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Associação profissional privada do EU Wine Trade

• 24 associações nacionais representando vinhos tranquilos, 
aromatizados, espumantes, licorosos e outros produtos vínicos.  

• Mais de 7.000 companhias, maioritariamente P&M empresas que 
produzem e vendem a grande maioria dos vinhos de qualidade 
da Europa.

• Mais de 90% das exportações de vinhos da EU, com 
exportações anuais de 4,5 biliões de �, a indústria do Vinho da 
EU contribui com um excesso de 2 biliões de � para a balança 
comercial da EU. 

• Tem como missão a promoção do ambiente legal, social e 
económico que encoraje o desenvolvimento sustentado do
Sector do Vinho e promova a posição da Cultura do Vinho na 
Europa e no mundo  

O que é o CEEV - “Comité Vins”?
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Organizações Membros  
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Organizações Membros 

Belgium
Federation Belge des Vins et Spirituex

Cyprus
• Association of Wine Producers
Europe
• GLEVE 

France
• Entreprises de grands vins de France 
(EGVF)

• Fédération française des vins d’apéritif 
(FFVA)

Germany
• Bundesvereinigung Wein und 
Spirituosenimport (BWSI)

• Verband Deutscher Sektkellereien (VDS)
• Verband Deutscher Weinexporteure (VDW)

Greece
• Greek Wine Federation

Holland
• Koninklijke vereniging van nederlandse 
wijnhandelaren (KVNW)

Hungary
• Hungarian Wine Federation

Italy
• Federazione Italiana Industriali Produttori, 
Esportatori ed importatori di vini (FEDERVINI)

• Unione Italiana Vini (UNIVINI)

Luxembourg
• Féderation Luxembourgeoise

Malta
• Malta Wines and Vines Association

Portugal
• Associação Empresas de Vinho do Porto
• Federação de Vinhos e Esprituosos - FEVIN

Roumanie
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Slovania
• Union for Viticulture and Enology Slovenia

Spain
• Asociación española de elaboradores y 
distribuidoresde vermouth y aperitivos vinicos 
(ANEV)

• Federación Española del vino (FEV)

United Kingdom
• The Wine and Spirits Trade Association 
(WSTA)
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• O objectivo do Comité Vins é a promoção, nas instituições 
comunitárias Europeias, da pesquisa científica, progresso e 
desenvolvimento técnico da qualidade do produto do sector 
do vinho, especialmente através da troca de ideias, 
experiências e de toda a documentação sobre a indústria e o  
comércio de vinhos, espumantes, licorosos e outros 
produtos vínicos. 

• Estar em contacto regular com as organizações Europeias e 
globais que possam facilitar o cumprimentos destes 
objectivos

Objectivos Estatutários
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• Reforçar o papel do CEEV como corpo representativo do 
European Wine Trade. 

• Realçar o perfil do CEEV na arena da EU (Bruxelas) para 
facilitar o cumprimento da missão do CEEV. 

• Defender e promover a posição de relevo da cultura do Vinho 
na Europa e em todo o Mundo:  

- herança e valores
- consumo reponsável  
- respeito pelo local de origem
- resposta às preferências e solicitações do consumidor 
- comércio mundial dos nossos produtos, sectores e 

companhias 

Objectivos Operacionais
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Resumo Comité Vins

Em Resumo

• COMITÉ VINS é a Associação privada do EU Wine Trade  
representando as companhias Europeias líderes, através das 
suas associações 

• O OBJECTIVO é a defesa da cultura Europeia do Vinho e o 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO destes negócios, a 
maioria dos quais são PEQUENAS e MÉDIAS empresas  

• O PROCESSO é a COMUNICAÇÃO CLARA  com a Comissão 
da EU e com os stakeholders Globais em cada área de 
influência nestas companhias 
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Equilibrando os riscos com os custos: 
informação relevante no rótulo para o consumidor

George Sandeman
Vice President CEEV
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Indices

Parte l - Contexto

Parte ll - Informação para o Consumidor

Parte lll - Alternativa : Vinho & Saude
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Parte l - Contexto
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O VINHO NA EUROPA É REGIDO PELA REGULAMENTAÇÃO DA EC

The Wine Common Market Organization (CMO)

• Os vinhos são totalmente regulados e controlados por uma 
CMO extremamente compreensível.  

• Esta legislação, completada pela Regulamentação da Comissão 
753/202, contém um exaustivo conjunto de normas técnicas que 
abrangem todas as formas de apresentação e rotulagem dos 
vinhos. 

• Tal assegura que os consumidores estão protegidos e 
devidamente informados. 

Contexto
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Contexto

A DEFINIÇÃO DO CONSUMIDOR

- Seguindo as orientações do Tribunal de Justiça, Directiva  2005/29/EC 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 Maio 2005 sobre práticas 
comerciais injustas para com o consumidor, no mercado interno, 
define a atitude do consumidor como :

“consumidor médio, 
que é razoavelmente 

bem informado e 
razoavelmente atento e 

circunspecto ”
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Contexto

O WINE CMO COBRE NÃO SÓ A ROTULAGEM  MAS TAMBÉM  A 
REGULAMENTAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADOS 
COM A ROTULAGEM E INFORMAÇÃO PRESTADA NOS RÓTULOS AOS 
CONSUMIDORES

PAÍS DE ORIGEM 

ÁREA DE ORIGEM OU 
CLASSIFICAÇÃO 

GRAU  ALCOÓLICO 

NOME DOS 
PRODUTORES E 
CONTACTO 

LOT NUMBER

CAPACIDADES
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O VINHO É SUBMETIDO A UMA REGULAMENTAÇÃO EXAUSTIVA 
E EXTREMAMENTE DETALHADA TANTO NA EU COMO A NÍVEL 
NACIONAL. 

- Os vinhos são produtos agrícolas
(Regulamentação do Conselho 1493/1999 e Regulamentação 1601/91, 
completada entre outros pela Regulamentação da Comissão 753/2002 sobre 
rotulagem, designação e apresentação). 

- “produto obtido exclusivamente pela fermentação total ou parcial de uvas 
frescas, esmagadas ou não, ou de mosto”
(Regulamentação do Conselho1493/1999). 

- Todos os parâmetros nesta definição estão estabelecidos no mesmo 
Regulamento do Conselho. A substância base não pode ser outra que não 
uvas, e o álcool que contém é o resultado da fermentação.  

- As designações de venda dos diferentes vinhos, quer sejam tranquilos, 
espumantes, licororos e aromatizados estão definidas e correspondem a 
elementos de informação importantes de acordo com as categorias do vinho, 
conteúdo alcoólico, quantidades, vindima e variedade da vinha.

Contexto
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O vinho é submetido a uma regulamentação exaustiva e 
extremamente detalhada tanto na EU como a nível nacional.

- Esta legislação contém um exaustivo conjunto de normas técnicas que 
cobrem por completo todas as etapas da produção, produção de vinho e 
práticas enológicas, métodos de fabrico e formas de apresentação e 
rotulagem dos vinhos, assegurando assim que todos os passos da cadeia 
estão cobertos e que os consumidores estão protegidos e devidamente 
informados. 

- Este instrumento legislativo da Comunidade define  os solos, áreas de 
produção e variedades de castas autorizadas e as condições para as suas 
indicações no rótulo 

- As definições de venda que incluem o grau alcoólico, a quantidade e as 
indicações de rotulagem que correspondem às diversas qualidades/tipos 
de vinhos estão também cobertas pelas Regulamentações

- Há uma diferença grande entre a produção de vinho e a produção de outros 
alimentos e bebidas:  só substâncias incluídas na lista de práticas 
enológicas e tratamentos podem ser usadas  na produção de vinho.-
qualquer prática não incluida nesta lista é proibida 

Contexto
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O RÓTULO É UMA FONTE DE INFORMAÇÃO PARA O 
CONSUMIDOR

- A informação no rótulo deverá ser  importante, verdadeira e de fácil 
compreensão 

- O CMO regula todos os aspectos relacionados com a rotulagem, 
apresentação e designação como parte da informação ao consumidor e 
critérios de protecção.

- As regulamentações da EU sobre traçabilidade  requerem o uso do LOT 
NUMBER, em complemento de qualquer numeração usada pela DOC ou 
pelo Produtor

- O consumidor  dispõe de muito mais informação numa garrafa de vinho 
do que numa garrafa premium de AZEITE

Contexto
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Contexto

MARCA

CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE

Azeite Extra Virgem de 
qualidade superior obtido 

directamente de azeitonas, 
unicamente por processos 

mecânicos.
Guardar longe da luz e 

calor

TEXTO EM PT., FR., IN.,

Grão Mestre é o resultado 
de uma rigorosa selecção 
de azeitonas. É um azeite 
delicioso e saboroso, uma 
delícia para o paladar do 

melhor apreciador.
Grão Mestre - Puro sabor

NOME E 
CONTACTO DO 
PRODUTOR

LOT NUMBER E 
DATA VALIDADE

Exemplo : AZEITE

CAPACIDADE
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Contexto

PAÍS DE ORIGEM

ÁREA DE ORIGEM 
OU CLASSIFICAÇÃO

GRAU ALCOÓLICO

NOME DO 
PRODUTOR E 
CONTACTO 

LOT NUMBER

CAPACIDADE

MENÇÕES OBRIGATÓRIAS MENÇÕES OPCIONAIS

DESENHO OU LOGO

ANO DE VINDIMA

VINHA OU MARCA

VARIEDADE DE CASTA

OUTRAS MENÇÕES 
OPCIONAIS:

• EXPRESSÕES 
TRADICIONAIS

• NOME E MORADA DO 
VITICULTOR

• INFORMAÇÃO SOBRE O 
ENGARRAFAMENTO

Exemplo : VINHO
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….MAS QUE INFORMAÇÃO PROCURAM OS      
CONSUMIDORES NUM RÓTULO DE VINHO?

OPTEM 2005 : “AS ATITUDES DOS CONSUMIDORES A RESPEITO DA 
ROTULAGEM ESTUDO QUALITATIVO EM 28 PAISES EUROPEUS” (1)

- Para identificar qual é a informação necessária e útil para os consumidores é
essencial ter em consideração os resultados de consultas e pesquisas relevantes, 
particularmente sobre o tipo de informação que o consumidor quer ver – ou 
não – nos rótulos para que possa fazer escolhas informadas. 

- O tipo de informação varia de produto para produto

- O vinho é considerado como: 

- um “produto próximo da natureza e da terra”

- “um produto de prazer e sabor” (…) com uma elevada dimensão cultural 
(…)”

- “a rotulagem dos vinhos é de elevada importância, não pela sua 
natureza informativa mas pelo seu valor como expressão da história, 
conhecimento, tradição e, finalmente, da qualidade do produto que é
natural e autêntico na sua essência”.

- O vinho foge largamente às preocupações expressas pelos consumidores sobre 
outros alimentos no que diz respeito a saúde, informação nutricional, etc.  

Contexto
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ROTULAGEM – UMA DAS FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO DO 
CONSUMIDOR 

- A rotulagem é uma importante ferramenta que proporciona ao 
consumidor  a informação necessária e útil que lhe permite fazer 
escolhas seguras, saudáveis e responsáveis. 

- Os consumidores estão interessados em informação factual sobre a  
origem, solo, variedade da vinha, teor alcoólico, sabor e 
envelhecimento. Estão também interessados em ter aconselhamento 
geral sobre prova, particularmente temperatura, armazenamento, prova e 
combinações com diversos pratos. 

- Sem esquecer o facto de que a rotulagem é uma ferramenta 
importante da comunicação e do marketing para os operadores 
apresentarem os seus produtos aos consumidores, não é de modo algum  
o único meio de comunicar informação ao consumidor. 

- Há meios alternativos  para informar os consumidores, como os media, 
websites, pontos de contacto de e-mail, displays em pontos de venda e 
outros materiais.

Contexto
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Parte l - Informação ao Consumidor
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INFORMAR O CONSUMIDOR 

- A informação no rótulo dever ser relevante, verdadeira e de fácil 
compreensão

- Os consumidores precisam de  informação que lher permita fazer 
escolhas seguras, saudáveis e responsáveis 

- Há uma quantidade de meios alternativos para tornar disponível a 
informação aos consumidores , como os media, os websites, os pontos 
de contacto de e-mail, os displays em pontos de venda e também a 
educação a longo prazo.

- Muitos destes são mais eficazes em termos de custo e eficiência do que  
a rotulagem 

Informação ao Consumidor
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- O aumento da pressão para defender a saúde do consumidor e reduzir os 
seus custos levou a EU e as autoridades Nacionais da Saúde a 
questionarem  porque é que o SECTOR DO VINHO não pode  usar a 
rotulagem para manter os consumidores informados sobre os riscos
do consumo? 

- Uma abordagem mais radical necessita de adaptação considerando não 
só que informação necessitam os consumidores mas também  
como pode cada elemento ser  disponibilizado, em particular quando 
se trata de informação relacionada com a saúde ou os problemas sociais. 

- Assim, é necessário questionar, para cada elemento da rotulagem,  serão 
os rótulos o mais apropriado e eficiente caminho para comunicar a 
informação específica ou seriam possíveis meios alternativos 
igualmente válidos ou quem sabe preferíveis? 

INFORMAR O CONSUMIDOR SOBRE O CONSUMO SAUDÁVEL 

Informação ao Consumidor
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- As Autoridades da Saúde da EU e Nacionais identificaram 4 
importantes áreas de informação  ao consumidor que deveriam ser 
incluídas no rótulo: 

- Informação nutricional

- Informação sobre os ingredientes

- Informação alergénica

- Mensagens de aviso 

- Mensagens ou informação sobre os  benefícios de um consumo 
moderado e responsável  são proibidos 

INFORMAÇÃO CLASSIFICADA COMO IMPORTANTE PELA  
AUTORIDADE DA SAÚDE 

Informação ao Consumidor
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ROTULAGEM NUTRICIONAL 

- A pesquisa ao consumidor (1) sobre o valor nutricional conclui:

“O valor nutricional é um critério absolutamente  insignificante para 
um produto de prazer e cultura” como o Vinho, que não é um alimento

CONCLUSÃO: Rotulagem nutricional não é relevante e não deveria 
ser obrigatória para o vinho. 

- Com o aumento da rotulagem Nutricional no sector Alimentar, poderá o 
vinho evitar colocar,no rótulo, informação relevante para o consumidor ? 

- Poderá o vinho usar os mesmos símbolos que os Alimentos, apesar de 
ser uma categoria específica?

- Haverá meios alternativos de comunicar informação Nutricional?

(1) Optem Study 2005

Informação ao Consumidor
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ROTULAGEM DE INGREDIENTES 

- O vinho é regido por regulamentação extremamente detalhada a nível da 
EU e nacional e somente substâncias incluídas numa lista concreta de 
práticas enológicas e tratamentos podem ser usadas na produção de vinho 

- O vinho é um produto agrícola: muda de um ano para o outro dependendo 
das características da vindima 

CONCLUSÃO A rotulagem de ingredientes é complexa,  pela natureza 
agrícola do produto, e deverão ser investigadas 
alternativas 

- À medida que os consumidores se tornam mais interessados na segurança 
dos alimentos, será que procuram informação dos ingredientes do vinho? 

- Qual é a informação relevante para os consumidores? 

- Quais são os ingredientes do vinho listados?

Informação ao Consumidor
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ROTULAGEM  DE ALERGÉNICOS 

- É obrigatório disponibilizar a informação relevante por razões de 
saúde , i.e. indicação das substâncias responsáveis por causar 
intolerâncias ou alergias  (sulfitos)

- A obrigatoriedade de usar as línguas nacionais destroi os principais 
princípios fundamentais do mercado único da EU e tem um grande impacto 
nos custos de produção e logísticos 

CONCLUSÃO: Logos ou símbolos para, inter alia, indicação de 
substâncias possíveis de provocarem efeitos adversos 
para a saúde, em certos grupos de consumidores, 
deverão ser aceites e apoiados.

- A que nível de quantidade (partes por milhão?) deverão os alergénicos ser 
medidos?

- Qual o nível de risco aceitável?

Informação ao Consumidor
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MENSAGENS DE AVISO

- Proporcionar  aos cidadãos informação relevante e correcta que lhes permita 
tomarem decisões responsáveis, é um elemento chave para a prevenção eficaz 
dos problemas relacionados com o abuso e/ou mau uso do álcool. 

- Pesquisa demonstrou que os  warning labels não são eficazes na mudança do 
comportamento (1) apesar de, quando combinados com outras ferramentas e 
métodos de informação, possam aumentar o conhecimento do fenómeno entre 
alguns consumidores,  

- Warning labels não são eficazes na redução dos níveis do consumo, e são  
completamente ineficazes a atingir aqueles que fazem mau uso ou abusam.

- Estudos científicos confirmam  que os warning labels seriam a ferramenta de 
informação menos eficaz de todas. A EU Strategy on Alcohol reconhece que a 
Educação é essencial na redução da má utilização do vinho. 

- A obrigatoriedade do uso das línguas nacionais destroi os princípios 
fundamentais do mercado único da EU e tem um grande  impacto nos custos 
de produção e logísticos

Informação ao Consumidor
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MENSAGENS DE AVISO

CONCLUSÃO: Os Warning Labels não têm efeitos comprovados e os 
indicadores de suporte à Indústria, em colaboração com 
autoridades Nacionais e Locais para educar os 
consumidores, médicos, pais, professores, agências 
para a saúde ou familiares, sobre os riscos de um 
consumo danoso, pode ser mais eficaz. 

- Qual é o custo/benefício dos warning labels?

- Poderá a indústria arriscar outras alternativas? Avisos nos pontos de 
venda? Educação? Publicidade? 

1) A non exhaustive list of scientific research on the subject: Groupe de Recherche sur les Aspects Sociaux de la Santé et de la Prevention  (GRASP) de l’ Université de 
Montreal (2005), “Analyse de l’efficacité des etiquettes de mise en garde sur les méfaits lié à la consummation abusive dl’alcool”, Educ’Alcool; Andrews J.C. (1995), 
“Effectiveness of alcohol warning labels: A review and extension”, American Behavioural Scientist;
Hankin JR, Firestone IJ, Sloan JJ et al. (1996), “Heeding the Alcoholic Beverage Warning Label during pregnancy : Multiparae versus Nulliparae”, Journal of Studies of 
Alcohol; Stockley C. S. (2001), “The effectiveness of strategies such as health warning labels to reduce alcohol-related harms – an Australian perspective”, The 
International Journal of Drug Policy 12; MacKinnon DP (1995), “Review of the effects of the alcohol warning label”, Drug and Alcohol Abuse Reviews, Ed: Watson RR 
(Humana Press Inc, Totowa, NJ);
Andrews JC, Netemeyer RG and Durvasula S (1991), “Effects of consumption frequency on believability and attitudes toward alcohol warning labels”,J. of Public policy 
and Marketing; Andrews JC, Netemeyer RG and Durvasula S (1991), “Believability and attitudes toward alcohol warning label information: the role of persuasive 
communications theory”; Scammon DL, Mayer RM and Smith KR (1991), “Alcohol warnings: How do you know when you have had one too many?”, J. of Public policy and 
Marketing.

Informação ao Consumidor
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES NA ROTULAGEM

• DG SANCO apresentou o  “Draft Regulation on the provision of food 
information to consumers”

• A proposta define requisitos obrigatórios: 

• lista de ingredientes para TODAS as bebidas alcoólicas;

• declaração no rótulo dos valores energéticos (calorias) em kJ e 
Kcal por 100ml;

• letra com um tamanho mínimo de 8 e numa linguagem acessível 
para o consumidor 

• não há proposta para a obrigatoriedade de “health warnings”
para as bebidas alcoólicas; 

• os projectos da rotulagem nacional para complemento dos 
requisitos obrigatórios da EU deverão ser desenvolvidos por 
cada Estado Membro 

Informação ao Consumidor
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PONTO DE SITUAÇÃO - INGREDIENTES

- DG SANCO enviou para o “Inter-service consultation” (que terminou no dia 14 de 
Novembro) e CEEV reuniu com o Comissário Kyprianou para apresentar as 
razões para que os vinhos estejam isentos da obrigatoriedade de listarem os 
ingredientes e o valor energético.  

- O Comissário informou que:

� A DG SANCO propõem manter as bebidas alcoólicas na legislação 
horizontal sobre a obrigatoriedade de rotular os ingredientes e 
assegurar o procedimento de implementação que definirá as listas de 
ingredientes dentro das diversas categorias; 

� A DG SANCO acha difícil justificar a exclusão de um só produto da 
legislação horizontal; 

� A Comissária Fischer Boel pediu-lhe para ter em consideração a 
regulamentação específica para a rotulagem dos vinhos e tentar adaptar, 
de alguma forma, esta preocupação na nova proposta;

� A principal preocupação são as substâncias que um consumidor comum 
não esperaria encontrar no vinho (substância exógenas - que não estão 
naturalmente presentes no vinho). 

� CEEV mantém que os ingredientes usados na produção são auxiliares 
do processo (não deverão ser rotulados como ingredientes) ou estão 
naturalmente presentes. 

Informação ao Consumidor
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PONTO DE SITUAÇÃO - INGREDIENTES

- Procedimento legislativo: próximos passos 

� A DG Sanco está ainda, informalmente, a reunir a opinião dos 
principais stakeholders da alimentação sobre a proposta; 

� A partir de 4 de Dezembro 2007: negociações com as DGs que 
deram  uma opinião negativa sobre a proposta legislativa 
(AGRI, Enterprise and Budget) ou apresentaram reservas 
(Market, Taxud, Legal Services and General Secretariat);

� DG SANCO espera que o Draft final da proposta seja adoptado pela
Comissão Europeia e transmitido ao Parlamento Europeu ANTES do 
Natal 2007.  

Informação ao Consumidor
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PONTO DE SITUAÇÃO - ALERGÉNICOS

- Foi publicado no Jornal Oficial da CE a Directiva 2007/68/CE da 
Comissão, de 27 de Novembro de 2007, que obriga à rotulagem das 
substâncias alergénicas utilizadas como auxiliares tecnológicos 
nos vinhos, nomeadamente: 

- Ovos e produtos à base de ovos
- Leite e produtos à base de leite

- Para a Gelatina de Peixe foi obtida uma isenção permanente.

- No que diz respeito à entrada em vigor, os Estados-Membros 
autorizarão a comercialização, até ao esgotamento das existências, 
dos géneros alimentícios conformes com a Directiva 2005/26/CE 
colocados no mercado ou rotulados antes de 31 de Maio de 2009.

- No que diz respeito às regras de aplicação desta directiva, a indicação 
exacta a ser utilizada na rotulagem dá a possibilidade de adoptar 
essas regras através da legislação específica sobre vinhos, 

Informação ao Consumidor
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Obrigatoriedade de rotular ingredientes susceptíveis de causar alergias entrou em vigor
no dia 25 de Novembro de 2005.

Nessa altura conseguiu-se uma isenção provisória de 2 anos para a rotulagem de ovos
(lisozima e albumina), gelatina de peixe e produtos lácteos (caseína). 

Neste momento (Directiva 2007/68/CE da Comissão de 27 de Novembro de 2007):
   -    Isenção permanente para a Gelatina de Peixe.

- Obrigatoriedade de rotular Ovos e produtos à base de ovos e Leite e produtos à
base de leite 

A definição dos textos a incluir na rotulagem será alvo de discussão posterior à entrada
em vigor desta directiva

CANADÁ Proposta de legislação, que prevê que a indicação "Contains Sulphites/Contient des
Sulfites" passe a ser mencionada na etiqueta principal em conjunto com as outras
menções principais, tais como grau de álcool, etc., isto é, no "rótulo frontal" e não no
contra-rótulo (tal como na UE). 

Ainda em análise.

PAÍSES EXIGÊNCIAS DATAS

UNIÃO 
EUROPEIA

Entrada emvigor a 26 de
Novembro de 2007. É
permitido o esgotamento
das existências
introduzidas no mercado
ou rotuladas antes de 31-
05-2009.

ROTULAGEM ALERGÉNICOS

Informação ao Consumidor
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- «la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse,
même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la
santé de l’enfant».

Já entrou em vigor.

- ou «logo» a substituir a mensagem. Produtos introduzidos do mercado
antes de 3 de Outubro de 2007
podem ser comercializados até que se
esgotem os stocks. 

“AVISO: o álcool é perigoso para o desenvolvimento do feto e para a
saúde”

Proposta de entrada em vigor no dia 1 
de Janeiro de 2009. 

em Finlandês E  Sueco  Processo em análise na Comissão
Europeia.  

POLÓNIA Indicação de avisos de saúde obrigatórios para mulheres grávidas,
menores e pessoas que conduzam veículos motorizados.

Processo em análise na Comissão
Europeia

REINO UNIDO Acordo, inteiramente voluntário, entre o Governo e a Indústria do 
Reino Unido.

Análise dos níveis de implementação 
destas medidas até ao final de 2008.

Proibição da utilização de expressões que façam referência aos
benefícios do produto para a saúde e obrigatoriedade da inclusão de
pelo menos uma das mensagens seguintes: 

-         Alcohol reduces driving ability, don't drink and drive.
-         Don't drink and walk on the road, you may be killed.
-         Alcohol increases your risk to personal injuries. 
-         Alcohol is a major cause of violence and crime. 
-         Alcohol abuse is dangerous to your health. 
-         Alcohol is addictive. 
-         Drinking during pregnancy can be harmful to your unborn baby.

ÁFRICA DO SUL Entra em vigor no final do mês de
Fevereiro de 2009.

FINLÂNDIA

PAÍSES EXIGÊNCIAS DATAS

FRANÇA

AVISOS DE SAUDE

Informação ao Consumidor
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OPÇÃO A - manter as regras actuais - rotulagem nutricional numa base voluntária 

OPÇÃO B - obrigatória para todo o sector, mas com isenção para todas/algumas PME's

Regras Actuais
-   Big 4 (calorias, proteínas, carbohidratos, e gordura)/100ml + informação adicional

voluntária
- Big 8 (Big 4 + açúcar, gordura saturada, fibra e sódio)/100ml + informação adicional

voluntária   
E.U.A 3 anos após a

aprovação e
publicação da
proposta actual 

PAÍSES EXIGÊNCIAS DATAS

UNIÃO 
EUROPEIA

Alteração da
Directiva até ao
final de 2007

AVISOS NUTRICIONAIS

Informação ao Consumidor
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O CASO DA CASEÍNA

- A prevalência de alergias ao leite entre a população adulta é muito baixa. 
De acordo com a EFSA, aprox.  1% dos adultos são alérgicos, mas 
estudos recentes apontam para uma prevalência muito mais baixa 
de alergias às proteínas do leite nos adultos. 

� A prevalência de alergias alimentares aos alimentos ANY em 
adultos é apresentada como sendo  entre 1.4% e 2.6% (Zuberbier 
et al 2004). 

- Enquanto nas crianças o leite é uma das alergias mais comuns, nos 
adultos a maioria dos pacientes reage à fruta.  No mais recente estudo 
sobre alergias alimentares nos adultos, somente foram encontrados 
2.6%  de adultos e de entre estes só um subgrupo de 4.5% reagiram 
ao leite.

Informação ao Consumidor
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O CASO DA CASEÍNA

- Estes baixos números de prevalência explicam o número reduzido de 
participantes nos estudos clínicos 

� Apesar do grande esforço do centro de estudos em Munique 
para encontrar pacientes adultos alérgicos ao leite de vaca (um 
importante centro de alergias de referência para Munique e 
arredores da Bavaria que cuida de aprox. 35000 pacientes, 3000 
alérgicos e mais de 5500 com dermatitis/eczema), só foi possível 
encontrar 5 pacientes. 

- A mesma dificuldade foi encontrada por 4 centros de estudos em França 
(Paris, Grenoble, Montpellier, Besancon) onde só foi possível recrutar 
UM paciente. 

- Situação semelhante na Austrália, onde só UM adulto alérgico foi 
encontrado num período de mais de um ano. 

- Com base nestes números, é possível concluir que a prevalência de 
adultos alérgicos ao leite foi exageradamente calculada.

Informação ao Consumidor
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MÉTODOS DE ANÁLISE

Os métodos de análise (designados por ELISA competitiva) usados para detectar e 
qualificar possíveis indícios de agentes de filtragem no vinho são muito específicos. 

Devido ao baixo limite de detecção (0.1-0.3 mg/L), é possível detectar quantidades  de 
caseína  que ainda possam estar no vinho. Contudo, não é possível encontrar resíduos 
em vinhos que foram filtrados com 5 vezes a quantidade habitual de agentes filtrantes.   

O desenvolvimento recente deste método foi validado e publicado num jornal da 
especialidade (Weber et al. 2007) tendo, assim, sido reconhecido cientificamente como 
uma forma de analisar possíveis resíduos no vinho. A quantificação com este método foi 
fiável e precisa de ser considerado separadamente do método Francês (chamado 
sandwich ELISA) que não permite a quantificação de resíduos no vinho.

No “double-blind placebo-controlled food challenge studies” –o chamado padrão de ouro 
para detectar uma alergia alimentar- nem em França, Alemanha e Austrália foram 
observados quaisquer casos de reacções adversas, IgE-mediated objectivas após o 
consumo de vinhos filtrados com caseína, mesmo depois da filtragem com uma dose 5 
vezes (!) superior ao normal. 

Informação ao Consumidor
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RESUMO: O IMPACTO DA ROTULAGEM  NO CONSUMIDOR

- Apesar de haver um aumento das alergias nos consumidores, os 
números das reacções alérgicas são baixos relativamente à população

� As reacções alérgicas são diagnosticadas por um 
profissional médico que aconselha sobre como evitá-las l

- Warning labels não detêm o consumo abusivo de álcool ou o consumo 
antes da idade legal

� Consumidores de alto risco devem ser aconselhados por 
profissionais médicos e sociais

- Para ser relevante, a informação Nutricional e dos Ingredientes deverá
estar na língua mãe dos Consumidores 

� A rotulagem é muito dispendiosa para as P&M empresas em 
termos de custo, logística e responsabilidade

Informação ao Consumidor
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RESUMO: O IMPACTO DA ROTULAGEM NO CONSUMIDOR

- Haverá formas alternativas de comunicar com o consumidor?

� Web sites?

� Folhetos?

� Organizações profissionais, educação?

� Profissionais médicos e da saúde?

Informação ao Consumidor
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Parte lll - Alternativa : Vinho & Saúde
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Alternativa : Vinho & Saude

WINE IN MODERATION

O Programa “Wine in Moderation” (Vinho em Moderação) representa o 
contributo e o compromisso do sector do vinho para com o EU 
“Alcohol and Health Forum” como uma parte da estratégia da EU no 
apoio aos Estados Membros para a redução dos danos relacionados 
com o álcool

EU Alcohol & Health Forum
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WINE IN MODERATION

O Programa WINE IN MODERATION consiste numa Moderation 
Message, (uma Mensagem de Moderação) apoiada por três acções 
fundamentais

WINE 
INFORMATION 

COUNCIL

NORMAS DE 
COMUNICAÇÃO DO 
EUROPEAN WINE

EDUCAÇÃO  
“ARTS DE VIVRE”

MENSAGEM COMUM

Alternativa : Vinho & Saude



Colóquio ALABE 2007 - Anadia, 14 Dezembroi 2007

THE MODRATION MESSAGE (Mensagem de Moderação) 

• Esta é a pedra chave da comunicação do programa “Wine in Moderation”
e contém uma mensagem simples para ser usada em toda a Europa 
sobre os riscos e benefícios de um consumo de vinho moderado e 
responsável, como parte de um estilo de vida saudável.

• A Mensagem Comum define um entendimento comum que forma a 
base e a criação do programa  “Wine in Moderation” e que está
previsto circular pela União Europeia com vista a: 

• Comunicar moderação e responsabilidade no consumo sensato de 
vinho, fazendo desta máxima uma norma cultural / social

• Contribuir para a prevenção do consumo abusivo e/ou excessivo 
de bebidas alcoólicas, reduzir o abuso do álcool e ajudar os jovens e 
adultos  a tomarem decisões esclarecidas e responsáveis sobre o 
consumo;

• Cooperar de forma eficaz com as autoridades competentes e outros
stakeholders relevantes na prevenção do abuso e mau uso do 
vinho. 

Alternativa : Vinho & Saude
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EU WINE INFORMATION COUNCIL 

• Em resposta à necessidade de uma pesquisa alargada sobre os aspectos 
culturais e sociais do consumo na Europa, está a ser desenvolvido um  
EU Wine Information Council (WIC) em coordenação com as autoridades 
Europeias. 

• O objectivo do WIC é:  
• Partilhar as “best practices” com as organizações Europeias do sector 

do vinho nos estados membros da EU; 

• Desenvolver um processo e uma estrutura para uma  Wine 
Information Database central para coordenar o fluxo de informação 
entre as várias Associações de Wine and Health / Social Aspects locais 
e nacionais, assegurando que a informação está na generalidade 
disponível para uso de qualquer stakeholder;  

• Consolidar toda a informação relevante baseada no “sound 
science”

• Incentivar a pesquisa adicional por parte de investigadores 
independentes e credíveis sobre aspectos de interesse e/ou de 
preocupação.

Alternativa : Vinho & Saude
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WINE COMMUNCIATION STANDARDS

• O sector Europeu do vinho é um forte defensor da comunicação 
comercial responsável.  

• O senso comum deverá orientar todas as formas de comunicação 
comercial aos consumidores. O sector do vinho reafirma o seu 
compromisso com todas as formas de marketing de vinhos promovendo a 
mensagem de moderação. Nenhuma comunicação deverá ter como alvo 
jovens abaixo da idade legal para consumir ou  fornecer informação 
enganosa. 

• Para este fim, o sector do vinho Europeu definiu  uma série de  Wine 
Communication Standards específicos para as comunicações comerciais 
sobre o vinho e produtos vínicos. 

• Estas normas, elaboradas com base nos códigos de auto-regulação 
nacionais existentes, procuram reforçar as tradições da apresentação, 
comunicação e disponibilidade para os consumidores, induzindo a 
moderação e responsabilidade no consumo de vinho.

• Estas normas apresentam também uma série de recomendações 
orientadoras das práticas e comunicações comerciais. Serão também 
definidas linhas orientadoras para o uso da mensagem de moderação e 
responsabilidade no consumo. 

Alternativa : Vinho & Saude
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“ARTS DE VIVRE” EDUCATION

• Os elementos chave da Common Message of Moderation serão 
utilizados em materiais de comunicação, incluindo um folheto de 
informação executiva e uma apresentação educacional “arts de vivre’ ou 
“life-skills”, para ser usada com pessoas de todas as idades.

• Estes materiais abrangerão tópicos como atitudes saudáveis em 
relação ao vinho, os riscos associados a um consumo perigoso e 
danoso e o ambiente legal. 

• A central para a promoção da mensagem de moderação e 
responsabilidade no consumo sensato é o programa de educação 
“Arts de Vivre”.

Alternativa : Vinho & Saude
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“ARTS DE VIVRE” EDUCATION

• Tal envolve a educação activa da indústria e dos consumidores para 
incentivar a mudança cultural na abordagem ao consumo de bebidas 
alcoólicas, fazendo da moderação uma moda, através de: 

• Formacão do sector profissional

• Baseado no programa e módulos do WSET de UK  para ajudar a 
um ambiente de auto-regulação e a um marketing e vendas
responsáveis, com as companhias líderes a serem exemplo para 
operadores mais pequenos.   

• Educação dos consumidores

• Quem aprecia o vinho que o faça de forma moderada e 
responsável, como parte de um estilo de vida saudável.

• Familiarizar os consumidores com os riscos do abuso e mau uso, 
e com os benefícios de um consumo moderado de vinho que 
lhes permita tomarem decisões informadas e responsáveis.

Alternativa : Vinho & Saude
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RESUMO

• Na área do “Consumer Health & Information” o Vinho está a ser conduzido 
para os mesmos requisitos gerais da rotulagem alimentar.

• Os requisitos para a Rotulagem de Ingredientes, Rotulagem de 
Alergénicos e Health Warnings são uma pressão Nacional e da EU

• É difícil de calcular o custo/benefício para o produtor, mas é significativo 
devido aos requisitos linguísticos – o custo para o princípio de “um só
mercado” é evidente. 

• As implicações legais para a responsabilidade do produtor são de alto 
risco.

• Terão de ser encontrados métodos alternativos:

� Information informal?

� Reduzir o potencial alérgico?

� Health Warning através da educação?

Resumo
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Comité Européen des Entreprises Vins 

Obrigado!


