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Imaginem – o vinho de baixo carbono 
 
 

Nos últimos cem anos, uma combinação do crescimento da população, desflorestação e 

industrialização, provocou um aumento considerável daconcentração de Gases de Efeito de Estufa 

(GEE) na atmosfera. Como consequência, a temperatura média da Terra subiu e o efeito destas 

mudanças provocam ameaças sérias à produção agrícola, aos ecossistemas e à qualidade de vida 

da população em geral. 

Com a inversão do paradigma energético, têm surgido várias iniciativas que procuram quantificar o 

impacte dos produtos ou serviços no ambiente. A determinação da pegada de carbono surge como 

uma ferramenta eficaz na tradução deste tipo de impacte em emissões de GEE. 

Cada vez mais os consumidores acompanham a evolução destas questões, mostrando 

sensibilização pelo desenvolvimento de novos produtos mais amigos do ambiente e mais 

sustentáveis. No setor vinícola esta é uma tendência muito marcada e visível em inúmeros 

exemplos internacionais.  

Atualmente, a qualidade no desempenho das componentes ambientais, sociais e económicas das 

empresas vinícolas, são entendidas como atributos de qualidade adicional. Atenta a esta tendência 

e ao facto de Portugal ter condições de excelência para a atividade do vinho, a Consulai e a 

Herdade da Mingorra decidiram desenvolver um produto mais sustentável, criando assim um novo 

nicho de mercado: o vinho de baixo carbono.  

O novo vinho é resultado de um renovado processo de produção vinícola, baseado em estratégias 

alternativas, com soluções e tecnologias capazes de reduzir as emissões de CO2 e promover o 

aumento do sequestro de carbono. 

A história deste projeto começa em 2012, altura em que foi avaliada a pegada de carbono da 

produção do vinho convencional nos 135 hectares que compõem a Herdade da Mingorra. Com os 

resultados obtidos, em 2013, foram selecionados 2 hectares para estudo e aplicação de práticas de 

gestão de baixo carbono. O projeto resulta de uma parceria entre a Herdade da Mingorra, a 

Consulai e o Instituto Superior de Agronomia, sendo que este último é responsável pela 

investigação, desenvolvimento e desenho experimental do novo processo de agricultura 

sustentável. 



 

 3 

A 1.ª edição do vinho Imaginem foi, entretanto, certificada com a norma PAS 2050:2011, no 

âmbito da pegada de carbono e serviços, a primeira certificação do género realizada em Portugal. 

A PAS 2050:2011 é uma norma internacional que regulariza metodologias para avaliação de 

emissões de gases de efeito de estufa, ao longo do ciclo de vida de um bem ou serviço, 

permitindo evidenciar a pegada de carbono resultante da produção. A 1.ª edição é de 2011 e só 

teve em consideração uma parcela da exploração que não está afeta diretamente ao projeto que 

estuda a alteração das práticas culturais. 

 

Agricultura sustentável 

Para a produção do vinho Imaginem foi 

concebido um novo processo de agricultura 

sustentável. Primeiro, foi realizada uma 

avaliação e estudo das diferentes 

componentes das culturas da vinha, tendo em 

vista a redução do carbono consumido e o 

aumento do sequestro de carbono. De 

seguida, a manutenção do solo foi feita 

através da colocação de estilha de madeira 

nas linhas de plantação de videiras, de forma 

a permitir a formação de uma mistura de solo – mulch – que impede o crescimento das 

infestantes. Com este objetivo atingido, a aplicação de herbicida é reduzida ou mesmo eliminada. 

As entrelinhas, intervalos de solo entre as linhas de plantação, deram lugar a relvado natural, no 

primeiro ano, e sementeira de enrelvamento no ano seguinte. 

No sistema de rega foi aplicada uma estratégia que consegue, simultaneamente, a otimização da 

eficiência de uso da água e uma melhoria da qualidade da uva. Na fertilização, a opção recaiu pelo 

aumento do teor de matéria orgânica do solo, através da madeira estilhaçada, e pela redução da 

aplicação de fertilizantes. 

As uvas provenientes dos diferentes hectares, vinha convencional e baixo carbono, são convertidas 

em vinho separadamente e a avaliação da produção e qualidade da colheita são objeto de análise 

química e sensorial por um painel de provadores. Os resultados obtidos permitem avaliar o efeito 
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da estratégia viticultura de baixo carbono na produção e qualidade, comparativamente à viticultura 

convencional. 

 

Ecodesign 

Além da produção de uvas e do vinho, há outro tema que assume papel fundamental na criação 

de um vinho de baixo carbono, o ecodesign, ou seja, a integração sistemática de considerações 

ambientais no processo de design de produtos. O principal objetivo do ecodesign passa por 

desenvolver produtos que contribuem para a sustentabilidade, através da redução do impacto 

ambiental ao longo do ciclo de vida, a par de requisitos como a funcionalidade, qualidade, 

segurança, custo, facilidade de fabricação, ergonomia e estética. 

No caso do vinho Imaginem, os materiais relacionados com o embalamento do vinho, como o 

vidro e o cartão, devem ser sobejamente conhecidos e percebidos e o peso e a dimensão também 

têm que ser tidos em conta. Resultado do ecodesign, a garrafa do vinho Imaginem é mais 

pequena e mais leve do que a garrafa comum, o que significa que se consegue transportar maior 

quantidade de vinho por carga, sem acrescentar mais peso final, ou seja, permitiu otimizar os 

custos de transporte. O rótulo e contra-rótulo são impressos em papel reciclado e a rolha é de 

cortiça natural, com certificação Forest Stewardship Council (FSC). 

Resultado do ecodesign, a garrafa do vinho Imaginem é mais pequena e mais leve do que a 

garrafa comum, o que significa que se consegue transportar maior quantidade de vinho por carga, 

sem acrescentar mais peso final, ou seja, permitiu otimizar os custos de transporte. O rótulo e 

contra-rótulo são impressos em papel reciclado e a rolha é de cortiça natural, com certificação 

Forest Stewardship Council (FSC). 

 

Oportunidades de negócio  

A criação deste novo vinho permite à Herdade da Mingorra reduzir as vendas de vinho a granel, 

substituindo-as por vinho engarrafado diferenciado, com valor de mercado muito superior.  

De uma forma colateral, a indústria do vidro pode vir a desenvolver novas soluções que sejam 

complementares 
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ao objetivo de redução de emissões de gases de efeito de estufa da vinicultura. 

 

Objetivos superados 

O projeto Imaginem teve um orçamento de 336.000 euros de investimento elegível para 3 anos, 

de 2012 a 2014. O projeto está a ser realizado com um apoio financeiro do PRODER, no âmbito da 

medida 4.1 cooperação para a inovação, sendo que o apoio varia entre os 65% e os 80%. 

Apesar do projeto ainda estar em curso, já foram poupados 1.400 Kg de CO2 equivalente. No 

entanto, este número pode aumentar substancialmente com o alargamento do projeto a mais 

hectares. Os resultados preliminares indicam uma capacidade de redução de CO2 equivalente na 

fase agrícola na ordem dos 25%, podendo chegar aos 37% de emissões poupadas. O potencial de 

redução global, mesmo considerando que nos próximos anos somente 50% da produção é 

proveniente da nova gestão, pode significar uma poupança anual de cerca de 100 toneladas de 

CO2 equivalente.O resultado ideal do projeto passa por expandir as novas práticas de agricultura e 

a certificação para todos os hectares da Herdade da Mingorra e para toda a produção de vinho. 

 

Em agenda para breve 

Com o reconhecimento da responsabilidade social e ambiental do impacto que a atividade vinícola 

gera para os ecossistemas, há ainda a expectativa de gerar outros benefícios ambientais que 

venham a resultar num menor consumo de água e num menor consumo de produtos de combate 

a pragas e doenças, potenciando uma prática mais sustentável para a fauna e flora envolvente. 

Para que a produção do vinho de baixo carbono continue a crescer, é fundamental integrar 

totalmente ou parcialmente as novas práticas de gestão vitivinícolas que ainda estão a ser 

estudadas, e prosseguir com o esforço de ecodesign, como uma forma de encontrar novos 

materiais, nomeadamente para a garrafa de vidro.  
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CONSULAI 

A Consulai, fundada em 2001, é atualmente a maior empresa de consultoria nos setores 
agroalimentar, agrícola e florestal em Portugal, com projetos desenvolvidos também em Angola e 
Moçambique. A Consulai apoia os clientes na implementação de sistemas de gestão, desenvolve 
projetos contribuindo para a tomada de decisão, implementação e avaliação e conta com um 
conjunto de soluções e serviços que permite aos clientes desenvolver estratégias de 
sustentabilidade, capazes de gerir, quantificar e reduzir o impacte da atividade. Este serviço de 
gestão da sustentabilidade, tem como objetivo desenvolver e implementar ferramentas de gestão 
com vista à incorporação de indicadores de sustentabilidade, como a pegada de carbono no 
centro da tomada de decisão da empresa, quer esteja diretamente relacionado com o 
desenvolvimento de um novo produto, ou relacionado com a gestão corporativa de uma entidade 
como um todo. 
 
 

Lições aprendidas 

- É surpreendente o peso que as emissões globais da garrafa de vinho tem 

na pegada de carbono do vinho. 

- As emissões relativas à distribuição do vinho também são muito elevadas. 
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