 

Governo. 

✓ Reuniu com a CAP para discutir a transposição da Diretiva para o Direito Nacional. 
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✓ Deu conhecimento ao IVV, IVDP e aos membros do Conselho consultivo do IVV das suas 

tomadas de posição. 

✓ Informou os seus associados sobre as novas regras aplicadas pelo Decreto-Lei nº76/2021 que 

transpõe para o Direito Nacional a Diretiva relativa a práticas comerciais desleais nas relações 

entre empresas na cadeia de abastecimento agrícola e alimentar. 

 

• Tendo presente o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, a ACIBEV submeteu o seu contributo 

para a consulta pública, onde defendeu a importância do vinho na economia nacional e incluiu 

comentários gerais e específicos ao PRR. Tomaram conhecimento deste contributo a Ministra da 

Agricultura, o Secretário de Estado da Agricultura e os Presidentes do IVV e do IVDP. 

 

• A  ACIBEV respondeu ao pedido da sua Federação Europeia para as bebidas espirituosas, a SpiritsEurope 

sobre a legislação aplicável ao comércio online de bebidas alcoólicas em Portugal.  

 

2.3 Informação ao consumidor 

 

• O relatório da Comissão Europeia, publicado no dia 13 de Março de 2017, veio dizer que não há razão 

para as bebidas alcoólicas estarem isentas de rotular calorias e ingredientes, dando um prazo para o 

setor das bebidas alcoólicas se autorregular. A ACIBEV apoiou a proposta do Governo português de  

inclusão do assunto na OCM, prevendo-se as especificidades do Vinho e abrindo a possibilidade a 

soluções de informação ao consumidor off-label (sites, QR Codes etc.). 

Foi neste contexto que, em 2021, se assinalou o lançamento do U-Label, a plataforma de rótulos 

eletrónicos que uniu o setor do vinho e das bebidas espirituosas na resposta à expectativa dos 

consumidores e à necessidade de apoiar as empresas a construir uma estratégia de informação digital 

dos seus produtos. 

Dada a importância deste dossier, a ACIBEV enviou o convite para o evento de lançamento às entidades 

do Setor – IVV, IVDP, IVBAM, ASAE, SICAD, Conselho Consultivo do IVV e Conselho Interprofissional do 

IVDP – e dedicou uma página no seu website para fornecer informações relevantes sobre a nova 

plataforma e para incentivar as empresas associadas a aderir. 

 A ACIBEV esteve envolvida desde o início nesta iniciativa do Comité Vins e da SpiritsEurope que visa 

aumentar o acesso e a transparência da informação sobre os vinhos e as bebidas espirituosas e da 

vontade de clarificar, harmonizar e reforçar o conceito e a viabilidade dos rótulos eletrónicos perante 

as autoridades europeias e nacionais.  
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• Em 2021, a ACIBEV continuou a monitorizar o website 

desenvolvido pela nossa homóloga francesa, a UMVIN, 

traduzido para português em 2017, com informação sobre 

calorias de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.  

 

 

3. GARANTIR A LEGITIMIDADE E SUSTENTABILIDADE INTEGRAL DO NEGÓCIO 
 

3.1 Álcool e saúde 

 

Em linha com a Organização Mundial de Saúde (OMS) existe um grupo de Países (especialmente não 

produtores) e de Organizações Não Governamentais (ONG) que consideram que qualquer consumo de 

álcool é nocivo para a saúde, não reconhecendo as vantagens do consumo moderado de bebidas 

alcoólicas. Ao longo do ano de 2021, a ACIBEV manteve-se atenta a todas as ameaças, internas e externas, 

que podem por em causa a sustentabilidade do setor. 

 
A) A nível internacional: 

 

• A ACIBEV acompanhou de perto o dossier do Plano Europeu de Luta contra o Cancro, através das suas 

federações europeias. Assim, em fevereiro, antecipando a Comunicação da Comissão Europeia sobre o 

Plano, a ACIBEV enviou aos Presidentes do IVV, IVDP, IVBAM e membros do Conselho Consultivo do IVV 

dois documentos preparados pelo Comité Vins, com o apoio científico do Wine Information Council, 

com uma série de mensagens-chave sobre a relação entre o vinho e o cancro, tendo por base evidências 

científicas.  

A 5 de fevereiro de 2021, após a apresentação do Plano pela Comissão Europeia, a Comissão Especial 

de Luta contra o Cancro (BECA) começou a trabalhar no relatório de apoio ao Plano: “Strengthening 

Europe in the fight against cancer – towards a comprehensive and coordinated Strategy”, que continha 

uma abordagem muito negativa para o setor das bebidas alcoólicas. Perante as ameaças deste relatório 

para o setor, a ACIBEV tomou posição junto dos eurodeputados ao longo do ano, onde defendeu a 

importância de o Plano focar o consumo nocivo, reiterando a necessidade de todas as políticas terem 

uma base científica sólida e serem proporcionais aos impactos económicos que podem causar.  

Tendo em conta a importância deste dossier, a ACIBEV integrou o grupo de trabalho do Comité Vins 

sobre o cancro e tomou posição junto das autoridades nacionais, nomeadamente em audiência com o 

Secretário de Estado da Agricultura, alertando para as preocupações do setor e para as recomendações 

da Comissão BECA de se estabelecer um quadro jurídico que englobe a implementação de políticas de 

preço e a rotulagem obrigatória de advertências de saúde nas bebidas alcoólicas.  
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• Em 2021, no seguimento da revisão da Estratégia Global da OMS para reduzir o uso nocivo do Álcool, 

que prevê a elaboração de um Plano de Ação que envolve a colaboração de todos os Estados-Membros, 

a ACIBEV tomou posição junto do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, partilhando as principais 

mensagens incluídas na contribuição da ACIBEV para a consulta da OMS sobre o primeiro draft do Plano 

de Ação. Na sua contribuição, a ACIBEV defendeu que o Plano de Ação deverá focar o consumo nocivo 

de bebidas alcoólicas e não o consumo per si e que deve reconhecer os resultados positivos da última 

década e a contribuição positiva dos operadores económicos para a redução do uso nocivo do álcool. 

Tomaram conhecimento da posição da ACIBEV o Secretário de Estado da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural, o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital e os Presidentes do 

IVV e do IVDP.  

 

• Ao longo do ano, a ACIBEV monitorizou a implementação do Preço Mínimo Unitário no País de Gales e 

na Escócia e os desenvolvimentos da Lei de Saúde Pública Irlandesa, tendo tomado posição em 

audiência com o Secretário de Estado da Agricultura e com o Secretário de Estado da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural.  
 

• A Comissão Europeia apresentou a versão preliminar do Código de Conduta para Negócios 

Responsáveis e Práticas de Marketing e explicou melhor o processo de assinatura e as obrigações. A 

ACIBEV remeteu os seus comentários aos compromissos futuros do Comité Vins no âmbito do Código 

de Conduta, que foram enviados à Comissão Europeia. Na sua contribuição, a ACIBEV solicitou:  

✓ a inclusão da promoção da adoção do Modo de Produção Integrada pelos viticultores ; 

✓ o desenvolvimento de um método internacionalmente reconhecido (OIV) contra a erosão 

da biodiversidade da videira e conservação dos seus recursos genéticos naturais; 

✓ a criação, desenvolvimento, promoção e certificação do Programa de Sustentabilidade dos 

Vinhos do Alentejo; 

✓  a criação e disponibilização do portal de projeções climáticas para o setor vitivinícola 

ADVIDClim; 

✓ a adição de um ponto para a classificação como património mundial da UNESCO da 

Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro desde 2001, ao que se deveriam juntar as 

outras regiões vitícolas igualmente reconhecidas noutros países da Europa. 

 

• Em 2021, a ACIBEV e alguns dos seus associados estiveram presentes nos três webinars do Wine in 

Moderation, organizados com o objetivo de responder às constantes mensagens anti álcool que 

ameaçam a sustentabilidade do setor: 

✓ O primeiro webinar realizou-se em março, sob o tema “Wine and COVID-19: Fake News or 

facts?”. 
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✓ O segundo webinar teve lugar em junho sob o tema "Wine and weight management – is it 

possible?". 

✓ O terceiro e último webinar do ano realizou-se em outubro, onde foi abordado o consumo 

moderado de vinho como parte de um estilo de vida saudável – "Moderate drinking - is it 

still a healthy lifestyle choice?". 

 

B) A nível nacional: 

  

• Face à implementação da proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir das 20h nos 

estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados, e nos espaços 

exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas, exceto se estiverem integradas na refeição, 

a ACIBEV emitiu um comunicado de imprensa aos 

órgãos de comunicação nacionais, onde se opôs à 

manutenção de uma medida discriminatória e de 

carácter restritivo, implementada sem qualquer 

evidência científica e com o argumento do combate 

à pandemia, que prejudica não só o setor mas 

também os consumidores. No início de 2021, no 

seguimento deste comunicado, foram publicadas 

diversas notícias, que podem ser consultadas aqui.  

 

• A ACIBEV continuou a acompanhar os trabalhos do SICAD e do Fórum Nacional de Álcool e Saúde, tendo 

estado presente na  apresentação do Relatório da Avaliação Externa do Plano Nacional para a Redução 

dos Comportamentos Aditivos e das Dependências (PNRCAD) 2013-2020, por videoconferência. Em 

março, a Diretora Executiva da ACIBEV esteve presente no Conselho Nacional da Droga e em junho 

participou na Videoconferência do SICAD sobre álcool e sinistralidade rodoviária em Portugal. 

 

• A ACIBEV prosseguiu a implementação em Portugal do programa europeu “Wine in Moderation” 

(Vinho com Moderação), tendo visto aprovada a sua candidatura aos fundos de apoio à promoção do 

vinho e dos produtos vínicos no mercado interno, Eixo 2 - “Informação/Educação”, no valor de 

€129.375, dos quais € 103.499 foram financiados pelo IVV. 
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• Com o objetivo de sensibilizar  os 

consumidores para a importância de um 

consumo moderado e responsável e 

mostrar o empenho do setor vitivinícola 

português, significativamente afetado pela 

pandemia da COVID-19, a ACIBEV veiculou 

o seu filme na televisão. Sob o mote “Nem 

mais nem menos”, o filme foi exibido em 

vários canais televisivos durante a época de 

Natal e Passagem de Ano, tendo alcançado 

um total de 5 milhões de espectadores. 

 

•  Em 2021, a ACIBEV adaptou-se à realidade vivida 

devido à pandemia da COVID-19 e assinou um 

protocolo de colaboração com a Autoridade Nacional 

de Segurança Rodoviária (ANSR), para a realização de 

várias ações conjuntas de sensibilização para os perigos 

do álcool e condução. 

Assim, no seguimento deste protocolo, a ACIBEV esteve 

presente em três feiras nacionais de vinho, onde 

ofereceu aos visitantes a possibilidade de simular a 

condução sob o efeito de bebidas alcoólicas:  

 

✓ Na edição de Verão da Essência do Vinho, que teve lugar no Jardins do Palácio de Cri stal, 

no Porto; 

✓ No Grandes Escolhas – Vinhos e Sabores 2021, que se realizou na FIL, em Lisboa; 

✓ No Encontro com Vinhos by TAP Air Portugal, no Centro de Congressos de Lisboa.  
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Sob o mote “Se beber, não conduza”, a ACIBEV sensibilizou cerca de 1500 visitantes para os perigos da 

condução sob o efeito de bebidas alcoólicas. 

• Em setembro de 2021, a ACIBEV apoiou a 

campanha “Zero Mortos na Estrada todos os 

dias” promovida pela ANCIA, em conjunto com a 

GNR e a PSP, onde foram sensibilizados vários 

automobilistas para o cumprimento das normas 

do Código da Estrada. Este apoio surge no âmbito 

do programa de responsabilidade social da 

ACIBEV, que visa sensibilizar os consumidores 

para os riscos de conduzir sob o efeito de bebidas 

alcoólicas.  

 

• Em 2021, a ACIBEV continuou empenhada em sensibilizar os seus Associados para a importância do  

programa “Vinho Com Moderação”, tendo divulgado as newsletters do Wine in Moderation. 
 

• A par de outros anos, a ACIBEV e o Programa Vinho com Moderation voltaram a apoiar alguns eventos 

ligados ao setor do vinho em Portugal. Foi o caso do InfoWine.Forum e do Simpósio Wine2Help - 

Desafios do Vinho, que contaram com a participação de vários nomes ligados ao setor do vinho para 

debater uma série de temas da atualidade. Nestes dois eventos foram distribuídos diversos folhetos e 

exibido o filme de responsabilidade social da ACIBEV para sensibilizar os participantes para a 

importância do consumo responsável de bebidas alcoólicas. 

 

• No seguimento do lançamento do novo website e área reservada do programa “Vinho Com 

Moderação”,  a ACIBEV continuou a apoiar a adaptação e tradução da versão portuguesa. 

 

• No âmbito do protocolo de colaboração assinado entre a ACIBEV e a ViniPortugal, cujo objetivo foi 

integrar um módulo específico dedicado ao serviço responsável nas formações “A Copo”, foram 

formados 119 profissionais em 7 ações. 

 

3.2 Investigação e Desenvolvimento 

 

• O Comité Vins desenvolveu em 2016 uma posição sobre a Investigação e Desenvolvimento dos vinhos 

da UE (EU Wine Research Agenda), com o objetivo de coordenar a investigação e desenvolvimento e de 

focar os programas na criação de valor do vinho através da inovação e sustentabilidade. Em 2021, 
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continuou a acompanhar os trabalhos do Comité Vins para a revisão e atualização da sua posição, onde 

estão identificadas as prioridades para a investigação e desenvolvimento dos vinhos da UE. 

 

3.3 Sustentabilidade Económica, Social e Ambiental 

 

• Em 2021, à luz da Resolução OIV 641-2020, o IVV deu inicio à elaboração de um documento orientador 

sobre Sustentabilidade/Certificação Nacional, que visa dotar o setor de um normativo credível, simples 

e alinhado com o que de melhor se executa a nível internacional, com vista a que o mesmo seja motivo 

de notoriedade e distinção para os Vinhos de Portugal e de valorização da fileira. A ACIBEV acompanhou 

este dossier ao longo do ano, tendo: 

✓ Reunido com a ViniPortugal e outras associações do setor para discutir o Plano de 

Sustentabilidade Nacional. 

✓ Em conjunto com a ViniPortugal e outras associações do setor, remetido um documento ao IVV 

com os contributos para a construção de um Plano de Sustentabilidade Nacional.  

✓ Por solicitação do IVV, submetido a sua análise ao Memorandum sobre o Plano Nacional da 

Sustentabilidade do Setor Vitivinícola, onde defendeu a revisão da proposta para se coordenar 

um Plano a nível nacional que obedeça a princípios de autorregulação. 

✓ Tendo presente a participação do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento 

Rural na próxima reunião do Conselho Consultivo do IVV, para debater o Memorando do IVV 

sobre o Plano Nacional da Sustentabilidade do Setor Vitivinícola (PNSSV), enviou ao SEA os seus 

comentários ao documento.  

 

• A ACIBEV acompanhou o dossier de rotulagem ambiental em França. Tendo presente o projeto de 

Regulamento francês  relativo à sinalética de informação ao consumidor sobre a regra de triagem dos 

resíduos de produtos sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do produtor, que incluía a 

exigência de rotular o logótipo TRIMAN, a ACIBEV tomou posição junto da Secretária de Estado dos 

Assuntos Europeus para solicitar a oposição do Governo Português à entrada em vigor de um 

regulamento que prejudica o bom funcionamento do mercado único e cria barreiras ao comércio do 

setor vitivinícola. 

Ao longo do ano, a ACIBEV foi dando conhecimento aos seus associados sobre as regras de aplicação 

do Regulamento e respondeu às diversas questões colocadas.  

 

• A ACIBEV acompanhou o projeto Close the Glass Loop através das suas federações europeias, da FIPA e 

da AIVE, a Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem, tendo participado em diversas reuniões 

ao longo do ano, nomeadamente numa reunião do GT do Vidro na Economia Circular da Associação 
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Smart Waste Portugal. Foi neste contexto que a Direção aprovou a criação de um Grupo Técnico ad-hoc 

para apoiar a ACIBEV nos assuntos relacionados com a legislação UNILEX e a Diretiva SUP. 

Em 2021, a ACIBEV: 

✓ Participou no 1º Encontro online do Projeto Europeu “Close the Glass Loop”. 

✓ Deu conhecimento aos seus associados sobre as disposições introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº102-D/2020, nomeadamente sobre a necessidade de se passarem a utilizar embalagens 

primárias reutilizáveis nos vinhos de mesa, sempre que exista essa oferta no mercado e sobre 

a proibição da disponibilização gratuita de sacos que entrou em vigor a 1 de julho de 2021.  

✓ Com  vista à tomada de posição junto da FIPA e das autoridades nacionais, solicitou o apoio dos 

seus associados sobre a reutilização de embalagens no vinho de mesa. 

✓ Identificou junto da FIPA os pontos críticos para o nosso Setor da legislação UNILEX, 

nomeadamente a reutilização de embalagens no vinho de mesa, o sistema de depósito das 

garrafas e a rotulagem ambiental. 

✓ Em conjunto com outras entidades representativas da cadeia de valor das embalagens de vidro, 

reuniu em audiência com o Ministro do Ambiente, onde foram apresentadas soluções para 

garantir o atingir das metas com viabilidade ambiental, económica e técnica. 

✓ Respondeu a um pedido da AIVE sobre o consumo de vinho embalado em vidro em Portugal. 

✓ Esteve presente numa reunião com a FIPA sobre as questões de ambiente, em especial sobre a 

Diretiva SUP e a Diretiva UNILEX. Na sequência desta reunião, foi circulado pelos associados um 

documento da Agência Portuguesa do Ambiente sobre as Embalagens e os Resíduos de 

Embalagens.  

 

• Por solicitação do IVDP, a ACIBEV respondeu ao inquérito lançado pela Federação Europeia de Vinhos 

de Origem (EFOW) sobre as iniciativas de sustentabilidade no setor vitivinícola da denominação de 

origem. O inquérito e o estudo em curso deverão apoiar o setor vitivinícola dos vinhos com 

denominação de origem na definição da sua estratégia e posicionamento a longo prazo no contexto da 

Estratégia da UE "Farm-to-Fork. 
 

• A ACIBEV continuou a companhar através das suas Federações Europeias o dossier do Pacto Ecológico 

Europeu (European Green Deal), um pacote de medidas apresentado pela Comissão Europeia que visa 

permitir às empresas e aos cidadãos europeus beneficiar de uma transição ecológica sustentável, tendo 

partilhado toda a informação com os seus associados. 

Ao longo do ano, a ACIBEV: 

✓ Respondeu à consulta pública da Comissão Europeia no âmbito dos projetos de relatórios 

adotados pela Plataforma de Finanças Sustentáveis sobre uma taxonomia social e uma 

taxonomia estendida para apoiar a transição económica.  
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✓ No âmbito da Estratégia de Biodiversidade da UE, submeteu os seus contributos à consulta 

pública da Comissão Europeia sobre o desenvolvimento de uma nova Estratégia de Solos. 

 

• Por solicitação do Comité Vins, a ACIBEV remeteu uma carta ao Diretor do Departamento de Assuntos 

Europeus do IPQ no âmbito do Decreto notificado por França sobre a proporção mínima de embalagens 

reutilizadas a colocar no mercado anualmente, tendo solicitado o apoio de Portugal na oposição a um 

projeto de lei que viola o Tratado de Funcionamento da UE, prejudica o bom funcionamento do 

Mercado Único e cria um obstáculo ao comércio do setor vitivinícola.  

 

• O Comité Vins iniciou o processo de elaboração de um Roadmap sobre sustentabilidade ambiental, que 

tem como objetivo identificar as prioridades e desenvolver uma narrativa completa sobre todos os 

tópicos ambientais relevantes para o setor. Neste seguimento, a ACIBEV remeteu os seus comentários 

ao documento, que resultaram da auscultação dos membros do novo Grupo Técnico de Ambiente, 

criado em 2021. 

 

• Tendo em consideração os desafios que as empresas vitivinícolas enfrentam com os incêndios em 

Portugal, a ACIBEV circulou informação sobre o novo subgrupo de trabalho da FIVS dedicado ao Impacto 

dos incêndios no setor, que conta com a participação de um membro representante de uma empresa 

associada.  

 

• A Comissão Europeia lançou a Estratégia “Do Prado ao Prato” (Farm-to-Fork) que visa tornar os sistemas 

alimentares justos, saudáveis e ecológicos e é tida como fundamental para alcançar os objetivos do 

Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal). A ACIBEV continuou a acompanhar o dossier através 

do Comité Vins e manteve os seus associados informados sobre a posição defendida pelo Setor, que 

visa garantir que as especificidades, a competitividade e o acesso ao mercado são preservadas e tidas 

em conta. 

 

• Em 2021, a ACIBEV enviou a proposta do novo Contrato Coletivo de Trabalho aprovado pela Direção da 

ACIBEV ao SITESE.  

 

• Ao longo do ano, a ACIBEV foi dando resposta às diversas solicitações dos Associados na interpretação 

e aplicação dos contratos coletivos de trabalho. 

 

4. INCREMENTAR A NOTORIEDADE, REPRESENTATIVIDADE E COESÃO DA ACIBEV 
 

4.1 Relações institucionais 
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A) Internacional 

 

• A ACIBEV manteve uma participação muito ativa no Comité Vins (CEEV), tendo assegurado a presença 

em todas as reuniões agendadas, que foram maioritariamente realizadas por videoconferência devido 

à pandemia e às restrições de circulação. Foi através dos contactos com o CEEV que a ACIBEV procedeu 

ao tratamento dos dossiers comunitários. Ao longo do ano, participou: 

✓ No Clube de Diretores e Assembleia Geral, que se realizaram em março, julho e novembro; 

✓ Nas reuniões das Comissões ENVI-RD, LEX, V&S, COMEX e FISC; 

✓ Na reunião do Grupo de Trabalho do CEEV sobre o Brexit; 

✓ Na reunião do Grupo de Trabalho do CEEV sobre programas nacionais de apoio; 

✓ Na reunião “Labelling actions in Europe’s Beating Cancer Plan and implications on CAP 

reform”, por videoconferência; 

✓ Na reunião entre o Comité Vins e a Delegação da UE na Rússia sobre a nova legislação 

russa, em março; 

✓ No webinar de lançamento da U-label Plataforma de rótulos eletrónicos de vinhos e 

bebidas espirituosas, organizada pelo CEEV e Spirits Europe, por videoconferência.  

 

  

• A ACIBEV esteve presente nas principais reuniões da SpiritsEurope, nomeadamente: 

✓ Nas Assembleias Gerais de setembro e novembro; 

✓ No Congresso em Varsóvia, em setembro; 

✓ Nas reuniões das Comissões Álcool e Saúde e Mercado Interno ; 

✓ Nos eventos Summit e Cocktail Party de novembro, em Bruxelas; 

✓ Na reunião sobre o Plano do Cancro, por videoconferência; 

✓ No webinar  “More than just a pretty wrapping: the essential role of packaging for spirits” ; 

✓ Na Master Class “Is population-based alcohol theory & policy supported by empirical 

evidence”; 
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✓ Na conferência online “EU-AU Agriculture Miniterial Conference: Together for recovery and 

sustainable growth”. 

A ACIBEV contribuiu ainda para alguns documentos que foram elaborados pela SpiritsEurope, em 

especial com informações sobre fiscalidade e rotulagem no nosso país, bem como sobre as medidas 

implementadas em Portugal no âmbito da COVID-19. 

 

• Em 2021, a ACIBEV participou ativamente nas ações e nas reuniões da Associação Wine in Moderation 

Aisbl: 

✓ Nas Assembleias Gerais de maio e novembro; 

✓ Nos Steering Committee de janeiro, junho e setembro; 

✓ Nos três webinars sobre vinho e saúde, organizados em coordenação com o Wine 

Information Council em março, junho e outubro; 

✓ Nas reuniões organizadas pela Associação WiM com a Universidade de Reims no âmbito 

do Clinics Program in Law on Wine & Spirits; 

✓ Na reunião com o novo Presidente do WIM, Sandro Sartor, por videoconferência ; 

✓ Na reunião com a Secretária Geral da Associação WiM sobre o novo sistema de quotas. 

 

A convite da Associação WiM, a ACIBEV fez uma apresentação durante o Steeering Committee de 

setembro sobre a sua campanha de Natal anual e sobre as iniciativas dos testes de alcoolemia e da 

simulação da condução sob o efeito de bebidas alcoólicas nas feiras de vinho nacionais.  
 

• Ao longo do ano, a ACIBEV esteve presente nos seguintes eventos e reuniões da FIVS: 

✓ Na conferência online “The Wine Sector's Response to Climate Change: A Roadmap to 

Resilience - 2nd TRANSATLANTIC SYMPOSIUM ON WINE LAW & POLICY; 

✓ Na reunião do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Social , em junho; 

✓ Na reunião sobre a atualização da Plataforma FIVS-Abrigde. 

 

• Em 2021, a Associação manteve contactos regulares com a Culinária Europa e esteve presente por 

videoconferência nas reuniões do Comité dos Vinagres, em abril e setembro. 

 

• A Diretora Executiva da ACIBEV participou por videoconferência nas reuniões do Grupo de Diálogo Civil 

Vinho, órgão consultivo da Comissão Europeia, que se realizaram em maio e novembro.  

 

• A ACIBEV manteve contactos com o Parlamento Europeu, nomeadamente com os Eurodeputados 

Álvaro Amaro, Francisco Guerreiro, Isabel Carvalhais, Lídia Pereira, João Pimenta Lopes e Sara Cerdas.  
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• As relações com membros da Representação Permanente de Portugal junto da UE (REPER)  foram boas, 

tendo a ACIBEV reunido em novembro com os Conselheiros da Agricultura (César Cortes, Henrique 

Ramos Vicente, Henrique Sales Rodrigues) e Conselheiro da Saúde (Vasco Pereira da Silva), em Bruxelas. 

Ao longo do ano, a ACIBEV partilhou as suas posições com os Conselheiros da REPER sobre assuntos 

relevantes para o setor vitivinícola, nomeadamente sobre o dossier de informação ao consumidor.  

 

• A Diretora Executiva da ACIBEV manteve durante todo o ano contactos regulares com os seus colegas 

europeus, em especial dos maiores países produtores de vinho. O Clube de Madrid, do qual fazem parte 

os Secretários-Gerais das Associações dos principais países produtores de vinho europeu, reuniu três 

vezes por videoconferência. 

 

• A ACIBEV manteve contactos com a OIV. Em 2021: 

✓ Por solicitação da CNOIV, a ACIBEV respondeu ao pedido da OIV de dados específicos sobre 

o teor de cádmio, sobre a presença do ácido DL-tartárico, sobre a presença da forma D(-) 

do ácido tartárico e sobre o teor de alumínio nos vinhos; 

✓ Participou na Conferência de Imprensa online sobre a situação atual do setor vitivinícola 

mundial, em abril; 

✓ Esteve presente na reunião com o Diretor Geral da OIV sobre a Rússia e a Certificação, por 

videoconferência; 

✓ Organizou uma conferência em formato híbrido com o Diretor Geral da OIV, Pau Roca, 

sobre "O Estado do Setor Vitivinícola Mundial", em maio ; 

✓ Organizou uma visita do Diretor Geral da OIV à PORVID, em Pegões, e um jantar no Palácio 

da Bacalhôa, em Azeitão, que contou com a presença do Secretário de Estado da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

 

• A ACIBEV esteve presente: 

✓ No evento online de lançamento do programa “Horizonte Europa”, organizada pela 

Presidência Portuguesa do Conselho da UE  em colaboração com a Comissão Europeia; 

✓ No seminário online sobre a Nova Plataforma Access2Markets, organizado pela Comissão 

Europeia. 

 

• Em 2021, a ACIBEV participou na Conferência sobre Comércio Externo organizada pela CELCAA.  

 

• A ACIBEV esteve presente no webinar da Federação Espanhola do Vinho (FEV) por 

videoconferência, em junho, e reuniu com o Diretor Geral da FEV, em Lisboa.  A par da ACIBEV, a 
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FEV é membro do Comité Vins e coordenadora nacional do Programa Wine in Moderation em 

Espanha. 

 

• Em julho, a ACIBEV esteve presente no webinar “Session #1 dedicated to global Alcohol & Health 

issues”, organizado pela World Spirits Alliance.  

 

B) Nacional 

 

• A ACIBEV foi recebida em audiência pelo Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural,  

onde teve a oportunidade de abordar assuntos relevantes para o setor, nomeadamente a organização 

institucional do setor, álcool e saúde, limitações ao crescimento do negócio das empresas, cativações 

do IVV, a Diretiva das Práticas Desleais de Comércio e ainda o apoio à Marca Wines of Portugal. 

 

• Em audiência com o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor , a ACIBEV 

teve a possibilidade de discutir o impacto para o setor vitivinícola da transposição para o Direito 

Nacional da Diretiva (UE) 2019/633 sobre as Práticas Desleais do Comércio. 

 

• Em conjunto com outras entidades representativas da cadeia de valor das embalagens de vidro,  a 

ACIBEV foi recebida em audiência pelo Ministro do Ambiente, onde foram apresentadas soluções para 

garantir o atingir das metas com viabilidade ambiental, económica e técnica. 

 

• Foram mantidos os contactos com o IVV, tendo havido uma boa colaboração quer com o Conselho 

Diretivo, quer com os técnicos. Em 2021, a ACIBEV: 

✓ Reuniu em audiência com o Conselho Diretivo do IVV, em março e em setembro; 

✓ Esteve presente na reunião do Conselho Consultivo, em dezembro; 

✓ Reuniu em trabalho com o Presidente do IVV sobre problemas com o processo de certificação 

das aguardentes, por videoconferência; 

✓ Reuniu com o Gabinete jurídico do IVV, em Lisboa; 

✓ Enviou uma carta de apresentação de cumprimentos à nova Vice-Presidente do IVV; 

✓ Respondeu a inúmeras solicitações do IVV sobre barreiras ao comércio . 

  

• Houve uma relação regular com o IVDP, tendo a ACIBEV divulgado ao seu Presidente diversas posições 

defendidas pela Associação. 
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• Tendo em conta que as práticas enológicas e os métodos de análise adotados pela OIV são diretamente 

aplicáveis na União Europeia, a ACIBEV manteve a sua participação na CNOIV, tendo participado no 

Conselho Geral e nas reuniões dos Grupos de Peritos. 

 

• Em 2021, foram mantidas as relações com o GPP, tendo a ACIBEV marcado presença na reunião da 

Comissão Consultiva do Plano Estratégico da PAC, em Lisboa.  

 

• A ACIBEV manteve as relações com a DGAE – Direção-Geral das Atividades Económica e esteve 

presente no webinar sobre “Política Comercial”, em fevereiro. Ao longo do ano, no seguimento das 

reuniões do Grupo de Trabalho de Acesso ao Mercado relativo a bebidas alcoólicas (MAAC) da Comissão 

Europeia, a ACIBEV remeteu à DGAE os briefings do Comité Vins e da SpiritsEurope sobre os mercados 

de exportação. 

 

• A ACIBEV manteve as relações com a Autoridade 

Tributária (AT) e esteve presente no webinar “Provas de 

Origem – Sistema REX no quadro do Acordo UE/Reino 

Unido”. 

 

• Os contactos com a ASAE foram bons, tendo a ACIBEV 

participado na Reunião da ASAE e EUROPOL/INTERPOL 

sobre fraude alimentar, com a intervenção do Presidente 

da Direção, Jorge Monteiro. 

 

• Mantiveram-se as boas relações com o Serviço de Intervenção nos Comportamento Aditivos e nas 

Dependências (SICAD), entidade com importantes competências no âmbito do dossier Álcool e Saúde, 

tendo-se realizado contactos periódicos.  

A ACIBEV esteve presente: 

✓ Na videoconferência “Álcool e Sinistralidade Rodoviária em Portugal”;  

✓ Na apresentação do Relatório da Avaliação Externa do Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020, por videoconferência; 

✓ Na apresentação online dos Relatórios da Situação do País em Matéria de Drogas e 

Toxicodependências, da Situação do País em Matéria de Álcool 2019 e o Descritivo de 

Respostas e Intervenções do Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências - Horizonte 2020. 
 

4.2 Estratégia regional 
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• A ACIBEV acompanhou e a coordenou o trabalho dos seus representantes junto das CVR’s do Alentejo, 

Algarve, Bairrada, Beira Interior, Dão, Península de Setúbal, Távora Varosa, Tejo e Vinhos Verdes, tendo-

se realizado diversas reuniões de preparação dos Conselhos Gerais.  

 

• A Direção da ACIBEV aprovou uma nova versão do documento de coordenação dos seus representantes 

nas CVR’s, que foi apresentado nas reuniões gerais.  

 

• Em 2021, tendo presente a publicação do Decreto-Lei nº61/2020 e o início da revisão dos Estatutos das 

CVR’s, a ACIBEV organizou duas reuniões gerais com os seus representantes nas CVR’s. A primeira 

edição teve lugar no World of Wine, em Vila Nova de Gaia e a segunda em Azeitão. Nas duas edições 

foi feita uma apresentação do novo DL sobre a Organização Institucional do Setor Vitivinícola em 

Portugal e abordado o documento de Coordenação da Representação da ACIBEV nas CVR’s. 

 

• Em setembro, a ACIBEV enviou uma carta aos Presidentes das várias CVR’s onde defendeu que a 

alteração dos Estatutos e a aprovação dos Regulamentos Eleitorais deverá ter na sua base decisões 

tecnicamente fundamentadas, transparentes e consensualizadas entre os diversos representantes dos 

operadores económicos. Os representantes da ACIBEV e os membros do Conselho Consultivo do IVV 

tomaram conhecimento da carta enviada aos Presidentes das CVR’s.  

 

• ACIBEV continuou a enviar a todos os associados com interesses nas regiões a informação respeitante 

às CVR’s, privilegiando o envolvimento dos seus associados na discussão e acompanhamento dos 

respetivos dossiers.  

 

• Em 2021, decorreram eleições na CVR da Távora Varosa e no IVDP, sendo que as eleições do IVDP se 

prolongaram para o ano de 2022. 
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• No seguimento da abertura do processo de nomeação do novo Conselho Interprofissional do IVDP, a 

ACIBEV enviou uma carta ao Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural . Em 

agosto, a ACIBEV remeteu o seu processo de candidatura ao Conselho Interprofissional do IVDP. 

 

• A Diretora Executiva da ACIBEV participou, em abril, na reunião sobre temas da CVRVV e na reunião dos 

Conselheiros da ACIBEV no CG da Península de Setúbal, onde foi discutido o engarrafamento de Vinho 

com Indicação Geográfica no estrangeiro. 

 

4.3 Relações associativas 

• A ACIBEV esteve presente nas Assembleias Gerais da ViniPortugal, que se realizaram em março e 

novembro, e no Fórum Anual Vinhos de Portugal, que decorreu em novembro, em Santarém.  

• Em 2021, a ACIBEV:  

✓ Reuniu na sua sede com o Presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, sobre o Plano de 

Sustentabilidade; 

✓ Reuniu com o Presidente da ViniPortugal sobre o novo quadro comunitário e PNA, por 

videoconferência; 

✓ Participou na reunião online sobre Sustentabilidade do Setor Vitivinícola, organizada pela 

ViniPortugal; 

✓ Esteve presente no Almoço comemorativo dos 25 anos da ViniPortugal, em Lisboa; 

✓ Reuniu com a Diretora de Marketing da ViniPortugal sobre a Estratégia do WIM e o planeamento 

de formação de colaboradores da ViniPortugal, por videoconferência. 
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• A par dos anos anteriores, a ACIBEV voltou a receber na 

sua sede, em Lisboa, a Diretora de Marketing da 

ViniPortugal para apresentar o Plano para 2022, que 

contou com a presença dos membros do Grupo Técnico  

de Marketing e Promoção da ACIBEV.   

 

• A ACIBEV assumiu uma posição ativa quer na Assembleia 

Geral, quer na Direção da ViniPortugal, onde continuou a 

ocupar o lugar de Vice-Presidente do Comércio, 

assegurado por João Gomes da Silva. 

 

• A ACIBEV enviou periodicamente informação sobre as decisões e atividades da ViniPortugal, remetidas 

pelo Vice-presidente do Comércio, a todas as associações do comércio (ANCEVE e AND). 

 

• Em 2021, a ACIBEV aderiu à Federação das Indústrias Portuguesas (FIPA). No seguimento desta adesão, 

a ACIBEV começou a acompanhar os trabalhos desta Federação: 

✓ Esteve presente mensalmente nas reuniões de Secretários-Gerais; 

✓ Participou no webinar “Futuro da Alimentação – perspectivas, tendências, caminhos”, 

organizado pela FIPA em colaboração com a Delloite; 

✓ Na reunião do Conselho Consultivo e Conselho de Presidentes da FIPA; 

✓ No almoço debate com o Ministro de Estado, Economia e Transição Digital, organizado 

pela FIPA em Lisboa; 

✓ Reuniu com o Diretor Geral da FIPA, em Lisboa; 

✓ Esteve presente na reunião sobre reutilização de embalagens, organizada pela FIPA. 

 

• A ACIBEV esteve presente no webinar de apresentação do “Estudo Impacto da Pandemia no Setor das 

Espirituosas”, organizado pela ANEBE em março. 

 

• A ACIBEV manteve relações com a Associação das Empresas de Vinho do Porto, tendo reunido em 

março sobre o Plano Nacional de Sustentabilidade e assinado a carta de moção de censura ao Presidente 

do IVDP, elaborada pela AEVP. 
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• Em 2021, a ACIBEV assinou um protocolo de 

colaboração com a Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária (ANSR), na Essência do 

Vinho, no Porto. Com  este protocolo,  que se 

insere no nosso compromisso com o Programa 

Vinho com Moderação, a ACIBEV realizou três 

ações, em Lisboa e no Porto, para sensibilizar os 

consumidores para os perigos de conduzir sob o 

efeito de bebidas alcoólicas. 

Em maio, a ACIBEV esteve presente na 

Conferência online “Uma nova década global de 

medidas de segurança rodoviária em Portugal, na 

UE e em África”, organizada pela ANSR no âmbito da Presidência Portuguesa da UE.  

 

• Em 2021, a ACIBEV reuniou com a CAP no âmbito da transposição para o Direito Nacional da Diretiva 

sobre Práticas Desleais de Comércio e participou no webinar “ Rotulagem nutricional: informação útil?”.  

 

• A ACIBEV reuniu com a ANDOVI e a ViniPortugal sobre “Sustentabilidade: articulação entre o nível 

regional e o nível nacional” por videoconferência e participou na Conferência online “Sustentabilidade 

no setor vitivinícola de Portugal”, organizada pela ANDOVI em fevereiro. 

 

• Em 2021, a ACIBEV participou por videoconferência na Assembleia Geral da ARP – Auto Regulação 

Publicitária, organização da qual é associada. 

 

• A Diretora Executiva da ACIBEV esteve presente no evento online “Conversas de Baco – Wine in 

Moderation”, organizado pela AMPV.  

Em dezembro, tendo presente a Conferência que celebra a implementação do “Dia Mundial do 

Consumo Moderado de Vinho, organizada pela ARPV em parceria com a AMPV e a AMETUR, a ACIBEV 

tomou posição junto das Associações responsáveis, do IVV e da Associação WIM. Na sua carta, a ACIBEV 

considerou abusiva a utilização do nome do Programa e da sua marca registada à margem da WIM aislb 

e da Estratégia aprovada pela sua Assembleia Geral e opôs-se a utilização do nome da ACIBEV na sua 

promoção e a inclusão do nome da sua Diretora Executiva no programa da conferência. 

 

• A ACIBEV manteve os contactos com a GS1 Portugal. Em 2021:  



 

 

32 

 

 

✓ A Diretora Executiva da ACIBEV participou como oradora no Evento Híbrido GS1 Portugal 

|Setor Vinícola: Legislação, Digitalização, Rastreabilidade e Colaboração, tendo feito uma 

apresentação sobre o “Contributo do Setor Vitivinícola para a Sustentabilidade”.  

✓ A ACIBEV reuniu por videoconferência com a GS1 Portugal sobre “Wines & Spirits E-Label 

– follow-up”. 

 

• No seguimento das discussões sobre o dossier de sustentabilidade ambiental, a ACIBEV manteve o 

contacto com a  AIVE - Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem, tendo reunido com a 

Associação sobre o Decreto-Lei nº102-D/2020, a Responsabilidade Alargada do Produtor, o 

funcionamento do SIGRE, SDR e os sistemas de reutilização.  

 

4.4 Plano de comunicação 

 

• O setor do vinho e das bebidas alcoólicas é constantemente alvo de escrutínio, principalmente por parte 

de organizações anti álcool. Em 2021, as ameaças à sustentabilidade do setor continuaram a aumentar, 

quer pela publicação de notícias e estudos a associar o consumo ao aumento do risco de infeção de 

COVID-19 ou ao risco de outras doenças, quer pela proibição da venda de bebidas alcoólicas após as 

20h nos estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados, o que 

demandou uma maior monitorização e resposta da ACIBEV.  

Para fazer face a estas ameaças, a ACIBEV desenvolveu um Plano de Comunicação para interagir de 

forma construtiva com o público-alvo, através da divulgação de mensagens relevantes que contribuam 

para o conhecimento geral sobre o setor do vinho e sobre o Programa Vinho com Moderação e que 

desmistifiquem o impacto do vinho na saúde dos consumidores. 

 

Em 2021, foram publicados treze trabalhos editoriais na Visão, TVI 24, Notícias ao Minuto, Sapo, Diário 

de Notícias, Impala, Jornal de Negócios, Observador, Lusa, ECO e Rádio Renascença.  

 

RECORTES DE IMPRENSA E DECLARAÇÕES 2021 

 

 

• Visão – 6 de janeiro de 2021 

“ Covid-19: Venda de vinho para a restauração com quebra de 50% até setembro – Associação” 

 

https://visao.sapo.pt/visaosaude/2021-01-06-covid-19-venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro-associacao/
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• TVI 24 – 6 de janeiro de 2021  

“ Venda de vinho para a restauração com quebra de 50% até setembro” 

 

• Notícias ao Minuto – 6 de janeiro de 2021 

“ Venda de vinho para a restauração com quebra de 50% até setembro”  

 

•  Sapo Notícias – 6 de janeiro de 2021 

“Venda de vinho para a restauração com quebra de 50% até setembro” 

 

• Diário de Notícias – 6 de janeiro de 2021 

“Venda de vinho para a restauração com quebra de 50% até setembro” 

 

• Impala – 6 de janeiro de 2021 

“Covid-19: Venda de vinho para a restauração com quebra de 50% até setembro – Associação de Vinhos e 

Espirituosas de Portugal” 

 

• Jornal de Negócios – 6 de janeiro de 2021 

“Covid-19: Venda de vinho para a restauração com quebra de 50% até setembro – Associação de Vinhos e 

Espirituosas de Portugal” 

 

• Dinheiro Vivo – 10 de janeiro de 2021 

“Brexit: setores do vinho e cortiça não preveem impacto nas 

exportações” 

 

• Rádio Renascença – 10 de janeiro de 2021 

“Brexit. Setor do vinho "tranquilo" quanto à evolução das 

exportações” 

 

• Lusa e ECO – 10 de janeiro de 2021 

“Da cortiça, ao vinho e aos têxteis. Como olham estes setores para o 

Brexit?” 

 

https://tvi24.iol.pt/aominuto/5e56645d0cf2071930699ff6/venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro/5ff5fb230cf2951d9a028e1e
https://tvi24.iol.pt/aominuto/5e56645d0cf2071930699ff6/venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro/5ff5fb230cf2951d9a028e1e
https://tvi24.iol.pt/aominuto/5e56645d0cf2071930699ff6/venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro/5ff5fb230cf2951d9a028e1e
https://24.sapo.pt/economia/artigos/venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro
https://www.dnoticias.pt/2021/1/6/245503-venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro/
https://www.dnoticias.pt/2021/1/6/245503-venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro/
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro-associacao/
https://www.impala.pt/noticias/atualidade/covid-19-venda-de-vinho-para-a-restauracao-com-quebra-de-50-ate-setembro-associacao/
https://rr.sapo.pt/noticia/economia/2021/01/10/brexit-setor-do-vinho-tranquilo-quanto-a-evolucao-das-exportacoes/221744/
https://rr.sapo.pt/noticia/economia/2021/01/10/brexit-setor-do-vinho-tranquilo-quanto-a-evolucao-das-exportacoes/221744/
https://eco.sapo.pt/2021/01/10/da-cortica-ao-vinho-e-aos-texteis-como-olham-estes-setores-para-o-brexit/
https://eco.sapo.pt/2021/01/10/da-cortica-ao-vinho-e-aos-texteis-como-olham-estes-setores-para-o-brexit/
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• Observador – 10 de janeiro de 2021 

“Brexit. Setor do vinho "tranquilo" quanto à evolução 

das exportações” 

 

• Dinheiro Vivo – 22 de maio de 2021 

"Há pressões crescentes para engarrafar os vinhos nos 

mercados de destino" 

 

• Dinheiro Vivo – 22 de maio de 2021 

Jorge Monteiro: "A Organização Mundial de Saúde está a 

cerrar o cerco ao setor do vinho" 

 

4.5 Dinamização interna  

 

• A ACIBEV manteve um contacto regular com os Associados, quer através do contacto direto, quer 

através do envio periódico de Circulares. Em 2021, foram remetidas 267 circulares. 

 

• Durante o ano de 2021, cinco empresas tornaram-se associadas da ACIBEV e quatro empresas perderam 

a qualidade de associadas (ver lista de Associados no anexo I). 

  

• Em 2021, a ACIBEV organizou os seguintes eventos: 

✓ Conferência “O Estado do Setor Vitivinícola Mundial”, com a presença do Diretor Geral da OIV, 

Pau Roca, na sede da ACIBEV, em Lisboa. 

✓ Webinar “Plataforma FIVS Abridge – Informações sobre exportação”, em fevereiro.  

https://observador.pt/2021/01/10/brexit-setor-do-vinho-tranquilo-quanto-a-evolucao-das-exportacoes/
https://observador.pt/2021/01/10/brexit-setor-do-vinho-tranquilo-quanto-a-evolucao-das-exportacoes/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/ha-pressoes-crescentes-para-engarrafar-os-vinhos-nos-mercados-de-destino-13751880.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/ha-pressoes-crescentes-para-engarrafar-os-vinhos-nos-mercados-de-destino-13751880.html
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✓ Reunião com o Vice-Governador da Bahia no Brasil, na sede da ACIBEV, em outubro, onde 

estiveram presentes Associados da ACIBEV e o Presidente da ViniPortugal . 

✓ Intervenção do Presidente do IVV na Assembleia Geral da ACIBEV em março, para abordar o 

panorama da fileira vitivinícola nacional e suas perspetivas futuras. 

✓ Intervenção do Presidente da CIP – Confederação das Indústrias Portuguesas – na Assembleia 

Geral em dezembro, para abordar a situação económica do país e a importância do 

associativismo em Portugal.   
 

• A Direção realizou doze reuniões, cinco das quais tiveram lugar na sede da ACIBEV, cinco por 

videoconferência, uma na Quinta de Azevedo, em Barcelos, e uma no World of Wine, em Vila Nova de 

Gaia.  

• Em 2021, realizaram-se três Assembleias Gerais da ACIBEV em março, maio e dezembro. 

✓ A Assembleia Geral de março realizou-se em dois formatos: na sede da ACIBEV, em Lisboa, e 

por videoconferência, e contou com a presença do Presidente do IVV, que fez uma 

apresentação sobre o panorama da fileira vitivinícola nacional e suas perspetivas futuras.  

✓ A Assembleia Geral Extraordinária de maio realizou-se em formato híbrido para aprovação da 

filiação da ACIBEV na FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. 

✓ Na Assembleia Geral de dezembro, que manteve o formato híbrido, foi convidado o Presidente 

da CIP – Confederação das Indústrias Portuguesas – para abordar a situação económica do país 

e a importância do associativismo em Portugal.   

 

• Foram realizadas reuniões dos Grupos Técnicos da ACIBEV, que permitiram acompanhar o 

desenvolvimento dos dossiers e preparar tomadas de posição para a Direção. Em março, reuniu o grupo 

de trabalho da Organização Institucional do Setor (GOIS), por videoconferência. Em outubro, o Grupo 

Técnico de Marketing e Promoção reuniu com a ViniPortugal, onde foi apresentado o Plano de 

Marketing para 2022.  
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• Em 2021, foi reforçado o Secretariado da ACIBEV, com o recrutamento de um novo Ténico de Relações 

Institucionais jurista. 

 

• A Diretora Executiva visitou as instalações e esteve presente em eventos organizados pelos associados: 

✓ Inauguração do B-MAD, novo museu da Bacalhôa, em Lisboa; 

✓ No almoço com o Presidente da CIP, António Saraiva, a convite da Administração da Bacalhôa, 

em Azeitão; 

✓ Na receção ao Vice-Governador da Bahia no Brasil, organizada pela Bacalhôa, em Azeitão; 

✓ No almoço comemorativo dos 25 anos da Marca Cabeça de Touro, a convite da Enoport, em 

Lisboa. 

 

• A ACIBEV esteve ainda presente: 

✓ Na Gala “Wines of Portugal”, em Setúbal; 

✓ Na Cerimónia de Assinatura do Protocolo da Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte 

de Portugal, no Porto; 

✓ No Jantar de Entrega de Prémios do 14º Concurso  de Vinhos da Beira Interior, em Pinhel; 

✓ No Congresso Douro & Porto – Memória com Futuro”, no Porto; 

✓ Na Gala Vinhos do Tejo 2021, em Tomar; 

✓ Na Gala de entrega de prémios do Concurso de Vinhos da Península de Setúbal, em Lisboa; 

✓ No evento Dão Capital – Rota dos Vinhos do Dão, em Lisboa. 
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ANEXO I 

LISTA DE ASSOCIADOS DA ACIBEV EM 23/03/2022 

 
1. A.S.L.-TOME-SOC.VINÍCOLA, Lda. 

2. Alfredo Dias da Silva & Fos., Lda. 

3. Aliança - Vinhos de Portugal, S.A. 

4. António Bernardino Paulo da Silva  

5. António Francisco Bonifácio & Filhos, Lda. 

6. Aveleda, S.A. 

7. Bacalhôa-Vinhos de Portugal, S.A. 

8. Bebilusa-Ind. E Com. Bebidas, Lda. 

9. Bernardinos & Carvalho, S.A. 

10. CARM - Casa Agrícola Roboredo Madeira, S.A. 

11. Casa Clara, Lda. 

12. Casa Ermelinda Freitas-Vinhos, S.A. 

13. Casa Relvas, Lda. 

14. Casal Branco -Soc. de Vinhos, S.A. 

15. Cave Central da Bairrada, S.A. 

16. Caves Arcos do Rei, Lda. 

17. Caves Campelo, S.A. 

18. Caves da Raposeira, S.A. 

19. Caves D'Alagoa -Soc. Agro-Industrial, Lda. 

20. Caves do Monte - Vinhos, S.A. 

21. Caves São João -Soc. dos Vinhos Unidos, Lda. 

22. Cavipor - Vinhos de Portugal, S.A. 

23. COMTEMP-Companhia dos Temperos, Lda. 

24. Conde Foz do Arouce Vinhos, Lda. 

25. Consulvinus - Produção e Comércio, Lda. 

26. CR&F -  UNIPESSOAL, Lda. 

27. Destilaria Levira, Lda. 

28. Duorum Vinhos, S.A. 

29. Enoport- Prod.de Bebidas, Lda. 

30. Enovalor - Agro -Turismo, Unipessoal Lda. 

31. Esporão, S.A. 

32. Falua - Sociedade de Vinhos, S.A. 

33. Ferreira Gomes & Filhos, Lda. 

34. Ferreira Malaquias, Lda. 

35. Gestvinus, SGPS.  

36. Goanvi Bottling, Lda. 

37. Herdade Aldeia de Cima do Mendro, Lda. 

38. Herdade Canal Caveira, Lda. 

39. Herdade da Candeeira, Unipessoal Lda. 

40. Herdade da Malhadinha Nova, Soc.Agríc. e Turística, S.A. 

41. Herdade da Vigia - Soc. Vitivinícola, Unipessoal Lda. 

42. Herdade de Coelheiros, Lda. 

43. J. Portugal Ramos Vinhos S.A. 

44. José Maria da Fonseca & Van Zeller S.A.  
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45. José Maria da Fonseca II Distribuição, Lda. 

46. José Maria da Fonseca Vinhos, S.A. 

47. Lemos Figueiredo - Adega das Frutas de Alcobaça, Lda. 

48. LMH-Wines, Lda 

49. Magnum - Carlos Lucas Vinhos, Lda. 

50. Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos, Lda. 

51. Marcolino Sebo Wines and Oils, Lda. 

52. Mendes Gonçalves, S.A. 

53. Murças, S.A. 

54. Paço das Cortes-Prod.e Com. Vinhos, Lda. 

55. Parras Wines, Unipessoal Lda. 

56. Quinta and Vineyard Bottlers, Vinhos S.A.  

57. Quinta da Alorna Vinhos, Lda. 

58. Quinta da Lixa - Soc. Agricola, Lda. 

59. Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda. 

60. Quinta das Arcas -Soc. Agrícola, Lda. 

61. Quinta do Ameal - Sociedade Agrícola, S.A. 

62. Quinta do Crasto, S.A. 

63. Quinta do Gradil -Soc. Vitivinícola, S.A. 

64. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 

65. Quintas de Melgaço - Agricultura e Turismo, S.A. 

66. Santos & Santos, Lda. 

67. Scanivinus, Lda. 

68. SIVIPA-Soc.Vinícola de Palmela, S.A. 

69. Soc. de Vinhos Victor Matos II , S.A. 

70. Sociedade Agrícola Boas Quintas, Lda. 

71. Sociedade Agricola D. Diniz , S.A. 

72. Sociedade Agrícola da Alorna, S.A. 

73. Sociedade Agrícola da Fonte Coberta, Lda. 

74. Sociedade Agrícola da Herdade das Mouras de Arraiolos, S.A. 

75. Sociedade Agrícola da Romaneira, S.A. 

76. Soc.Agric. da Quinta de Soutelos, Lda. 

77. Sociedade Agrícola Quinta de Porrais, Lda. 

78. Sociedade Agrícola e Comercial do Varosa, S.A. 

79. Sociedade Quinta do Portal, S.A. 

80. Sociedade dos Vinhos Borges, S.A. 

81. Sogrape Vinhos, S.A. 

82. Taboadella, S.A. 

83. Tapada das Gaeiras- Soc. Vitivinícola, Unipessoal Lda. 

84. Transwine Production, Lda. 

85. Vallegre Vinhos do Porto, S.A. 

86. Venâncio da Costa Lima-Sucs., Lda. 

87. Vinorte - Vinícola do Norte, Lda. 

88. Wine Ventures By the Glass, S.A. 

89. Xavier Santana-SUCS., Lda. 
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ANEXO II 

ÓRGÃOS SOCIAIS DA ACIBEV 2020/2023 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: António Soares Franco / JOSÉ MARIA DA FONSECA S.A. 

Secretário: João Portugal Ramos / GESTVINUS SGPS S.A. 

Secretário: Rui Ribeiro / CAVES ARCOS DO REI LDA. 

 

DIREÇÃO 

Presidente: Jorge Monteiro / AVELEDA S.A. 

Vice-Presidente: Eduardo Medeiro/ GRUPO BACALHÔA 

Vice-Presidente: Maria José Viana/ ENOPORT S.A. 

Vogal: Catarina Coelho / SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES S.A. 

Vogal: Francisco Tovar / QUINTA AND VINEYARD BOTTLERS, VINHOS S.A. 

Vogal: Luís Vieira / GRUPO PARRAS 

Vogal: Luísa Amorim / QUINTA NOVA NOSSA SENHORA DO CARMO S.A. 

Vogal: Miguel Pessanha / SOGRAPE VINHOS S.A. 

Vogal: Pedro Pereira Gonçalves / MONTE DA RAVASQUEIRA 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: João Roquette/ ESPORÃO S.A. 

Vogal: Armindo Gomes/ FERREIRA GOMES & FILHOS LDA. 

Vogal: Carlos Mendes Gonçalves / MENDES GONÇALVES S.A. 
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ANEXO III 

ORGANOGRAMA DE FUNCIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PELOUROS 

COORDENAÇÃO E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

CVR’S 
LABORAL 

FISCALIDADE E BEBIDAS 

ESPIRITUOSAS 
PRODUÇÃO 

COMÉRCIO EXTERNO 
ÁLCOOL E SAÚDE 

ENOTURISMO 
DOSSIER COMUNITÁRIO 
PROMOÇÃO GENÉRICA 

GRUPOS  
TÉCNICOS 

MARKETING E PROMOÇÃO 
VITICULTURA E ENOLOGIA 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
DO SETOR 

COMÉRCIO EXTERNO 
DIRETORES FINANCEIROS 

ENOTURISMO 
LABORAL 

AMBIENTE 

ASSEMBLEIA GERAL 

CONSELHO FISCAL DIREÇÃO 

Diretora Executiva 

 
Apoio Administrativo Apoio Técnico 

Márcia Azevedo Rocha 
Gonçalo Furtado 

Célia Montenegro Ana Isabel Alves 
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ANEXO IV 
COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS TÉCNICOS 

 

GV&E GMP
António Graça (Sogrape Vinhos) Ana Montenegro (Soc. Vinhos Borges)

António Magalhães (QVB) Ana Sampaio (Aveleda)

Carlos Eduardo (Parras Wines) António Monteiro (Quinta das Arcas)

Diana Meireles (Quinta da Lixa) Denise Madeira (José Maria da Fonseca)

Francisco Tovar (QVB) Diogo Vieira (Quinta da Lixa)

Joana Furriel (QVB) Dominika Dubisz (Wine Ventures By The Glass)

José Luis Moreira da Silva (Esporão) Dora Azevedo (Soc. Agric. Boas Quintas)

José Maria Machado (Soc. Vinhos Borges) Francisco Tovar (QVB)

Manuel Soares (Aveleda) Gonçalo Ribeirinho (Ravasqueira -Soc.Agric.D.Diniz)

Maria Almeida Godinho (Wine Ventures By The Glass) Maria José Viana (Enoport)

Nuno Morais (Parras Wines) Miguel Mendes (Parras Wines)

Paulo Hortas (José Maria da Fonseca) Nuno Cabral (Esporão)

Sofia Fortuna (QVB) Raúl Ramos Pinto (Sogrape Vinhos)

Tiago Machado (QVB) Sérgio Marques (Grupo Bacalhôa)

Vasco Penha Garcia (Grupo Bacalhôa) Tânia Oliveira (QVB)

Vasco Rosa Santos (Ravasqueira-Soc.Agric.D.Diniz) GDF
Verónica Oliveira (Quinta da Alorna) Ana Esteves (Aveleda)

GTL Carlos Pereira dos Santos (Wine Ventures By The Glass)

Ana Oliveira (Soc. Agric.Boas Quintas) Clara Ezequiel (Enoport)

Ana Patricia Costa (Enoport) Elisabete Pires (Parras Wines)

Catarina Coelho (Soc. Vinhos Borges) Fátima Faria (Quinta da Lixa)

Dora Azevedo (Soc. Agric. Boas Quintas) Francisco Tovar (QVB)

Elisabete Pires (Parras Wines) Jorge Arede (Grupo Bacalhôa)

Fátima Faria (Quinta da Lixa) Justino Soares (Quinta do Crasto)

Francisco Tovar (QVB) Marco Costa (José Maria da Fonseca)

Jorge Arede (Grupo Bacalhôa) Rui Pedro Garcia (Soc. Vinhos Borges)

Manuel Marta (Gestvinus) Victor Rocha (Sogrape Vinhos)

Maria Beleza (QVB) GTE
Mariana Pinto Leite (Sorape Vinhos) Catarina Moura (Parras Wines)

Sónia Vicente (José Maria da Fonseca) Catarina Santos (Esporão)

GOIS Diana Monteiro (Quinta das Arcas)

António Maria S. Franco (José Maria da Fonseca) Diogo Vieira (Quinta da Lixa)

Catarina Coelho (Soc. Vinhos Borges) Dora Azevedo (Soc. Agirc. Boas Quintas)

Eduardo Medeiro (Grupo Bacalhôa) Francisco Tovar (QVB)

Francisco Tovar (QVB) Gonçalo Ribeirinho (Ravasqueira -Soc.Agric.D.Diniz)

Gonçalo Ribeirinho (Ravasqueira -Soc.Agric.D.Diniz) Isabel Morais (Sogrape Vinhos)

João Antunes (Sogrape Vinhos) Marta Bravo (QVB)

Margarida Sousa Oliveira (Ravasqueira -Soc.Agric.D.Diniz) Paula Sousa (Aveleda)

Maria José Viana (Enoport) Paulo Costa (Grupo Bacalhôa)

Óscar Meireles (Quinta da Lixa) Sofia Soares Franco (José Maria da Fonseca)

Paulo Mauricio (Parras Wines) Tomás Roquette (Quinta do Crasto)

GCE GTA
Ana Montenegro (Soc. Vinhos Borges) Carla Parreira (Parras Wines)

António Mendonça (Grupo Bacalhôa) Francisco Tovar (QVB)

Diogo Vieira (Quinta da Lixa) Paula Bacelar (QVB)

Francisco Matos e Silva (Ravasqueira -Soc.Agric.D.Diniz) Pedro Carvalho (Destilaria Levira)

Francisco Tovar (QVB) Tiago Teles (Quinta do Crasto)

João Vilar (Ravasqueira -Soc.Agric.D.Diniz) Vitor Santos (Sogrape Vinhos)

Miguel Mendes (Parras Wines)

Raúl Ramos Pinto (Sogrape Vinhos)

Renata Abreu (José Maria da Fonseca)
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ANEXO V 

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES INTERNAS 

 
JANEIRO 19 Reunião da Direção da ACIBEV (videoconferência) 

FEVEREIRO 
10 

16 

Reunião da Direção da ACIBEV  - 1 (videoconferência) 

Reunião da Direção da ACIBEV - 2 (videoconferência) 
 

 

MARÇO 
11 

17 

19 

22 

26 
 

Reunião do GOIS (videoconferência) 

Reunião da Direção da ACIBEV (videoconferência) 

Reunião dos Conselheiros ACIBEV na CVR Península de Setúbal (videoconferência) 

Assembleia geral da ACIBEV  

Reunião preparatória dos Conselheiros na CVR Vinhos Verdes (videoconferência) 

ABRIL 15 Reunião da Direção da ACIBEV  

MAIO 6 Assembleia geral da ACIBEV 

  12 Reunião da Direção da ACIBEV  

JUNHO 14 Reunião da Direção da ACIBEV 

JULHO 13 Reunião da Direção da ACIBEV 

  14 Reunião preparatória dos Conselheiros na CVR Alentejana (videoconferência) 

  20 Reunião preparatória dos Conselheiros da ACIBEV no CI do IVDP (videoconferência) 

AGOSTO         

SETEMBRO 14 Reunião da Direção da ACIBEV 

  27 Reunião preparatória dos Conselheiros da ACIBEV na CVR Vinhos Verdes (videoconferência) 

OUTUBRO 12 Reunião geral de representantes da ACIBEV nas CVRs 

  12 Reunião da Direção da ACIBEV   

 26 Reunião geral de representantes da ACIBEV nas CVRs  

NOVEMBRO 10 Reunião da Direção da ACIBEV 
 

DEZEMBRO 2 Reunião da Direção da ACIBEV (videoconferência) 

  9 Reunião de associados ACIBEV da região dos Vinhos Verdes 

  14 Reunião preparatória dos Conselheiros da ACIBEV na CVR Alentejana (videoconferência) 

 15 Assembleia geral da ACIBEV 

  15 Reunião preparatória dos Conselheiros da ACIBEV na CVR Vinhos Verdes (videoconferência) 

  16 Reunião preparatória dos Conselheiros da ACIBEV na CVR Alentejana (videoconferência) 

  17 Reunião preparatória dos Conselheiros da ACIBEV na CVR Tejo (videoconferência) 
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ANEXO VI 

ORGANIZAÇÕES DE QUE SOMOS ASSOCIADOS 

 

• CEEV - Comité Européen Des Entreprises Vins 

• SPIRITSEUROPE - European Spirits Organisation 

• FIVS - International Federation of Wines and Spirits 

• CULINÁRIA EUROPA / Vinegar Committee - Federation of associations and enterprises of industrial 

culinary product producers in Europe 

• Wine in Moderation AISBL 

• ViniPortugal 

• ICAP – Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial 

• CNOIV – Comissão Nacional da Organização Internacional da Vinha e do Vinho      

• FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


