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1) Evolução da Produção Declarada por Tipos 
de Vinho, no País e na Bairrada 
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Produção Nacional de Vinho – Campanha 2005-06

Fonte: IVV
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7.2660,340,190,472005/06

7.4810,350,210,442004/05

7.5320,330,230,442006/07

Fonte: IVV

(*) Inclui os  VLQPRD e VEQPRD

Produção 
Total

Vinho de 
Mesa

Vinho 
Regional

VQPRD(*)

Categoria de Vinho em % e Produção Total em 1.000 h l

Campanhas 

Categorias de vinho na produção 
declarada no País



633,1221,5822,22102.94180.81390.974VQPRD

16,1022,6219,8250.03684.70681.123Vinho Regional

50,7855,7957,96157.812208.887237.282Vinho Mesa

100,00100,00100,00310.789374.406409.379Produção Total

200420052006200420052006

%hl
BAIRRADA



2) Evolução das Vendas de Selos Bairrada e Beiras 
e potencial de crescimento
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Evolução das Vendas de Selos de Vinhos Tranquilos e  Espumantes Bairrada
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Venda Selos 2007 Vinho Regional Beiras
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       TAXAS CERTIFICAÇÃO 2007
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4578171,782005 (**)

5278,75152,392003

5575137,272002

%
B/A

Vendas de selos
Bairrada e Beiras

(conversão
em1.000 hl)

(B)

VQPRD 
(*) + Vinho 

Regional
(1.000 hl)

(A)
Campanha

Comparação da Produção declarada com as 
Vendas de Selos

(*) inclui VEQPRD; (**) valores provisórios; Fonte: IVV



3) Avaliação do excedente de produção interna 
e dos principais fluxos com exterior
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Peso das Regiões Vitivinícolas no País

NOTA: A área total de vinha da Bairrada segundo o I VV (com base no Ficheiro Viitivinícola
2000) é de 9.454 ha.
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10049.669100914.022Total

3,351.6662,0418.634Outros 

1,155700,393.569Vinho Licoroso

36,6818.2195,5550.720Vinho Espumante e Espumoso 

39,2219.48164,93593.444T/R

14,957.42626,22239.701B

54,1726.90791,15833.145Vinho de Mesa e Regional 

3,111.5470,615.538T/R

1,537600,262.416B

4,642.3070,877.954VQPRD 

%1.000 €%hl

ValorVolume
CATEGORIAS DE VINHO

IMPORTAÇÂO POR CATEGORIA E COR EM 2006
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Principais Mercados de Origem - Ano de 2006



3) Peso no Mercado Interno (Nielsen)
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11.72513.91918.33815.64816.52017.41816.52293.568140.115TORRES VEDRAS

9.6347.6607.1114.8579.77611.2116.50350.24941.810ÓBIDOS

1.1987698803.4831.1763.0331.73810.5397.497ENCOSTAS D'AIRE

837811953252781596631.663COLARES

23.60117.86817.05320.78625.13127.05623.898131.495131.318BUCELAS

2701281361821248890928933ARRUDA

8.7746.1146.1416.5717.3506.2535.14741.20328.799ALENQUER

592.844491.435486.285476.515476.631601.930540.9463.125.6403.370.912
REGIONAL 
ESTREMADURA

1.3191.3321.5272.6552.5152.5271.88311.87512.257VAROSA

3.4775.9215.0933.6702.9895.7344.16226.88430.637PINHEL

54556082861981005351.098LAFÕES

2.1002.0541.3473.4153.4312.6082.43514.95518.765ENCOSTAS DO NAVE

522.206589.722620.715663.987647.200655.780488.4523.699.6103.606.947DÃO

7.4067.8656.63412.06911.54211.8736.65457.38964.278CASTELO RODRIGO

14.59415.66222.06918.16219.99422.44011.505112.92192.349COVA DA BEIRA

112.241127.771119.583115.851127.856137.265108.877740.567771.084BAIRRADA

228.721213.343212.998240.365255.562267.167240.8961.418.1561.635.640REGIONAL BEIRAS

000000001TAVIRA

1.1091.8713.2032.8002.5383.3361.55314.85710.768LAGOS

34.73337.76036.30434.80737.24738.18530.915219.036213.949LAGOA

13.27216.21020.52926.32220.55515.86315.526112.75139.883REGIONAL ALGARVE

1.862.6831.818.4951.896.8362.498.6482.400.6952.424.3802.058.48112.901.73713.183.965VQPRD ALENTEJO

3.406.7423.068.3883.429.7613.645.6863.768.9323.856.2253.200.10821.175.73418.631.367REGIONAL ALENTEJO

15.028.69
7

13.608.89
9

14.036.60
0

15.350.74
5

15.167.51
517.123.18415.057.11690.315.64088.124.944

TOT.VINHOS 
QUALIDADE

PORTUGAL INA+INCIM

JJ 07AM 07FM 07DJ 07ON 06AS 06JJ 06
A.MOVEL JJ 

07
A.MOVEL -1 JJ 

06

Vendas Litros



212.187.4101.971.6942.027.7392.111.4452.213.0672.546.1272.428.99313.057.48214.026.002MESA NACIONAL

250.513267.938247.075219.945235.690234.221195.1671.455.3821.337.813MESA IMPORTADO

170107190440117129891.1532.019SETÚBAL

107.207123.144138.400162.520129.590111.08071.250771.941546.890PALMELA

51000801410ARRÁBIDA

1.016.104970.0051.076.2791.010.602954.038983.778865.6126.010.8065.696.698
REGIONAL TERRAS DO 
SADO

163956811010126715380420.417VALPAÇOS

895.540939.3721.147.4221.172.7361.051.3961.031.227967.9426.237.6935.765.038DOURO

223.868244.281227.719206.404210.098216.383208.0971.328.7531.521.150
RGIONAL 
T.M.T.DURIENSES

3.151.6182.335.1321.987.7612.378.0852.266.3243.588.0983.272.18115.707.01815.289.013VERDES

44.32533.31321.23621.19325.90839.31859.149185.293176.693REGIONAL DO MINHO

3.6302.6173.5336.0176.6408.6096.58331.04634.937TOMAR

2.1511.1541.5832.1012.0262.4391.24611.4549.490SANTARÉM

18.25513.43315.21120.86412.37717.0529.12397.19282.911RIBATEJO

5555597352.0051.6782.1941.1227.7267.878CORUCHE

45132453373.2204.6085.6598.69344.782CHAMUSCA

7.9174.9527.8689.5513.9405.9136.38140.14153.309CARTAXO

1.1361.1132.5752.6402.7193.1252.21413.30836.261ALMEIRIM

243.815240.553204.234208.271192.359208.845183.2191.298.0771.386.963REGIONAL RIBATEJO
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23.37929.80638.84543.48732.44735.91538.637203.879317.852TORRES VEDRAS

108.50898.41783.71050.853109.562113.31764.397564.367436.829ÓBIDOS

4.2252.9283.69016.7234.83413.5365.33545.93622.356ENCOSTAS D'AIRE

1.7861.8131.0189573.1961.5771.74310.34729.847COLARES

203.405161.331138.743163.377196.424203.367183.1591.066.647877.115BUCELAS

9263893986224173132543.0652.938ARRUDA

24.34020.75821.92524.58823.22019.35220.707134.18395.842ALENQUER

2.054.8421.593.8551.625.4161.527.1541.585.7541.893.4351.651.58310.280.4569.740.804REGIONAL ESTREMADURA

9.0707.8889.38117.04615.23714.61713.39373.23981.619VAROSA

16.31324.11320.2839.4825.8599.5996.85785.64959.623PINHEL

3223103454865167435892.7226.313LAFÕES

8.0377.6216.30920.91211.98012.11515.11066.974122.299ENCOSTAS DO NAVE

2.664.7982.886.6693.024.9783.239.6013.047.3273.013.5882.359.00817.876.96116.388.130DÃO

49.37856.94945.10388.27388.17885.03848.205412.919428.321CASTELO RODRIGO

72.73270.87587.62081.66190.568105.16250.729508.618452.088COVA DA BEIRA

444.782480.855488.015532.634545.360608.588510.2603.100.2343.260.542BAIRRADA

774.367682.274657.550758.504740.772808.642890.2024.422.1094.899.779REGIONAL BEIRAS

0000000018TAVIRA

5.7909.38015.73514.34113.05516.6777.25274.97843.229LAGOS

62.38888.00169.98376.39693.555106.49077.133496.813494.624LAGOA

112.053162.039224.177311.942184.154125.36892.8991.119.733205.106REGIONAL ALGARVE

8.947.4958.810.5289.286.349
12.004.32

8
10.838.37

8
10.646.95

89.603.34660.534.03661.756.591VQPRD ALENTEJO

14.530.76
9

13.494.67
9

14.831.91
7

15.917.21
0

14.989.65
9

15.641.24
4

13.705.98
789.405.47881.026.164REGIONAL ALENTEJO

60.428.14
4

55.307.02
4

57.104.72
0

63.927.42
4

59.800.83
2

66.552.76
8

58.797.88
8363.120.912342.310.208TOT.VINHOS QUALIDADE

PORTUGAL INA+INCIM

JJ 07AM 07FM 07DJ 07ON 06AS 06JJ 06
A.MOVEL JJ 

07A.MOVEL -1 JJ 06

VENDAS EM VALOR
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5.707.680

5.130.25
1

5.233.51
2

5.572.32
45.851.5556.956.9926.469.52334.452.31435.288.237MESA NACIONAL

517.546518.414462.201498.726514.661590.313478.2363.101.8612.721.533MESA IMPORTADO

7814568121.8746006385035.16111.292SETÚBAL

414.927461.111519.121634.925533.445472.268311.0503.035.7972.473.371PALMELA

91280001080227354ARRÁBIDA

4.350.813
4.128.50

2
4.596.37

7
4.669.38

74.188.1764.419.3593.707.74626.352.61424.505.513
REGIONAL TERRAS DO 
SADO

4741701201971744412551.576104.575VALPAÇOS

5.398.189
5.413.53

4
6.239.66

7
6.645.18

55.823.5115.623.7965.002.93535.143.88228.994.283DOURO

1.000.899
1.029.41

6944.256829.208737.806690.324741.2945.231.9094.435.346
RGIONAL 
T.M.T.DURIENSES

11.399.37
9

8.520.57
3

7.215.89
6

8.754.48
08.285.10712.973.64911.472.83257.149.08454.249.655VERDES

108.05073.42653.70352.64961.006111.644138.160460.478426.003REGIONAL DO MINHO

22.82813.39821.88534.53343.46945.58137.549181.694191.124TOMAR

23.3387.8936.94110.41710.19411.4118.74170.19471.825SANTARÉM

133.47498.135116.053159.97695.557110.61794.973713.812815.292RIBATEJO

3.1613.0244.53411.4837.8808.4434.60738.52535.885CORUCHE

2.9071582362.02929.97644.11449.09579.420355.157CHAMUSCA

28.11524.52242.05953.74917.99228.65529.729195.092251.682CARTAXO

8.8939.83618.32421.60025.54120.68813.808104.882242.571ALMEIRIM

1.074.386
1.074.89

5859.666932.789826.542920.476854.7355.688.7546.146.036REGIONAL RIBATEJO



4) Aspectos do Mercado Externo (Estudo OCM 
do Parlamento Europeu)
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Exp Nac Vinho (€/hl) excepto VLQPRD
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Evolução Unitária das Exportações Nacionais (€/hl) por categorias de 
vinho 
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Exportações VLQPRD (€/hl)
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6) Matriz de Análise SWOT para a Bairrada 
(Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças) e Definição de Visão a Médio 
Prazo
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Forças da Bairrada

• A Bairrada chegou aparentemente a uma situação em que de agora 
em diante só poderá melhorar e, por outro lado, fazer de novo é
mais fácil.

• Os vinhos da Bairrada têm uma individualidade marcada que os 
distingue e que está associada em larga medida, por um lado à
casta Baga, e por outro ao seu carácter atlântico / frescura.

• A pequena dimensão da região confere-lhe maior facilidade para 
melhorar a qualidade.

• Está em curso um processo de reorganização da fileira que se 
caracteriza pelos seguintes aspectos fundamentais:
– Tem crescido o nº de agentes económicos que produz uvas 

próprias e/ou que controla os seus fornecedores de uvas, e
– Verifica-se um maior nº de técnicos de viticultura nas empresas.

• Existe capacidade técnica instalada na região e meios locais 
qualificados (EVB, CVB, Museu do Vinho, Universidade de Aveiro, 
etc).

• O mercado reconhece existirem produtores e vinhos de referência 
na região.
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Fraquezas da Bairrada

• Existem ainda muitas dificuldades em se obterem uvas de 
qualidade.

• Existe um individualismo muito marcado nos agentes regionais, por 
vezes do tipo “novo riquismo” que está mais fechado do que aberto 
para a cooperação e a entreajuda.

• Não se verifica ainda um adequado aproveitamento das 
capacidades técnicas instaladas na região.

• A principal casta da região que é a Baga ainda não está
devidamente estudada, por exemplo ainda não está disponível o 
clone de Baga homologado.

• O abandono das vinhas atinge por vezes zonas de elevado 
potencial vitícola, e falta realizar o ordenamento da viticultura.

• Ainda não se conhece a melhor combinação de castas locais para a 
produção dos espumantes.



46

Oportunidades para a Bairrada

• A Bairrada tem condições para a produção de vinhos de qualidade 
para nichos de mercado muito exigentes e sofisticados.

• O novo QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional) poderá
conferir um apoio fundamental aos projectos que valorizem a 
vitivinicultura regional, para o período 2007 – 2013.

• Os projectos regionais poderão constituir um sustentáculo para uma 
maior união entre os agentes económicos e para a imagem da 
região.

• Os novos vinhos da Bairrada, sobretudo os que têm sido 
certificados desde a revisão do estatuto de 2003, são ainda muito 
desconhecidos da generalidade dos consumidores e dos media, 
pelo que existem muitas oportunidades para acções conjuntas nos 
principais centros de mercado.

• A acção futura da nova Associação da Rota da Bairrada, extensiva 
aos agentes turísticos e aos Municípios. 
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Ameaças para a Bairrada

• A falta de subsistência do sector (arranque da vinha e insuficiente 
qualidade na produção de uvas) pode levar ao”desaparecimento do 
mapa” da região.

• Também a reforma institucional em curso, se não proteger 
devidamente a autonomia da Bairrada, pode levar ao 
”desaparecimento do mapa” da região.

• Não existe ainda confiança suficiente nos produtos vitivinícolas da 
Bairrada da parte dos agentes comerciais que têm a primeira 
responsabilidade de os vender.

• Existe ainda um peso negativo da imagem da Bairrada na 
distribuição e na restauração das principais cidades do nosso País.

• Falta certificação em muitas empresas que comercializam vinhos no 
mercado externo, havendo cada vez mais países a exigirem às 
empresas o cumprimento de normas ISO.
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• Manter a autonomia da Bairrada e a sua capacidade de ser 
economicamente sustentável, independentemente de poder vir 
a integrar uma Nova Entidade Certificadora.

• Insistir na melhoria da qualidade da viticultura, promovendo as 
mais diversas acções no sentido da valorização da matéria 
prima e da qualificação dos viticultores.

• Procurar aumentar o peso de vinho certificado (DO e IG) na 
produção total, numa 1ª fase para 50% e mais tarde até 2/3.

• Participar em acções de promoção conjuntas com outras DO a 
fim de que os consumidores possam na comparação comprovar 
a qualidade dos vinhos da Bairrada.

• A CVB deverá reforçar a divulgação de notícias sobre a 
Bairrada na Comunicação Social e insistir em acções de 
promoção do vinho de qualidade junto da restauração, da 
hotelaria e da distribuição regional.

• Reforçar a ligação da actividade da Estação Vitivinícola aos 
interesses das empresas e dos produtores da região.

Definição de visão a médio prazo para a Bairrada



7) Considerações finais
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Considerações finais 

• O peso do vinho de mesa na produção nacional de vinho é de 
cerca de 1/3 mas na Bairrada é entre 50 e 60%. Em contrapartida 
o peso dos Vinhos de Qualidade e Regionais declarados no País é
de 2/3 e na Bairrada entre 40 e 50%. Por outro lado nem todos 
estes vinhos obtêm a certificação final, apenas cerca de metade.

• No conjunto as vendas de selos Bairrada e Beiras representam 
cerca de 10 milhões de unidades (ou 7,5 milhões de litros), 
parecendo este valor estável nos últimos anos, apesar de se ter 
atingido um valor máximo em 1999 com cerca de 13 milhões.

• O facto do vinho certificado e comercializado (ou as vendas de 
selos) serem apenas cerca de ¼ da produção total da Bairrada, 
significa que aqui existe um potencial de crescimento muito 
significativo para vinhos de qualidade.
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• As quebras nas vendas de selos Bairrada surgiram em 1998 
embora afectando apenas os vinhos tranquilos. Estes, em 2006 
manifestam tendência de inverter aquela quebra e em 2007 
confirmam uma tendência de subida. Os espumantes por sua vez 
continuam progressivamente a crescer desde 1991.

• Para um valor médio de produção global declarada na região da 
Bairrada de 380 mil hl (ou 38 milhões de litros) para os últimos 3 
anos, a categoria de vinho de mesa situou-se em 201 mil hl (ou 20 
milhões de litros) ou seja cerca de 53%.

• A Bairrada representa na média dos últimos 8 anos cerca de 5% da 
produção global de vinho no País e a sua área de produção 
segundo o IVV é de 9.500 ha, mas a superfície declarada / activa 
não deverá estar muito para além dos 7.000 ha.

Considerações finais (2)
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• Segundo dados da Nielsen relativos ao 1º semestre de 2007, as 
vendas de vinhos Bairrada no mercado interno de vinhos de 
qualidade representaram 740 mil lt no total de 90 milhões para o 
País, ou seja 0,82%. Os vinhos Beiras por sua vez representaram 
cerca de 1,4 milhões.

• Em valor e no mesmo período a Bairrada representou 3,1 milhões 
de € para um total nacional de 363 milhões e os Beiras 4,4 
milhões.

• A distribuição numérica das lojas que venderam Bairrada naquele 
período foi cerca de metade das que venderam Beiras e apenas 
10% das que venderam vinhos de qualidade.

Considerações finais (3)
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Considerações finais (4)

• Por outro lado a distribuição ponderada (%) daquelas lojas foi de 
55 para a Bairrada e 65 para Beiras, estando a concentração para 
a Bairrada ao nível dos vinhos da Estremadura e Ribatejo.

• Quanto aos preços médios a Bairrada está ligeiramente acima da 
média nacional e dos Beiras mas bastante abaixo do Ribatejo e 
praticamente ao nível do Dão.

• A produção de vinho em Portugal continua sustentadamente
acima do consumo na última década com a excepção do ano de 
1998.  
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• As exportações de vinho por regiões infelizmente não são 
possíveis de obter, embora o quadro internacional seja 
também de excesso de oferta sobre a procura. Daí a elevada 
concorrência no sector.

• Portugal situa-se nos mercados de consumo de vinho de 
dimensão média (acima dos 3 milhões lt) e entre os 10 
maiores exportadores.

• Porém, se analisarmos o valor unitário das exportações dos 
principais países vitícolas da EU 25 Portugal não aparece.

Considerações finais (5)
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• Em contrapartida países como a Itália e a Espanha são um 
bom exemplo de crescimento do valor unitário das 
exportações de vinho, sendo de salientar que os principais 
mercados dessa exportações são países exigentes como a 
RFA, USA e GB.

• Portugal está a exportar sobretudo para Angola e, nos países 
desenvolvidos (GB, França e USA) é sabido o peso elevado 
que representam as comunidades étnicas. 

• Por isso Portugal não é referido num estudo recente do 
Parlamento Europeu sobre a OCM que analisa a progressão 
do valor unitário dalguns dos principais países exportadores 
da U.E.

Considerações finais (6)



Fim da apresentação

Muito obrigado pela vossa 
atenção 


