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Introdução

O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) é um instituto público, dotado de personalidade
jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património próprio, cujas actividades
se desenvolvem nos domínios da política vitivinícola, da gestão e valorização do
património vitícola nacional e da aplicação dos instrumentos de reforço da competitividade
dos vinhos portugueses.
No âmbito da gestão e valorização do património vitícola compete ao IVV, elaborar e
manter actual o ficheiro vitivinícola; zelar pelo cumprimento do regime legal da cultura da
vinha; coordenar os programas nacionais e comunitários de ordenamento e melhoria da
vinha.
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I

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA

1.

Código / Versão /data
15 / 1.0 / Fevereiro 2006

2.

Código SIGINE
AG0009

3.

Designação
Estatísticas de arranques, replantações e novas plantações de vinha

4.

Actividade Estatística

F Agricultura, Floresta e Pescas
60 Agricultura e Floresta
601Estatísticas das Estruturas Agrárias
64 Estatísticas de Arranques e Novas Plantações de Vinha
5.

Objectivos
Proceder á gestão e controlo do potencial vitícola, através do inventário das áreas de
vinha arrancada, plantada e direitos de replantação não utilizados pelos produtores, quer
para a área de vinha de vinho, quer para a área de uva de mesa.

6.

Descrição
Qualquer alteração ao nível da exploração vitícola deve ser comunicada ao IVV, sendo os
pedidos dos viticultores apresentados nas respectivas Direcções Regionais de Agricultura
(DRA).
Os Serviços de viticultura das DRA analisam os pedidos e, no caso dos pedidos de direito
de replantação, de transferência de direitos de replantação, procedem às verificações no
terreno, confirmando os arranques e procedem aos levantamentos das replantações,
sendo estas informações comunicadas ao IVV para emissão dos respectivos direitos de
replantação e actualização do Registo Central Vitícola, abatendo as parcelas arrancadas e
incluindo as novas parcelas de vinha.

7.

Entidade Responsável
INE – DEE/AA

E-mail: carlos.santos@ine.pt
Telefone: 21 8426342 ext: 1287
Fax: 21 8426359
IVV – DSEV/DOCV

E-mail: rfaustino@ivv.min-agricultura.pt
Telefone: 21 3506745
Fax: 21 3559293
8.

Contacto com o EUROSTAT/Outras Entidades
INE

E2-Agricultural produce statistics :Marcel ERNENS
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IVV
DGAGRI
9.

Financiamento
Operação financiada pela Entidade Responsável (IVV) e DRAs

10.

Enquadramento Legal
INE
Regulamento do Conselho (CE) n.º 359/79de 05/02/1979
IVV
Regulamento (CE) n.º 1493/1999, do Conselho, de 17 de Maio e
Regulamento (CE) n.º 1227/2000, da Comissão de 31 de Maio
Portaria n.º 416/2000,

11.

Obrigatoriedade de resposta
SEN – sim
EUROSTAT – sim
Comissão – sim

12.

Tipo de Operação Estatística
Recenseamento

13.

Tipo de Fonte (s) de Informação
Procedimento administrativo;

14.

Periodicidade de realização da operação
Anual;

15.

Âmbito Geográfico
Continente;

16.

Utilizadores da Informação
INE
 Internos:
Departamento de Estatísticas Económicas (Estatísticas da Produção Vegetal)
Departamento de Estatísticas Macroeconómicas (Contas Nacionais; Contas
Económicas da Agricultura; Rendimentos e Preços)
 Nacionais:
Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP)
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)
Empresas ligadas ao Sector
Associações, Cooperativas
Universidades
Público em geral
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 Organismos internacionais:
EUROSTAT
COMISSÃO
OIV
17.

Data de início
1988

18.

Produtos a disponibilizar

Produtos a disponibilizar
Designação

Tipo

Periodicidade

Estatísticas
Publicação
Agrícolas
Estatísticas dos
Quadros préArranques e
definidos
Plantações

II

Desagregação
Geográfica
Disponibilização
Máxima

Anual

Continente

Sujeita a
tarifação

Anual

Continente

Utilização restrita

Tipos de
Utilizador
Utilização
generalizada
Eurostat

CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA

19. População Alvo
Viticultores
20. Base de Amostragem
Portugal Continental
21.

Unidades amostrais
Explorações Vitícolas

22.

Unidades de observação
Parcelas de vinha

23.

Desenho da Amostra
não se verifica

24. Desenho do Questionário
não se verifica
25. Recolha de Dados

 Características da recolha

 Parcela a arrancar:
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Área arrancada, e
Enquadramento legal

 Replantação/Nova plantação:
Identificação do Titular
Identificação do explorador
Identificação da parcela de origem/Enquadramento legal
Área utilizada
Nome, freguesia e concelho; área plantada
Identificação da parcela de destino:
Número da Parcela (geocódigo)
Nome da Parcela
Distrito
Concelho
Freguesia
Secção Cadastral
N.º de Prédio Cadastral
Área Total de Vinha
Área Real de Vinha
Compasso da plantação
Aptidão da plantação
Categoria de Utilização
Região Vitivinícola
Tipo de Irrigação
Tipo de Cultura
Modo de Condução
Modo de Exploração
Área da Cultura consociada
Número de Árvores
Ano de Plantação
Classe de Ano de Plantação
Regime de Apoio
Ultima Vistoria
Enquadramento Legal
Castas
Porta-enxertos
26.

Tratamento dos dados
São fornecidos valores totais, por Região Vitivinícola, relativamente a:
regularização de plantações irregulares;
área objecto da concessão de novos direitos de plantação;
abandono definitivo de superfícies vitícolas;
inventário das superfícies vitícolas;
inventário dos direitos de plantação/replantação de superfícies vitícolas; e
inventário das castas principais

27.

Tratamento de não respostas
não se verifica

28.

Estimação e obtenção de resultados
não se verifica

29. Séries Temporais
não se verifica
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30. Confidencialidade dos dados
INE
Existe a confidencialidade dos dados ao nível do fornecedor da informação, pelo que a
disponibilização da informação é feita ao nível de região agrária.
“A recolha, tratamento e divulgação dos dados é feita no estrito respeito pelo disposto na Lei de
Bases do Sistema Estatístico Nacional (Lei n.º 6/89 de 15 de Abril), atendendo ao disposto na lei
de Protecção de Dados Individuais (Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro e ao Decreto-Lei n.º 294/2002
de 20 de Novembro”.
“Apenas podem ser divulgados ou fornecidos dados que se reportem a pelo menos três unidades
estatísticas de tabulação para uma determinada variável. A ocultação de dados confidenciais
realiza-se pela aplicação dos métodos de supressão ou agregação”.

IVV
Existe a confidencialidade dos dados ao nível do fornecedor da informação, pelo que a
disponibilização da informação é feita ao nível de região agrária e da Região Vitivinícola
“A recolha, tratamento e divulgação dos dados é feita no estrito respeito pelo disposto na lei de
Protecção de Dados Individuais (Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro e ao Decreto-Lei n.º 294/2002 de
20 de Novembro”.

31.

Avaliação da Qualidade Estatística
não se verifica

32. Recomendações nacionais e internacionais
não se verifica

III

CONCEITOS

Código

Designação

4917

Ano agrícola

636

Culturas
permanentes

657

Exploração agrícola

758

Produtor agrícola

Conteúdo
O período de tempo em que se realizam as operações culturais
necessárias à produção agrícola e que se inicia a 1 de
Novembro do ano n-1 e termina em 31 de Outubro do ano n.
Culturas que ocupam a terra durante um longo período e
fornecem repetidas colheitas, não entrando em rotações
culturais. Não incluem os prados e pastagens permanentes. No
caso das árvores de fruto só são considerados os povoamentos
regulares, com densidade mínima de 100 árvores, ou de 45 no
caso de oliveiras, figueiras e frutos secos.
Unidade técnico-económica que utiliza mão-de-obra e factores
de produção próprios e que deve satisfazer obrigatoriamente às
quatro condições seguintes: a) produzir um ou vários produtos
agrícolas; b) atingir ou ultrapassar uma certa dimensão (área,
número de animais, etc.); c) estar submetida a uma gestão única;
d) estar localizada num lugar determinado e identificável.
Responsável jurídico e económico da exploração, isto é, a
pessoa física ou moral por conta e em nome da qual a
exploração produz, retira os benefícios e suporta as perdas
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Código

Designação

823

Vinha para uva de
mesa

824

Vinha para vinho
Replantação
Transferência
Substituição

IV

Conteúdo
eventuais, tomando as decisões de fundo relativas ao sistema de
produção, investimentos, empréstimos, etc.
Superfície plantada com videiras cuja uva se destina ao
consumo em natureza e é produzida por castas especiais ou
cultivadas com este fim.
Superfície plantada com videiras cuja uva se destina à
vinificação.
A replantação consiste no arranque de uma determinada parcela
de vinha e o direito de proceder à plantação de uma vinha com
uma área equivalente
A replantação em parcela diferente daquela onde foi ou vai ser
arrancada a vinha.
A replantação na mesma parcela onde foi arrancada a vinha.

CLASSIFICAÇÕES

Código

Designação da Classificação

V00131

Nomenclatura Agrária e Florestal

V00034

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

CAE rev.2

Classificação de Actividades Económicas

V

VARIÁVEIS

33. Variáveis de Observação:
Variáveis
Designação
Área de Vinha para Uva de Mesa
Área de Vinha Nova para Uva de Mesa
Área de Vinha para Vinho
Área de Vinha Nova para Vinho
Área de Replantação com Arranque Prévio
Área de Replantação sem Arranque Prévio.
Área de Transferência
(a) Não se aplica

34.

Unidade de
Medida
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Classificações
Unidade
Estatística
Nível
Designação
Observada
Utilizado
(a)
(a)
RA
(a)
(a)
RA
(a)
(a)
RA
(a)
(a)
RA
(a)
(a)
RA
(a)
(a)
RA
(a)
(a)
RA

Variáveis Derivadas
Não se aplica.

35.

Informação a disponibilizar
 Medidas

Designação

Área de Vinha para Uva de Mesa
Área de Vinha Nova para Uva de Mesa

Unidade

População Medida

Fórmula do cálculo

ha
ha

(a)
(a)

(a)
(a)
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Designação

Área de Vinha para Vinho
Área de Vinha Nova para Vinho
Área de Replantação com Arranque Prévio
Área de Replantação sem Arranque Prévio
Área de Transferência

Unidade

População Medida

Fórmula do cálculo

ha
ha
ha
ha
ha

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(a) Não se aplica.

VI

SUPORTE DE RECOLHA
Analógico e Digital (Informático)

VII

ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
Tipo de direito:
NDP – (Novo Direito de Plantação);
CEX – (Direito para instalação de Campo Experimental);
RCA – (Direito de Replantação com Arranque Prévio);
RSA - (Direito de Replantação sem Arranque Prévio);
TDR – (Direito obtido por Transferência);
DSR – (Direito obtido a partir da reserva);Categoria de utilização
Categoria de utilização
VH – (Vinho)
UM – (Mesa)
PE – (Porta-enxertos)
VG – (Garfos)

VIII

BIBLIOGRAFIA
Não se aplica
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