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Resumo 

 

Assim como noutras áreas, o marketing tem vindo a evoluir de maneira notória, em 

especial no contexto digital, com a inserção de aplicações e outros dispositivos. Como tal, 

várias empresas têm vindo a acompanhar esta evolução para poderem reposicionar algumas 

das suas técnicas de marketing. 

Uma dessas áreas é o negócio do Douro, dos vinhos e de outros produtos oriundos 

desta região. Sendo uma das mais ricas de Portugal e pelo facto de os vinhos do Douro serem 

cada vez mais vendidos e/ou desejados nos outros países (e até continentes), é necessário que 

a sua evolução acompanhe os avanços tecnológicos. 

É necessário, por isso, averiguar, primeiro, se realmente estão a ser feitas alterações 

neste vasto negócio e quais são os seus principais desafios, tratando-se de um negócio 

ancestral. Para conclusões serem atingidas, será necessário investigar junto de profissionais da 

área, desde enólogos até produtores de vinho, através de entrevistas e pesquisar mais sobre a 

região demarcada do Douro, através de estatísticas e de dados recolhidos de outras fontes. 

A empresa selecionada é a VINIDEAs, uma das principais responsáveis pela 

organização de eventos (desde provas de vinhos a seminários) e divulgação do vinho 

português. Pretende-se descobrir e investigar de perto como um profissional de marketing 

trabalha junto de produtores ou mesmo junto de outras empresas semelhantes de outros 

países. 

Inicialmente, irá ser apresentada a VINIDEAs e as tarefas realizadas na empresa, 

seguido das motivações e da reflexão crítica. Posteriormente será apresentado o tema da tese, 

“Marketing de vinhos do Douro - Uma proposta para mudança de paradigma”, mostrando 

uma breve pesquisa sobre o marketing atual, uma ligação a empresas como a VINIDEAs e a 

apresentação de uma nova proposta de marketing mais atual, acompanhado de respostas de 

profissionais vinícolas. Por fim serão apresentadas as conclusões acerca do tema e do que se 

aprendeu no estágio. 

 

Palavras-chave: vinho, Douro, região demarcada, marketing, evolução. 
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Abstract 

 

Just like how it happens in many areas, marketing has been evolving in a remarkable 

manner, in particular digitally and with the development of applications and other devices. As 

such, many companies have been keeping track of this evolution to make some sort of a new 

layout of marketing. 

One of those areas is the trade of the Douro, of the wines and other products originated 

of that region. Being one of the richest in Portugal and for the fact of the Douro wines being 

even more sold or wanted in other countries (even continents), it is necessary to exist more of 

this evolution. 

So, it is needed to check, at first, if such changes are truly being made in this vast 

business and what are their main challenges, being an ancient trade. To reach conclusions, it 

will be necessary to investigate near professionals of the area, from oenologists to wine 

producers, through interviews and research more about the demarcated region of Douro, 

through statistics and collected data from other sources. 

The chosen company is VINIDEAs, one of the main responsible for the event 

organization (from wine tasting to seminars) and disclosure of the Portuguese wine. It is 

intended to discover and investigate closely how a marketing professional works alongside 

winemakers or even along with other similar companies from other countries. 

First, VINIDEAs will be introduced along with the tasks made, followed by the 

motivations and critical reflection. Next the chosen theme will be introduced, “Marketing of 

Douro wines – a proposal of paradigm change”, showcasing a brief research about the current 

marketing, a connection to companies like VINIDEAs and the presentation of a new 

marketing proposal more updated, accompanied by answers provided from winemaking 

professionals. Last but not least conclusions about the theme and subjects learnt in the 

internship will be presented. 

Key words: wine, Douro, demarcated region, marketing, evolution. 
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Introdução 

 

 O marketing é um instrumento essencial para promover e fazer vender todo o tipo de 

produto. É a aplicação de técnicas de marketing que faz aumentar o consumo de produtos e/ou 

serviços e, por sua inerência, a sua notoriedade.  

Existem vários tipos de marketing e várias técnicas que se adequam a qualquer tipo de 

público alvo ou necessidades. 

Contudo, para que as práticas de marketing sejam bem-sucedidas e para que todos os 

objetivos pretendidos sejam atingidos, é necessário que as práticas sejam adequadas à época 

atual e que estejam em sintonia com os avanços tecnológicos. Com esta mudança, surge 

também um novo público-alvo, mais novo e com mais contacto com inovações e novidades. 

Um ponto a destacar é a crescente importância de salientar cada vez mais as marcas 

portuguesas no mercado internacional, embora já sejam conhecidas em países como a 

Inglaterra, Espanha e mais atualmente na Coreia do Sul. 

Com a evolução das técnicas de marketing, tornou-se necessário para o negócio dos 

vinhos se adaptar a tais técnicas. Neste sentido, como é que a evolução do marketing afeta, ou 

pode afetar, o negócio dos vinhos durienses? 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Enquadramento conceptual 

 

Segundo o autor e consultor de marketing Philip Kotler (2003), marketing é a 

atividade humana dirigida para satisfazer necessidades e desejos por meio de troca. A 

definição apresenta em si alguns aspetos essenciais do marketing. Em primeiro lugar, o 

marketing é concebido para satisfazer necessidades e desejos humanos e, antes de tudo, tem 

de levar em consideração o público-alvo, conhecendo-o para poder satisfazê-lo. Isso coloca o 

público-alvo no centro de qualquer ação de marketing e conhecê-lo é a condição sine qua 

non1 para estratégias de sucesso. Deste modo, se o comportamento (ou outra característica) do 

público-alvo muda, as estratégias de marketing também precisam de mudar.  

O marketing é, portanto, o processo de gestão de antecipar e satisfazer as necessidades 

dos atuais e potenciais clientes, o que também inclui no setor turístico e/ou vitivinícola.  

Numa perspetiva de marketing, dá-se um ênfase especial à necessidade dos 

consumidores experimentarem (através de provas). E aí também se encaixa o enoturismo, que 

Hall e Macionis  (1998) definiram como as visitas realizadas a vinhedos e a adegas, feiras de 

vinhos e outros eventos relacionados, onde se realizam provas, constituindo assim a principal 

motivação do visitante a busca dos atributos próprios do vinho e de cada região vinícola. Hall, 

Mitchell (2000) acrescenta a esta definição que constitui o principal fator motivacional dos 

visitantes. Mais tarde, Getz, Brown (2006) afirmaram que existem ainda três grandes forças 

de intervenção no mercado: os produtores de vinho, as agências de promoção turística e os 

consumidores. Pode-se mesmo dizer que o enoturismo é, assim, segundo Charters, Ali-Knight 

(2002) um produto que combina a prestação de um serviço com o marketing do destino. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ação cuja condição ou ingrediente é indispensável e/ou essencial. 
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Capítulo I  
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A empresa 

 

A VINIDEAs Desenvolvimento Enológico, Lda é uma empresa que tem como 

objetivo difundir informação técnica e científica para o sector vitivinícola. Ao longo da sua 

existência tem vindo a granjear o respeito e credibilidade do setor com notoriedade e meios 

para alcançar o público-alvo, a nível nacional e internacional. 

Destaca-se a edição em língua portuguesa da revista infowine.com, editada em 6 

línguas, sendo a revista técnica da especialidade mais lida do mundo, com aproximadamente 

55 mil leitores, e naturalmente uma plataforma de comunicação fundamental. 

A VINIDEAs é responsável pela organização do congresso técnico científico 

“infowine.forum”, realizado com o alto patrocínio do OIV (Organização Internacional da 

Vinha e do Vinho), reconhecido como fórum de referência na fileira dos vinhos em Portugal, 

com cerca de 400 participantes por edição. 

A VINIDEAs destaca-se na formação pelo seu modelo inovador de caráter prático, 

dando resposta e apoio ao enólogo e ao viticólogo no seu dia-a-dia, seguindo o lema: FOR 

WINE PEOPLE BY WINE PEOPLE. Formações à medida, dinamização de eventos, 

trabalhos de apoio a empresas, visitas de estudo, tanto em Portugal como no estrangeiro, são 

outras vertentes da empresa. 

Desde 2002, o ano em que foi fundada, a VINIDEAs mantém uma relação sólida e 

privilegiada com os especialistas das mais prestigiadas instituições do setor, salientando o 

Australian Wine Research Institute (AWRI), o Institut Coopératif du Vin (ICV) de 

Montpellier, a Universidade de Davis, a Université de Reims, a CHANGINS e o Instituto 

Galego do Viño. A nível nacional colabora com todas as instituições ligadas à fileira. 

A VINIDEAs tornou-se assim líder em formação de quadros médios e superiores e 

uma referência na dinamização de eventos no setor vitivinícola em Portugal. 

A empresa está sediada no Regia-Douro Park, o Centro de Excelência da Vinha e do 

Vinho, em Andrães, Vila Real.  
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Motivações para a escolha do estágio 

 

A VINIDEAs foi escolhida pela relação que tem com o setor vitivinícola, o que será 

enriquecedor para o tema escolhido, “O marketing dos vinhos do Douro”. 

Para além de estar relacionada com o vinho, a empresa também está ligada ao 

marketing e à organização de eventos, como seminários, provas e conferências, assim como a 

tradução de artigos e outro tipo de documentos.  

O setor vitivinícola é importantíssimo na Região Demarcada do Douro. A produção de 

vinhas, de vinho e de espumante é para algumas pessoas uma mais-valia e em algumas 

situações o seu ganha-pão. O vinho, chamado “Fruto da videira e do trabalho do Homem”, 

assume um papel fundamental na economia portuguesa, desde a Idade Moderna (com os 

Descobrimentos). 

Uma outra motivação é a possibilidade de ter emprego na empresa mais tarde, o que se 

torna numa vantagem profissional. No estágio pode-se também pôr em prática alguns 

conhecimentos obtidos durante o percurso académico e ganha-se experiência profissional e 

pessoalmente, para além de possibilitar a perceção da realidade laboral, fora da universidade.  
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Atividades desenvolvidas 

 

Na VINIDEAs foram desenvolvidos vários tipos de tarefas a desenvolver, por vezes 

dependendo do percurso académico e/ou universitário. Tendo vindo de um percurso 

maioritariamente relacionado com línguas e relações empresariais, a maior parte das tarefas 

foram principalmente relacionadas com textos. 

Uma das atividades desenvolvidas na empresa foi a tradução de vários documentos, 

desde artigos a abstracts de publicações científicas, sendo as línguas mais dominadas o inglês 

e o espanhol. Algumas exceções foram a tradução de emails e por vezes na elaboração de 

textos para relatórios. 

Outra atividade foi a realização de telefonemas para organizações estrangeiras, 

nomeadamente para a Galiza, para França e para Itália.  

A única atividade que não esteve diretamente relacionada com esta área foi a rotulação 

e empacotamento de garrafas de vinho numa quinta em Sabrosa, distrito de Vila Rel. 

Uma outra atividade desenvolvida consistiu na realização, a 7 de novembro de 2017, 

do Seminário “Odisseia de uma bolha de champagne” que se realizou na Comissão de 

Viticultura da Região do Vinho Verde, na cidade do Porto, e que consistiu num resumo do 

trabalho de investigação da Equipe Effervescence sobre a efervescência do champagne 

apresentada pelo professor Gerárd Liger-Belair da Universidade de Reims. 

Nos dias 23 e 24 de maio de 2018, o Teatro de Vila Real recebeu o infowine.forum, 

um congresso de caráter científico nas áreas da viticultura, enologia e mercados, com o tema 

“Wine Fiction”, que se focou nos temas de alterações climáticas e proteção ambiental.  
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Descrição das atividades 

 

 Como foi referido no ponto anterior, uma das tarefas realizadas na empresa consistiu 

na tradução de documentos variados, tais como artigos, relatórios, emails e abstracts, quase 

sempre de inglês-português (e vice-versa) e de espanhol-português (e vice-versa). 

 Embora o inglês seja uma língua claramente dominada, as traduções eram sempre 

feitas com uma ferramenta de apoio, uma delas sendo o dicionário online Linguee2. Esta 

ferramenta era também utilizada nas traduções em espanhol. 

 Uma das principais dificuldades residiu na linguagem inteiramente científica de alguns 

documentos. Era sempre necessária uma pesquisa mais pormenorizada quando surgiam 

termos mais especializados, como de tipos de ácidos, químicos ou de suplementos. Contudo, 

essa dificuldade era sempre ultrapassada graças aos conselhos das colegas do escritório. Por 

vezes o facto de alguns destes artigos terem sido escritos por autores que não têm o inglês 

como língua nativa, torna-se complicado traduzir devido a erros de concordância ou de 

ortografia.  

 Outra tarefa realizada no estágio foi a realização de telefonemas para o estrangeiro. 

Durante o estágio, foi realizada uma proposta de investigação relacionada com o 

desenvolvimento de certos produtos em outras regiões europeias. As regiões que foram 

contactadas foram as francesas, as italianas e uma de Espanha, e foi utilizado o inglês, com 

exceção da região espanhola, em que se usou o espanhol. 

 As regiões francesas mostraram-se abertas e de fácil compreensão, contudo, as regiões 

italianas não foram tanto, e foram mesmo algo frustrantes em termos de compreensão. Havia 

disponibilidade quanto à região espanhola, mas uma certa dificuldade na compreensão 

linguística.  

 No dia 7 de novembro de 2017, marcou-se presença no seminário “Odisseia de uma 

bolha de Champagne” na Comissão de Viticultura da Região do Vinho Verde (CVRVV), no 

Porto. O seminário realizou-se ao longo de dois dias (com duração de meio dia em ambos os 

dias) e contava com a presença do professor Gerárd Liger-Belair, da Universidade de Reims e 

investigador da Equipe Effervescence. O seminário proporcionava sessões formativas, onde 

                                                           
2 Disponível em: https://www.linguee.pt/  

https://www.linguee.pt/
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se apresentaram outras curiosidades relativas às bolhas de champagne, incluindo dados 

científicos e resultados de testes. No final do evento, realizou-se uma prova de champagnes da 

Murganheira. As tarefas realizadas no seminário foram a receção de convidados, o seu 

registo, organização da sala de provas e prestação de assistência durante o intervalo (serviço 

de cafés e registo de participantes).  

 O infowine.forum realizou-se nos dias 23 e 24 de maio de 2018, no Teatro de Vila 

Real, e contou com a participação de oradores portugueses e estrangeiros. O tema relacionava 

as alterações climáticas com os possíveis efeitos na produção vinícola. As tarefas 

desempenhadas no evento foram basicamente tarefas próprias do staff: receção de convidados, 

assistência de participantes, distribuição de panfletos e preparação posterior do evento. 
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Adequação do conhecimento adquirido durante o mestrado e o estágio 

 

 No curso de Ciências da Comunicação estão inseridos vários temas, desde o 

Marketing até às Relações Públicas (comunicação empresarial). Estes temas são essenciais 

para carreiras, empregos ou conhecimentos relacionados com o mundo empresarial (ou para 

qualquer empresa que necessite de marketing, recursos humanos ou relações públicas).  

 A VINIDEAs trata-se de uma empresa que se encarrega do marketing e criação de 

eventos relacionados com o negócio vitivinícola do Douro. Como é óbvio, os conhecimentos 

adquiridos foram mais que essenciais para o estágio.  

 No mestrado aprende-se sobre a comunicação empresarial, o que é essencial numa 

empresa como a VINIDEAs. Sessões de brainstorming, telefonemas a clientes e interações 

com outros trabalhadores e/ou clientes fizeram parte das tarefas realizadas no estágio.   

 No mestrado aprende-se também sobre práticas de marketing e como se fazer estudos 

de uma marca, o que também se mostrou essencial para analisar a VINIDEAs.  

 Não se pode deixar de lado os conhecimentos que se aprenderam no estágio, como a 

experiência em ambiente laboral/empresarial, as relações interempresariais e mesmo em 

assuntos relacionados com a criação de eventos e/ou elaboração de textos importantes.  

 O setor vitivinícola é um dos setores mais importantes não só em Portugal como 

também no restante território europeu. É um setor já milenar que mais do que nunca necessita 

de novas “cabeças” e ideias para continuar a ser imensamente relevante para várias regiões e 

produtores vinícolas. Como tal, é uma grande oportunidade de emprego para vários jovens, 

tanto no marketing como nas relações públicas. 

 Portanto, em conclusão, todo o conhecimento e experiência adquirida não só durante o 

mestrado como também no estágio revelam-se extremamente importantes para as áreas 

referidas e mesmo para qualquer emprego que envolva o setor turístico e/ou vitivinícola. 
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Reflexão 

 

 O estágio foi enriquecedor e importante tanto para aprender de perto como se trabalha 

no mundo empresarial, como para recolher informação essencial para o tema estudado.  

 O ambiente vivido no escritório era confortável, sempre com o rádio como música de 

fundo. As colegas de escritório, Sandrina Rebelo e Raquel Guise, foram excecionais e 

amigáveis, sempre prontas a responder a qualquer dúvida. Leonor Santos, a proprietária, foi 

também excecional a guiar e a aconselhar na empresa.  

 O Regia Douro Park é um parque enorme, com vários edifícios e com algumas áreas 

abertas. O ambiente entre outros empresários e técnicos é agradável e acolhedor, mesmo para 

estagiários e trabalhadores novos. As horas de almoço (e outros encontros no bar do parque) 

são momentos particularmente divertidos e com boa disposição. 

 Embora as instalações sejam ótimas, o escritório é relativamente pequeno (no início a 

empresa estava num escritório ao lado, mais espaçoso, mas teve que mudar para o atual 

escritório para dar lugar a uma outra empresa) e algo acanhado. Por vezes a ligação wi-fi não 

era a melhor, o que dificultava o trabalho, principalmente no envio de emails e na pesquisa de 

assuntos diversos relativos a eventos próximos. 

 No estágio, contudo, foi possível aprender como a criação de eventos relacionados 

com o vinho pode ser trabalhoso e a tradução de documentos prova realmente que é uma 

indústria internacional, isto é, uma indústria em que é necessário relacionar-se com vários 

países e continentes. 

 Foi também útil para aprender como se organiza seminários e congressos, desde os 

oradores até à colocação de stands até à gestão de inscrições e manutenção dos participantes 

inscritos. Como é óbvio, nesta situação é também necessário organizar alguns pontos extra, 

como as dormidas (no caso de se tratar de um evento de vários dias) e da marcação de 

restaurante para almoço e/ou jantar. 

 Trabalhar como membro do staff durante o infowine.forum foi também uma 

experiência enriquecedora, pois foi possível trabalhar melhor certas competências, como a 

comunicação, a proatividade e a simpatia com outras pessoas. 
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 Por estas razões considero que este estágio foi muito enriquecedor, uma ótima 

oportunidade de aplicar os conhecimentos de línguas e de marketing e uma maneira ideal de 

aprender mais sobre a indústria vitivinícola da região, sobre os processos de produção e/ou de 

negócio e mesmo sobre as relações que se podem estabelecer entre produtores e/ou empresas. 
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Análise SWOT 

 

Já foi explicado o tipo de tarefas realizadas na empresa, o seu objetivo e mesmo o seu 

significado no meio vitivinícola. Contudo, também é essencial fazer uma análise da própria 

empresa e a ferramenta a utilizar é a análise SWOT. Esta ferramenta consiste numa 

caracterização de quatro pontos essenciais: Strengths (pontos fortes), Weaknesses (pontos 

fracos), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

A
n

á
li

se
 I

n
te

rn
a

 

   

 

- Localização privilegiada (não só numa 

região vinícola, como também num parque 

empresarial conceituado); 

 

- Estabelecimento fácil de relações com 

indivíduos e empresas; 

 

-  O pessoal é qualificado. 

 

 

-  Empresa relativamente pequena; 

 

- Website incompleto e com alguma 

falta de informação (Fig.1), o que pode 

causar dúvida perante a legitimidade do 

site; 

 

- Pessoal escasso (só 5 pessoas). 

 

 Oportunidades Ameaças 

A
n

á
li

se
 E

x
te

rn
a

 

 

-  Presença constante em eventos relativos 

à produção vitivinícola; 

 

- Relações com entidades nacionais e 

internacionais que podem vir a ser 

potenciais parceiros em eventos e/ou 

investigações. 

 

 

- Existência de empresas relativamente 

similares; 

 

-  Concorrência forte na área. 

 

Tabela 1 – Análise SWOT da VINIDEAs 
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Figura 1 – Página inicial do site da VINIDEAs (fonte: www.vinideas.pt ) 

 

 A VINIDEAs pode ultrapassar estas ameaças e corrigir as suas fraquezas com algum 

trabalho pela frente.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vinideas.pt/
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Capítulo II 
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Douro: uma Região Demarcada 

 

A região demarcada do Douro é um dos maiores tesouros de Portugal. Considerada 

Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, desde 2001, é desde tempos imemoriais 

“musa inspiradora” de vários poetas e artistas. Teixeira de Pascoais, Jaime Cortesão, Eça de 

Queirós, Alves Redol, João de Araújo Correia, Miguel Torga, Manuel Mendes, Raul Brandão, 

Agustina Bessa Luís, Almeida Garrett, Sant’Anna Dionísio, estão entre os inúmeros escritores 

que utilizaram o Douro como palco de diversas narrativas literárias. 

Douro é, como diz Miguel Torga, região e rio. É um património de excelência, uma 

paisagem humanizada monumental, uma história singular ligada em grande parte às 

vicissitudes da viticultura, num ambiente humano, modos de vida, saberes, tradições e 

relações centradas na vinha e no vinho. Primeira região vitícola demarcada e regulamentada 

em todo o mundo, a região de Vinho do Porto é uma paisagem histórica, com um património 

cultural coletivo.  

No Douro, a natureza foi pródiga e madrasta; ofereceu o sol e o xisto, o rio e as serras 

protetoras, no entanto também deu o cascalho, as encostas, a rudeza, a solidão. No Douro, 

tudo é difícil, tudo exige esforço sobre-humano. Uma das mais impressionantes paisagens 

rurais construídas, diz Orlando Ribeiro. Mas também um calvário, como sugere Miguel 

Torga, um rio que começa em pedra e água e acaba em pedra e água, “um drama feito de 

carne e sangue”. 

Ao longo dos tempos, para fazer o seu vinho, os homens do Douro lutaram entre si e 

contra os outros, mas também lutaram contra a natureza: das encostas fizeram degraus e 

escadarias; da rocha, terra e jardins; do calor e da secura, vinho. Lutaram contra a doença, a 

filoxera das videiras e o paludismo dos homens, lutam contra a geada e o granizo, a injustiça e 

o desprezo.  

Os socalcos do Douro que produzem este néctar tão apreciado em todo o mundo são 

fruto do trabalho e do sonho do Homem, pois como tão bem António Gedeão disse “o sonho 

comanda a vida” e o Homem duriense ousou sonhar e construiu o “Vale do Douro”, um 

tesouro completo. 

 



28 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa da Região Demarcada do Douro (fonte: www.ivdp.pt ) 

 

 

 

 

 

http://www.ivdp.pt/
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Geografia 

 

Quase de repente, o prolongado desfiladeiro abre-se em majestoso vale. É o começo 

dos enormes anfiteatros que no Inverno parecem ciclópicos coliseus vazios, olhando o céu; 

na Primavera, se convertem em gigantesca escadaria coberta de gomos tenros; no Verão, 

num verdadeiro paraíso de deus Baco; e, no Outono, cortado de laivos de sanguínea, parece 

evocar o sacrifício mítico de Zagreus…” (Dionísio 1973: 30-21) 

 

A Região Demarcada do Douro (RDD) estende-se ao longo do vale do Rio Douro e 

inúmeros afluentes, desde Barqueiros (Mesão Frio) até Barca d’Alva, numa área de 

aproximadamente de 250.000 hectares e abrangendo concelhos dos distritos de Vila Real, 

Viseu, Bragança e Guarda.3  

A RDD divide-se em três sub-regiões distintas (não só por fatores climáticos como 

também socioeconómicos): 

 - O Baixo-Corgo – aproximadamente 51% da área ocupada por vinha, é toda a 

margem direita do Rio Douro, desde Barqueiros ao Rio Corgo (Régua), e desde a freguesia de 

Barrô até ao Rio Temi-Lobos, perto de Armamar (margem esquerda); 

 - O Cima-Corgo – aproximadamente 36% do território da RDD, apoia-se na 

anterior e vai até ao meridiano que passa no Cachão da Valeira; 

 - O Douro Superior – cerca de 13% da região, apoia-se na anterior e vai até à 

fronteira espanhola. 

 

 

 

 

Figura 3 – Sub Regiões da RDD (fonte: www.ivdp.pt ) 

                                                           
3 Informação retirada de um desdobrável editado pela Casa do Douro, e da autoria de Marco Aurélio Peixoto 

http://www.ivdp.pt/
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A RDD está rodeada de montanhas que lhe dão características mesológicas e 

climáticas, que serão descritas abaixo. 

 Os solos, na sua globalidade, são derivados de xistos do complexo xisto-grauváquico 

ante-ordovício, com algumas formações geológicas de natureza granítica. Os solos da região 

dividem-se, assim, em dois grupos fundamentais: 

a) Solos muito marcados pela influência da ação do Homem, devido a 

trabalhos de arroteamento e terraceamento que antecede a plantação da 

vinha, através de mobilizações profundas que forçam a desagregação da 

rocha e consequentemente aprofundam o perfil e modifica a morfologia 

original (acrescida da incorporação de fertilizantes); 

b) Grupo constituído por unidades onde a ação humana foi mais suave, onde o 

solo conservou o perfil original e que só tem modificações na camada 

superficial. Distinguem-se três unidades principais: leptossolos (solo 

dominante na área não ocupada, cuja característica principal é a presença 

de rocha dura a menos de 30 cm de profundidade), cambiossolos (solo com 

espessura superior a 30 cm) e fluvissolos (solos derivados de depósitos 

aluvionares recentes, localizados em superfícies de deposição de 

sedimentos) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapa litológico da RDD (apresentando a domínio do complexo xixto-grauvaquico a verde) (fonte: 

www.ivdp.pt ) 

 Pode-se distinguir dois tipos de armação: os socalcos pré-filoxera e pós-filoxera (a sua 

utilização está marcada pela ruína provocada pela filoxera na região). 

http://www.ivdp.pt/
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 Antes do aparecimento da filoxera (até meados do século XIX), o solo era sustentado 

por muros baixos e pedra-seca de construção tosca, formando assim terraços planos e estreitos 

e cujo desenho seguia as curvas de nível. 

 O solo disponível tinha uma a duas fiadas de vinha de disponibilidade, por vezes 

verificando-se a utilização dos muros para plantio da vinha, abrindo “pilheiros”. Esta 

ocupação permitia a ocupação do solo com algumas culturas hortícolas e de cereais, mantendo 

o solo arável. 

 Neste tipo de pré-filoxera incluem-se a maior parte dos “mortórios”, vinhas mortas 

abandonadas devido à falta de meios dos seus proprietários para as replantar após a destruição 

da filoxera. Alguns ainda foram aproveitados para a plantação de outras culturas, como a 

oliveira, e outros foram recolonizados com vegetação arbórea e arbustiva autóctone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mortório no Douro (fonte: cidadeinfinita.blogspot.com) 

 

A localização da região confere ao Douro uma certa individualidade. As serras do 

Marão e de Montemuro servem como barreira à penetração dos ventos húmidos de oeste. 

Estando situada em vales profundos protegidos por montanhas, região é conhecida por ter 

invernos muito frios e verões muito quentes e secos. 
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 A precipitação é distribuída de forma pouco regular, variando com regularidade ao 

longo do ano. Os valores mais altos registam-se em dezembro e em janeiro, e em alguns 

locais em março, com valores entre 50,6 mm (no Douro Superior) e 204,3 mm (Baixo Corgo). 

Os valores mais baixos estão registados em julho e agosto, com valores registados entre 6,9 

mm (Cima Corgo) e 16,2 mm (Baixo Corgo). No que diz respeito a valores anuais, podem 

variar entre 1200 mm (Fontes) e 380 mm (Barca d’Alva) e a quantidade de precipitação tende 

a decrescer de Barqueiros até à fronteira espanhola. 

 

 

Figura 6 – Valores médios anuais de precipitação (fonte: www.ivdp.pt) 

 

 Um outro fator fisiográfico de grande importância na caracterização do clima de 

qualquer região é a exposição ao sol e/ou a temperatura. A região do Douro, como dito 

anteriormente, é demarcada por montanhas que lhe dá características mesológicas, mas 

também pode afetar a temperatura e a exposição ao sol. 

 

http://www.ivdp.pt/
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Gráfico 1 – Amplitudes térmicas anuais (fonte: www.ivdp.pt) 

 

 A margem norte do rio é influenciada pelos ventos secos do sul e a margem sul é mais 

exposta aos ventos frios e húmidos do norte e a uma menor insolação.  

 A temperatura do ar é mais alta nos locais expostos a sul do que nos locais expostos a 

norte. As temperaturas médias anuais variam entre os 11,8ºC e os 16,5ºC. 

 Os valores máximos das temperaturas médias anuais distribuem-se ao longo do rio 

Douro e dos seus afluentes, principalmente os da margem direita (rio Tua e ribeira da 

Vilariça). 

 No que diz respeito às amplitudes térmicas diurnas e anuais, é possível verificar que o 

maior valor é em Barca d’Alva e o valor mais baixo é em Fontelo. Este facto é explicado pela 

distância ao mar. 

 

 

 

 

 

http://www.ivdp.pt/
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Breve História da região  

 

 Ao longo de cerca de dois milénios, a paisagem vinícola impõe-se nas encostas 

xistosas do vale do Douro. Tal como foi referido anteriormente, o vinho é muito mais do que 

um dom da natureza, é também um património cultural coletivo de trabalho e experiências, 

saberes e arte, acumulado por gerações. 

 A história do vinhedo duriense é muito antiga. A presença da uva na região remonta há 

quatro mil anos, tendo sido encontradas grainhas carbonizadas, em estações arqueológicas da 

região. Muitos dos castros existentes na região, como o Castro de Cidadelhe, em Mesão Frio, 

datam dessa época.   

 Durante a Baixa Idade Média, nos séculos XII e XIII, a Ordem de Cister instala-se na 

região, construindo mosteiros como o de São Pedro das Águias, em Tabuaço, que contribuiu 

para o desenvolvimento agrícola da região, criando diversas granjas nas encostas do Douro. 

 A prosperidade comercial e económica da região, instalada desde o século XIII 

permitiu o desenvolvimento da produção do vinho, graças ao seu transporte para o Porto 

através do rio Douro4. 

 Em 1703, o Tratado de Methuen (Tratado dos Panos e Vinhos) é assinado entre a 

Inglaterra e Portugal. Neste tratado a Inglaterra concedia direitos preferenciais aos vinhos 

portugueses e em contrapartida Portugal devia permitir a entrada livre de tecidos britânicos no 

mercado nacional. Contudo, devido à elevada procura dos vinhos durienses pelos britânicos, a 

qualidade dos vinhos foi adulterada, misturando-se com outros mais baratos. Porém atribuiu 

mais lucro ao comerciante.  

 A baixa procura dos vinhos provocou uma crise o setor vinícola a meados do século 

XVIII, o que agravou ainda mais as relações já atribuladas entre produtores, comerciantes 

portugueses e negociantes estrangeiros. 

 Esta situação económica na região foi mudada por Sebastião José de Carvalho e Melo 

(1699-1761), mais conhecido como Marquês de Pombal, com a criação da primeira região 

                                                           
4 Após as demolições dos canais de pesca a mando do rei D. Manuel I (1469-1521), o rio Douro ficou com um 

leito mais alargado 
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vitícola regulamentada do mundo através da demarcação do Douro Vinhateiro (1757-1761) 

com a colocação de marcos de granito com a palavra “Feitoria”. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Exemplos de marcos “Feitoria” (fonte: https://historiaschistoria.blogspot.com/2015/10/a-regiao-

demarcada-do-douro.html) 

 

 É também criada a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, cujos 

capítulos foram aprovados por alvará régio em 10 de setembro de 1756 e assinado pelo 

Marquês de Pombal. Com a Companhia, pretende-se assegurar a qualidade do produto, de 

maneira a evitar adulterações, equilibrar a produção e o comércio e estabilizar os preços.  

Na segunda metade do século XIX, um conjunto de fatores marcam o ponto de 

viragem do Douro pombalino para o Douro contemporâneo, fomentando mudanças profundas 

na viticultura do Douro. Após os estragos causados durante a década de 1850 pelo oídio, na 

década seguinte é a filoxera que atinge a maior parte da vinha da região demarcada. Em 1865, 

a instauração da liberdade comercial constitui a nível regional a abertura da linha da 

demarcação, permitindo assim a acentuada expansão do vinhedo no Douro Superior (onde o 

ataque da filoxera foi mais fraco). 

 Assim foram surgindo novas práticas de preparação de terreno, foram-se alterando as 

práticas de plantação da vinha, as melhores castas regionais para enxertia5 foram 

selecionadas, foi difundida a utilização racional de adubos e fitossanitários, os processos de 

vinificação foram sendo aperfeiçoados, entre outras mudanças. 

                                                           
5 Método de propagação vegetativa de plantas, em que duas ou mais plantas se combinam e crescem 

simultaneamente num único pé  

https://historiaschistoria.blogspot.com/2015/10/a-regiao-demarcada-do-douro.html
https://historiaschistoria.blogspot.com/2015/10/a-regiao-demarcada-do-douro.html
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 Lentamente reorganizado e agora estendendo-se a uma área maior, o vinhedo do 

Douro contará com um outro inimigo, mais destruidor que as doenças – a crise comercial, 

nomeadamente, a fraude. Tornaram-se mais frequentes as imitações de vinho do Porto nos 

principais mercados, onde se vendem os French Ports, os Hamburg Ports, os Tarragona 

Ports por preços inferiores aos verdadeiros Port Wines. 

  No início do seu governo de efetiva ditadura, a 10 de maio de 1907, João Ferreira 

Franco Pinto Castelo Branco (1855-1929) assinou um decreto que viria controlar a produção, 

venda, exportação e fiscalização do vinho, regressando aos princípios da política pombalina 

de defesa da marca. A região foi mais uma vez demarcada, abarcando agora o Douro 

Superior, restabelecendo-se assim o exclusivo da barra do Douro e do porto de Leixões para 

exportar os vinhos do Porto. Assim se reservava a denominação de Porto para os vinhos 

generosos da região do Douro, com graduação alcoólica mínima de 16,5º. A Comissão de 

Viticultura da Região do Douro encarregava-se da proteção e fiscalização da marca. 

 Contudo, o decreto de 27 de junho regulamentou o comércio das aguardentes e proibiu 

a destilação dos vinhos do Douro, obrigando assim a região a receber de outras a aguardente 

para beneficiação dos seus vinhos, o que originou polémica. O alargamento excessivo da 

região foi também razão para esta contestação. Um ano depois, o governo do Almirante 

Ferreira do Amaral (decreto de 27 de novembro) optaria pela demarcação por freguesias, 

reduzindo a área produtora de vinho do Porto ao espaço da demarcação atual. 

 A partir daí, as exportações começaram a aumentar a um ritmo rápido, atingindo um 

pico de mais de 100 mil pipas em 1924/1925 (nível que seria ultrapassado em finais da década 

de 70). Contudo, a situação das aldeias do Douro não sofreu grandes melhorias, devido à 

agravação da miséria e da fome consequente da subida dos impostos e dos preços dos 

produtos no fim da Monarquia e durante a 1ª República. Manifestações, comícios, motins, 

incêndios de comboios com aguardente sulista, assaltos a Câmaras e Repartições Públicas 

marcaram o primeiro quartel do século XX, um dos períodos mais turbulentos da história 

duriense. 

 O novo regime, implantado a 28 de maio de 1926, viria impor novas alterações na 

organização do comércio do vinho e da lavoura duriense, para reforçar o intervencionismo 

estatal. 
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O Entreposto de Vila Nova de Gaia, criado em 1926, funcionaria como prolongamento 

da região. As empresas ligadas ao comércio vinícola passaram a ter aí obrigatoriamente os 

seus armazéns de envelhecimento, acabando assim com a comercialização direta a partir do 

Douro. 

Mais tarde, em 1932, os Grémios da Lavoura foram organizados pelo regime 

corporativo, com representação dos Sindicatos locais que eram constituídos pelos 

proprietários cabeças-de-casal. Porém, os Grémios Concelhios associaram-se na Federação 

Sindical dos Viticultores da Região do Douro – Casa do Douro6. Posteriormente, o decreto de 

30 de abril de 1940 viria atribuir-lhe poderes para elaborar a atualização do cadastro, 

distribuir o benefício, fornecer aguardente aos produtores, fiscalizar o vinho na região 

demarcada e conceder as guias para os vinhos a serem transportados para o Entreposto de 

Gaia. 

No ano seguinte, foi organizado o Grémio dos Exportadores do Vinho do Porto, 

associação do setor comercial com as funções de zelar pela disciplina do comércio, foi 

organizado. No mesmo ano, foi criado o Instituto do Vinho do Porto7, que detinha as funções 

de estudo e promoção da qualidade, fiscalização e propaganda do produto. As atividades da 

Casa do Douro e do Grémio dos Exportadores passaram assim a ser coordenadas pelo 

Instituto do Vinho do Porto. 

De acordo com a localização, as características do terreno, as castas e a idade da vinha, 

a Casa do Douro atribui a cada viticultor uma autorização para produzir uma quantidade 

determinada de mosto, a que corresponde uma determinada qualidade (de A a F, da melhor 

para a pior, respetivamente) e um preço correspondente. A isto chama-se sistema de 

benefício. 

Nos anos 50, começou a desenvolver-se o movimento cooperativo que abarcará no 

início da década seguinte cerca de 10% do número de produtores e da produção vinícola 

regional. 

Após 1974, a organização corporativa é extinta, contudo a Casa do Douro e o Instituto 

do Vinho do Porto mantêm as funções básicas de defesa da qualidade da marca. O Grémio 

                                                           
6 Organismo encarregado de proteger e disciplinar a produção. 
7 Segundo o decreto nº 22461 de 10 de abril de 1933. 
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dos Exportadores deu lugar à Associação dos Exportadores do Vinho do Porto, que 

recentemente passou a designar-se Associação das Empresas do Vinho do Porto. 

Tem-se observado uma tendência para a concentração entre as empresas exportadoras. 

Algumas delas têm realizado grandes investimentos na produção, adquirindo quintas e 

vinhedos e fazendo novas plantações. Inversamente, alguns produtores lançaram-se desde 

1978 na comercialização direta (uma prática perdida em 1926). Em 1986 é criada a 

Associação de Produtores Engarrafadores de Vinho do Porto, tendo como objetivo a 

exportação direta a partir das quintas do Douro, em nome dos respetivos produtores. 

O quadro institucional da região Demarcada do Douro alterou-se em 1995, passando a 

estar dotada de um organismo, a Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Douro 

(CIRDD), onde assentaram os representantes da lavoura e do comércio com o objetivo de 

disciplinar e controlar a produção e comercialização dos vinhos da região com direito a 

denominação de origem. Porém, as alterações respeitaram as especificidades históricas, 

culturais e sociais da região seguindo as linhas orientadoras da lei, o quadro das regiões 

demarcadas vinícolas. 

A designada Região Vinhateira do Alto Douro ou Alto Douro Vinhateiro8 foi 

classificada pela UNESCO em 14 de dezembro de 2001 como Património da Humanidade, na 

categoria de paisagem cultural e rodeada de montanhas que lhe dão características 

mesológicas e climáticas particulares.  

Este modelo sofreu nova alteração em 2003, com um Conselho Interprofissional 

integrado no Instituto dos Vinhos do Douro e Porto a substituir a CIRDD. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Área do nordeste de Portugal com mais de 26 mil hectares. 
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Produtos 

 

 Sendo uma das maiores fontes de riqueza em Portugal, a Região Demarcada do Douro 

tem uma variedade de produtos para oferecer, concretamente, uma gama de vinhos de vários 

tipos e categorias e outros produtos vinícolas.  

 Um desses produtos é o imortal e icónico Vinho do Porto, vinho licoroso produzido 

sob condições peculiares resultantes de fatores naturais e de fatores humanos. O seu processo 

tradicional inclui passos como a paragem da fermentação do mosto pela adição de aguardente 

vínica (benefício ou aguardentação), a lotação de vinhos e o envelhecimento9. Celeste Pereira 

(2014: 31) confirma, através de um estudo da Eurostaf10, que França, Portugal e Holanda 

concentram 49,2% do valor de vendas de vinho e 56,2% do volume (nos primeiros 11 meses 

de 2013, segundo estatísticas do IVDP, entre os três principais mercados para o Vinho do 

Porto está o Reino Unido, mantendo-se a França como maior mercado – 22,8%-, seguido de 

Portugal – 14% -, Reino Unido -, 13,7%-, e Holanda – 11%). 

 O Vinho do Porto distingue-se dos outros vinhos pela particularidade das suas 

características: uma grande diversidade de tipos de aromas intensos e ricos incomparáveis, 

persistência de aroma e sabor elevada, teor alcoólico compreendido entre os 19 e os 22% no 

geral, um vasto leque de doçuras (muito doce, doce, meio-seco ou extra seco) e de cores (que 

pode variar entre o retinto e o alourado claro, sendo possíveis todas as tonalidades diversas). 

 Dependendo do tipo de envelhecimento, os Vinhos do Porto podem ser divididos em 

diversas categorias, tal como identifica a Figura 6: 

 

 

 

 

Figura 8 – Categorias de Vinho do Porto (fonte. www.ivdp.pt ) 

                                                           
9 O processo de envelhecimento de vinho do Porto pode durar várias dezenas de anos e é orientado de maneira 

diferente conforme o tipo de vinho que se pretende obter. 
10 Atualmente conhecido como Les Échos Études, é um instituto de pesquisa de mercado especializado na 

publicação de livros económicos e setoriais e na realização de estudos personalizados. 

http://www.ivdp.pt/
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A primeira categoria é o Rosé, que possui um tom rosado obtido por maceração pouco 

intensa de uvas tintas e em que não se verificam fenómenos de oxidação durante a 

conservação. São vinhos para serem consumidos novos com intensidade aromática com notas 

de cereja, framboesa e morango, agradáveis e suaves na boca. Devem ser consumidos frescos 

ou com gelo e podem ainda ser servidos em vários cocktails. 

A segunda categoria é o Branco, que se apresenta em vários estilos, geralmente 

associados a períodos de envelhecimento ou graus de doçura diferentes que resultam da 

maneira como é conduzida a sua elaboração. Aos vinhos tradicionais juntaram-se os vinhos de 

aroma floral e complexo com um teor alcoólico mínimo de 16,5% que sejam capazes de 

responder à procura de vinhos menos ricos em álcool. 

A terceira categoria é o Tawny, que é obtido por lotação de vinhos de grau de 

maturação variável, através do envelhecimento em cascos ou tonéis. A cor apresenta 

evolução, integrando-se nas subclasses de cor tinto-alourado, alourado ou alourado-claro. Os 

aromas sugerem frutos secos e madeira e quanto mais velho é o vinho mais acentuadas são 

estas características. Os vinhos Tawny têm subcategorias: Tawny, Tawny Reserva, Tawny 

com Indicação de Idade (10 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos) e Colheita. Quando são 

engarrafados estão prontos para consumo, mas são aconselhados os vinhos das categorias 

Tawny com Indicação de Idade e Colheita. 

A quarta e derradeira categoria é o Ruby, um vinho que procura suster a evolução da 

sua cor tinta, mais ou menos intensa, e manter o aroma frutado e vigor dos vinhos jovens. Por 

ordem crescente de qualidade, inserem-se as seguintes: Ruby, Reserva, Late Bottled Vintage 

(LBV) e Vintage. Os vinhos das melhores categorias (principalmente o Vintage) poderão ser 

guardados por terem uma boa capacidade de envelhecimento em garrafa. São especialmente 

recomendados os LBV e os Vintage. 

Como é óbvio, não se pode falar do Douro sem referir os outros vinhos que a região 

tem para oferecer. Assim como o Vinho do Porto, os outros vinhos do Douro são divididos 

por categorias. 

Os Vinhos Tintos são produzidos a partir de castas como a Touriga Nacional, Touriga 

Franca, Tinta Roriz (Aragonez), Tinta Barroca e Tinto Cão. A maioria dos vinhos é resultado 

de um lote de imensas castas, com uma complexidade e riqueza singulares, que lhes-dá um 
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perfil característico duriense. Existem também exemplos de vinhos monovarietais (isto é, 

produzidos apenas com uma casta).  

A maioria dos tintos que se devem consumir jovens apresenta uma cor rubi e um 

aroma de frutos vermelhos como framboesas e morangos, complementados por notas florais e 

de madeira. Possuem um equilíbrio de adstringência e corpo médio e serão apreciados nos 

primeiros anos após a vindima. Entre estes, encontram-se os tintos mais adequados para 

acompanhar pizzas, massas, bacalhau ou pratos de carne pouco elaborados e devem ser 

servidos entre os 13º e os 15ºC. Os tintos de guarda têm boa profundidade de cor e uma 

complexidade e intensidade de aromas. É comum surgirem notas de frutos pretos, chocolate, 

balsâmicas, violeta e madeira quando novos, tendo em conta de se tratar de vinhos de grande 

estrutura e com taninos persistentes. No seu auge (que pode levar quase uma década a atingir) 

apresentam aromas delicados e subtis de grande complexidade. Uma grande parte dos vinhos 

de guarda durienses apresenta no rótulo a designação Reserva ou Grande Reserva. Quando 

novos, são perfeitos para pratos de carne vermelha (bife de vaca ou carne assada com 

condimentos fortes), associando-se assim a alguns pratos tradicionais portugueses como o 

cabrito assado ou a posta de vitela. Quando envelhecidos são adequados para acompanhar 

pratos de caça e devem ser servidos entre os 16º e os 18ºC. 

Os Vinhos Brancos são produzidos por lotação de várias castas como a Malvasia 

Fiina, o Viosinho, o Gouveio e o Rabigato. Contudo, no Douro ainda existem grandes vinhos 

brancos para serem descobertos. 

Os brancos para consumir jovens possuem coloração pálida, com aromas frutados 

frescos (citrinos e outros frutos de árvore) e florais. São perfeitos para acompanhar pratos de 

peixe, saladas, e podem ser ainda bebidos como aperitivos. Devem ser consumidos a uma 

temperatura entre os 8º e os 10ºC. Os brancos de guarda possuem boa intensidade aromática e 

boa complexidade, geralmente fermentando ou estagiando em madeira e a apresentar uma cor 

dourada e aromas tostados e de fruta tropical. São bons acompanhantes de pratos de peixe 

gordo como o salmão ou o bacalhau, mas também podem ser servidos com frango ou coelho 

com molhos suaves. A sua maioria ostenta a designação Reserva e Grande Reserva e devem 

ser consumidos a uma temperatura que oscile os 12ºC. Estes vinhos podem ser guardados 

durante alguns anos até serem consumidos.  

Embora não tenham tanta expressão como os produtos anteriores, existem ainda 

produtos com características particulares. A Região, sobretudo nas cotas mais altas, ainda 
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oferece o Moscatel, o Espumante (Vinho Espumante de Qualidade Produzido em Região 

Determinada – VEQPRD), vinho novo (vinho da última vindima) e a Colheita Tardia11. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Vinho elaborado com uvas em sobrematuração por ação da podridão nobre. 
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O processo vitivinícola 

 

“Suor do rosto pra pisar e ver o mosto  

Nos lagares do bom caminho  

Nos lagares do bom caminho  

Assim cuidado faz-se o sonho e fermentado  

Generoso como o vinho  

Generoso como o vinho   

E pelo rio vai dourado o nosso brio  

Nos rabelos duma vida  

Nos rabelos duma vida  

E para o mundo vão garrafas cá do fundo  

De uma gente envaidecida  

De uma gente envaidecida “  

 

O processo vitivinícola pode ser considerado trabalho sofredor e cansativo, mas com 

alegria, sucesso e sonho na sua mistura. Tal como ilustra o verso da canção, anteriormente 

apresentado, do poeta e músico Carlos Paião, “Vinho do Porto” (1983). 

No Douro, o ano agrícola termina quando o verão começa a despedir-se. Após meses e 

meses de trabalho intenso, atravessando um inverno rigoroso e um verão sufocante, em 

setembro é altura de meter mãos à obra para colher as uvas e produzir os afamados vinhos da 

região. É também tempo de celebrar o que a terra dá, num frenesim misto de trabalho e 

alegria, após um ano de expectativa e preparativos para fazer brotar este tão precioso néctar. 

A este frenesim misto chamamos vindima, um ritual quase sagrado para as gentes do Douro. 

A vida e o sustento de uma grande parte da população dependiam do resultado de cada ano 

agrícola e ainda hoje é um pouco assim. Por essa razão, cada vindima sempre foi um 
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momento de exaltação. Grandes grupos de homens e mulheres rumavam (e ainda rumam) às 

quintas para meter mãos à obra, com muito entusiasmo, força de vontade e amor à terra.  

A época das vindimas é a época da esperança. Esperança numa boa colheita. 

Esperança na compreensão da Natureza. 

A chave da produção do vinho de qualidade assenta na extração completa da cor e do 

sabor dos compostos que se encontram nas películas das uvas. A coloração, a estrutura dos 

taninos e sabores que caracterizam um vinho de primeira qualidade têm de ser extraídos antes 

da fermentação ser interrompida abruptamente pela junção da aguardente. 

O método de extração da cor e sabores, que o tempo consagrou (e ainda consagra em 

algumas situações), é o lagar12. Ao longo de um dia de vindima o lagar é cheio até quase ao 

topo: aproximadamente mede-se mais ou menos uma mão travessa (15 a 20 cm) até ao bordo 

superior. Antes da eletricidade, despejavam-se os cestos de uvas trazidos das vinhas 

diretamente para o lagar ou esmagador de rolos manual. Nestes dias utilizam-se normalmente 

bombas e esmagadores elétricos, e, conforme o grau de maturação das uvas, há uma certa 

quantidade de engaço que vai junto. É nesta fase que se adiciona o dióxido de enxofre, e 

procede-se à correção da acidez do mosto com a adição de ácido tartárico. 

No fim do dia, quando o Sol se começa a pôr, os vindimadores regressam à adega, e 

depois de uma ceia, cada um veste uns calções e vai para dentro do lagar, onde se enfia até à 

altura da coxa na massa de uvas. Embora a vindima seja razão para haver muita alegria e 

divertimento, a pisa das uvas no lagar é um trabalho árduo e monótono, principalmente depois 

de um longo dia ao calor nas vinhas. Durante as primeiras duas ou três horas, os homens 

apoiam-se nos braços uns dos outros e andam em marcha lenta, para a frente e para trás, 

esmagando as uvas contra o chão de pedra do lagar. Esta pisa mandada denomina-se corte e é 

feita ao som de toadas rítmicas de “um-dois” ou “esquerda-direita”, ditas pelo rogador, um 

dos homens mais velhos que durante a vindima faz o papel de sargento da recruta. No fim, por 

volta das 22 horas, dá-se voz de liberdade e assim são distribuídos copos de aguardente e por 

vezes cigarros, e volta-se mais uma vez à pisa, à vontade, até à meia-noite, ao som de um 

acordeão ou ao som estridente de uma cassete.  

                                                           
12 Tanque quadrado, de granito ou cimento, em geral com cerca de um metro de fundura, e com uma capacidade 

que varia entre 15 e 25 pipas. 
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O ideal seria haver dois homens por cada pipa num lagar para se poder extrair a cor e o 

sabor suficientes para produzir um vinho de alta qualidade. No final da noite, com 40 almas 

bem aquecidas, a dançar num lagar de 20 pipas, assiste-se muitas vezes a grandes festanças. 

Os lagares são um repositório de mitos e rituais mais ou menos arcanos, alguns dos 

quais de baseiam em convicções pragmáticas de um passado já distante e obscuro.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Lagar, onda a pisa das uvas se fazia acompanhar de músicas (fonte: 

https://www.douro.com.pt/blog/regiao-do-douro/as-vindimas-do-douro) 

 

Antigamente, era comum a improvisação de cantigas pelos homens que participavam 

nestes trabalhados, por vezes com algum recurso a linguagem brejeira. Hoje em dia, algumas 

quintas contratam músicos locais que tocam peças de folclore português ou música pimba. A 

música tradicional obriga os homens a levantar as pernas mais alto e assim pisar as uvas com 

maior eficiência. 

No Douro, os terrenos planos são poucos, portanto as adegas mais tradicionais são 

construídas em dois pisos, fazendo com que a dimensão dos lagares no piso superior 

corresponda aos tonéis que estão no piso de baixo. Antes das bombas elétricas, o mosto que 

só parcialmente fermentou era escoado do lagar por ação da gravidade e nele ficava a massa 

das partes sólidas da uva. O resto do engaço e das partículas são passados para uma prensa 

manual, a fim de extrair o que ficou no mosto em fermentação13. Geralmente, em todos os 

                                                           
13 Esta fase é demorada, podendo durar entre duas a três horas. 

https://www.douro.com.pt/blog/regiao-do-douro/as-vindimas-do-douro
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lagares pontifica a “lei da estopada”, pois o trabalho de os escoar fica sempre por volta das 

duas ou três da manhã. Contudo, algumas inovações técnicas operadas nos anos 90 reduziram 

os custos da laboração associados à fermentação tradicional em lagar e facilitaram o processo 

de laboração do vinho. 

A história do Douro, contudo, não é a história de sucesso e facilidade que imaginamos 

ao ver as alegres vindimas e ruidosas rogas que os grupos folclóricos encenam. A história do 

Douro foi feita à custa da exploração de uma população que, subsistindo em condições de 

extrema penúria, se sujeitou a uma “quase escravatura”. 
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O marketing atual 

 

 Segundo Paul Wagner, Janeen Olsen e Liz Thach (2007), a indústria vinícola tem sido 

um negócio dominado pela mentalidade de produção em vez de marketing. 

O Douro tem várias marcas diferentes de vinho e cada uma tem o seu próprio estilo de 

marketing. Para que uma marca se possa salientar entre várias, esta deve pensar “fora da 

caixa”, contudo algumas das práticas de marketing são geralmente comuns entre todas. 

 Para o funcionamento eficaz de uma empresa e/ou marca, esta deve conseguir 

satisfazer tanto as necessidades atuais dos seus clientes como também prever as necessidades 

futuras. Atualmente o mercado pode ser definido como altamente competitivo, por isso uma 

empresa tem que ir ao encontro dos desejos dos seus consumidores e mesmo até surpreendê-

los. 

 Uma das práticas para ter notoriedade no seu público alvo é a presença em 

convenções, feiras e mostras, dando a oportunidade de criar parcerias com outras marcas 

semelhantes ou de mostrar as suas inovações a potenciais clientes. É também comum algumas 

dessas marcas serem patrocinadores de alguns eventos, especialmente em seminários e 

conferências. Por vezes também patrocinam torneios desportivos, principalmente os torneios 

de vindima. 

 Nestes últimos anos, as quintas têm vindo a dinamizar ainda mais este negócio. Como 

Martinho, refere: 

 

Hoje, há quintas, abertas a visitas – algumas criam programas de enoturismo, em 

que o proprietário faz questão de disponibilizar o passeio pela vinha para que o visitante 

possa conhecer de perto a paisagem, a forma como foi construída, as técnicas utilizadas, 

ontem e hoje, que constituem parte significativa do património cultural duriense.  

(Martinho 2014:23) 
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 O enoturismo tem vindo a ganhar ainda mais adeptos e interessados, que nestes 

últimos tempos querem saber descrever os vinhos, saber como são produzidos e saboreá-los. 

 Segundo Correta (2005:85), o turismo vitivinícola consiste em potenciar os recursos 

do território ligados à vitivinicultura, sendo indispensável uma coordenação entre as diversas 

componentes do produto turístico sob uma perspetiva de marketing. 

 A região recebeu o título de Património da Humanidade da UNESCO em 2001, pela 

“paisagem cultural evolutiva viva” e uma “herança milenar, duramente construída em torno 

da vinha e do vinho” (Pereira 2009:78). Essa classificação já dá à RDD uma espécie de 

“etiqueta atrativa”, fazendo com que vários empresários, produtores e afins se interessem pela 

região e pelos seus produtos, o que pode ser benéfico para o marketing. 

 No ano de 2016, o principal país de destino das exportações de vinho português foi a 

Itália. Em segundo lugar vem a França (embora esteja a diminuir comparado com 2011/2012) 

e em terceiro a Espanha. Tem-se registado um aumento no Estados Unidos, no Chile e África 

do Sul, o que significa que os vinhos durienses têm vindo a ganhar alguns adeptos em outros 

continentes. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Portugal no Mundo (2011/2012 vs 2015/2016) (fonte: www.ivdp.pt ) 

 

http://www.ivdp.pt/
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Como se pode verificar no gráfico anterior, as práticas utilizadas surtem um efeito 

positivo nas vendas e na presença de vinhos durienses no estrangeiro, embora existam 

algumas oscilações em alguns desses valores, nomeadamente em França e na Argentina. 

 

 Quadro 1 – Comercialização de vinhos da RDD (fonte: www.ivdp.pt ) 

 

Contudo, embora estas técnicas ainda funcionem nesta década, poderão não ser 

suficientes para aumentar as vendas e exportações para o estrangeiro. Além disso, algumas 

destas práticas poderão não funcionar para todas as marcas e possuem mesmo diversas 

lacunas que poderão ser solucionadas. 

Pereira defende que o Vinho do Porto tem grandes desafios a ultrapassar. Entre esses 

desafios está a dinamização das vendas nos principais mercados, através do 

desenvolvimento/promoção de uma oferta premium/luxo e o aumento do preço de venda por 

litro, bem como pela modernização da imagem, e um outro desafio é ainda encontrar novas 

formas de crescimento externo, aproveitando o dinamismo das economias divergentes com 

capacidade para pagar e a tendência positiva dos consumidores face a produtos alcoólicos 

premium (Pereira 2016:31). 

Melo (2006:8) defende que, para além de ser um símbolo de Portugal, elemento 

aglutinador de um qualquer orgulho lusitano, apenas comparável ao fado de outros tempos e 

às estrelas de futebol contemporâneas, como Figo ou Mourinho, o Vinho do Porto tem uma 

importância económica real em termos de exportações desde sempre. 

http://www.ivdp.pt/
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 Para uma análise mais simples, é necessário primeiro identificar os pontos fortes e os 

pontos fracos das técnicas utilizadas na atualidade, com o fim de chegar a uma conclusão 

mais legítima. 

 Pretende-se ainda recolher opiniões de alguns profissionais vinícolas (enólogos, 

produtores e afins) para se poder pensar apropriadamente numa nova proposta que poderá 

atender de maneira mais efetiva às necessidades de marketing destes tempos. 
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Pontos fortes 

 

 O marketing dos vinhos durienses tem alguns pontos fortes que ajuda as marcas a 

conseguir manter as vendas tanto em Portugal como no estrangeiro, o que significa que ainda 

tem umas técnicas relativamente fortes e bem-sucedidas.  

A presença em feiras e conferências de vitivinicultura é um dos pontos mais fortes que 

o marketing vinícola possui, pois é o que faz dinamizar ainda mais as relações entre marcas e 

produtores. Permite também a possibilidade de encontrar patrocinadores e/ou parceiros para 

outros eventos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10 – 5th Infowine.forum (2016) – exemplo de conferência vinícola (fonte: www.samecapq.com). 

 

A história do vinho do Porto e dos outros produtos ser um aspeto atrativo para os 

clientes portugueses e estrangeiros e mesmo a dinamização das quintas oferece um certo tipo 

de prestígio. 

Existe uma grande diferença entre o vinho do Porto e os vinhos de mesa durienses. 

Enquanto os vinhos de mesa necessitam de boas práticas de marketing e de outras técnicas 

para se fazerem notar nacionalmente e internacionalmente, o vinho do Porto quase não 

http://www.samecapq.com/
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necessita de grandes técnicas. A razão para tal é o facto de o vinho do Porto ser um símbolo 

internacional que não tem competição possível. Mesmo historicamente, os britânicos 

consideravam beber vinho do Porto um ritual semelhante ao chá das cinco, isto é, era uma 

bebida que simplesmente não se bebia normalmente num bar ou pub. O mesmo se passava em 

Portugal e de uma certa maneira acontece agora. O vinho do Porto possui um certo prestígio 

ainda nestes dias, tornando-o num ponto forte da região. 

 Como foi referido anteriormente, a classificação de Património da Humanidade 

atribuída à região pela UNESCO dá à região e aos seus produtos um certo prestígio, 

principalmente pelos profissionais vinícolas estrangeiros. 

 De uma certa maneira, a própria paisagem pode ser considerada um ponto forte, pois 

os visitantes das quintas por vezes gostam de provar vinhos enquanto apreciam a paisagem, o 

que pode ser benéfico para o negócio. 
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Pontos fracos 

 

 Infelizmente, as práticas atuais utilizadas têm pontos fracos que devem ser explorados 

e solucionados imediatamente. Tais ações são importantes para assegurar que os vinhos 

durienses continuam no mapa e que não desfaleçam no mercado nacional e internacional. 

 Um dos pontos fracos, e possivelmente um dos mais graves, é o facto de estas práticas 

serem particularmente demasiado retrógradas para esta época. Nestes últimos anos, a indústria 

vitivinícola tem ganhado adeptos e produtores cada vez mais jovens, contudo, como a maior 

parte destas práticas ainda são relativamente mais antigas estes novos produtores têm duas 

opções: ou se adaptam a estas técnicas ou têm de trabalhar a dobrar para adaptarem as 

técnicas aos avanços tecnológicos. Esta última opção é mais difícil pois o marketing vinícola 

atual ainda não está habituado a 100% a este tipo de inovações e implantar novas técnicas 

com estes avanços tecnológicos pode demorar meses ou mesmo anos. A cultura empresarial 

no Douro ainda é pouco propícia à inovação e limitada face aos desafios do contexto 

socioeconómico atual. 

 Um segundo ponto fraco é o facto da população produtora ainda ser relativamente 

composta de população envelhecida, que em algumas situações ainda utiliza instrumentos 

retrógrados e antigos. A mão de obra é pouco qualificada e existe um baixo nível de 

profissionalização o que também prejudica o setor. A predominância da monocultura e a 

agricultura de autoconsumo (subsistência) também são pontos fracos.  

A maior parte das grandes adegas ainda não está devidamente equipada ou atualizada, 

o que pode ser negativo pois existe uma maior demanda pelo tratamento e fermentação mais 

avançados. Embora algumas vindimas sejam realizadas por máquinas e acelerem ainda mais a 

produção de vinho, a maior parte dos produtores ainda utiliza a mão humana nas vindimas. 

  Segundo Fernandes e Correia (2013), independentemente do alvo de marketing a que 

estão sujeitos, o comportamento dos consumidores é influenciado intensamente por fatores 

culturais (pois é desde a infância que as pessoas vão desenvolvendo as suas perceções e 

preferências que mais tarde influenciarão as suas decisões), sociais (que dizem respeito aos 

comportamentos dos consumidores persuadidos com a intervenção de grupos de referência, 

como a família, a posição social e mesmo o próprio status), pessoais e psicológicos. Estes 
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fatores poderão ser uma espécie de “espada de dois gumes” pois tanto podem afetar o 

consumo e venda de vinhos durienses na negativa como na positiva. 

 Existe ainda um outro ponto fraco. A maior parte dos produtores de vinho do Douro 

são pequenos produtores que não possuem apoios ou subsídios. Ou seja, se houver um 

desastre natural (como a queda de granizo, incêndio ou mesmo trovoadas) e a produção for 

parcialmente ou totalmente destruída, esses produtores não têm outra opção senão fazer tudo 

de novo.  
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A importância de empresas semelhantes à VINIDEAs 

 

 Como foi referido anteriormente, a indústria vinícola é inteiramente internacional, e 

está em constante mudança. A promoção e criação de eventos, a criação de laços com outras 

empresas (nacionais e internacionais) e troca de ideias ou projetos são algumas das ações 

necessárias para que uma marca se faça notar. 

 É aqui que entram empresas como a VINIDEAs. Estas empresas estão encarregues 

dessas tarefas e de assegurar que estas relações e estes projetos se mantenham. 

 Formações e traduções são o que ligam produtores, enólogos e outros profissionais 

vinícolas numa espécie de network que permite, como descrito anteriormente, a troca de 

ideias e conceitos. 

 Num mundo cada vez mais interligado (tanto na vida real como no mundo digital), as 

ligações entre empresas e setores nacionais e internacionais têm sido cada vez mais 

facilitadas, e por isso, mais importantes. Um desses setores é precisamente o setor 

vitivinícola.  

 Contudo, sendo um setor já quase milenar e internacional, estas empresas são 

essenciais para que as várias marcas possam mostrar o seus conceitos e ideias. Para isso, 

existem estas conferências e formações que juntam marcas e investigadores de todo o mundo 

e cria oportunidades de interação (criação ou fortalecimento).  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – 5th infowine.forum (fonte: www.diariodetrasosmontes.com). 

 

http://www.diariodetrasosmontes.com/
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 Como é óbvio, a tradução também é um grande trunfo no setor. As maiores regiões 

vinícolas são na sua maioria situadas no continente europeu (França, Itália, Espanha, Portugal 

sendo algumas delas). Contudo já começam a existir grandes regiões vinícolas no Canadá, 

Coreia do Sul e América do Norte (nomeadamente na Califórnia). Como tal, por vezes é 

necessário traduzir certos documentos e artigos provenientes do estrangeiro. 

 Estas não são as únicas ações destas empresas (algumas fazem feiras, outras 

organizam provas de vinho e outras até criam rótulos para garrafas de vinho), contudo são 

essenciais para esta teia de ligações continuar a trocar “sinapses”. 
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Nova proposta de marketing 

 

Os vinhos do Douro são a fonte de rendimento da maior parte da população do Norte e 

da região duriense. Assim como em qualquer negócio, é necessário ter as ferramentas certas 

para comercializar os produtos, e também saber como os fazer notar em terreno nacional e 

internacional. 

O vinho do Porto, como descrito anteriormente, praticamente não necessita de grandes 

práticas de marketing, pois já possui um trunfo: o simbolismo. O facto de o vinho do Porto ser 

um vinho simbólico do país, que até os britânicos apreciam tanto como o chá das cinco e que 

nem é possível beber num simples café ou bar, dá-lhe vantagem em termos de marketing. 

Quanto ao vinho do Douro, cada vez mais é necessário pensar em técnicas mais 

atualizadas e de uma certa maneira mais ousadas também, principalmente numa época em que 

o marketing vinícola é cada vez mais severo. As práticas já existentes não surtem grande 

efeito, e o facto de a população mais jovem se ter começado a virar para a enologia e 

vitivinicultura pode ajudar a solucionar este problema.  

As novas tecnologias podem ser uma grande ferramenta para o mercado vinícola e 

algumas quintas já utilizam algumas inovações para facilitar tanto a circulação de informação, 

como a relação produtor/cliente e para também dar ao cliente a oportunidade de aprender mais 

sobre uma marca com um simples clique. Um desses exemplos é a Quinta do Quevedo, que 

começou a usar QR Codes nas suas garrafas. O QR Code é um código de barras bidimensional 

que interliga objetos do mundo real com informação e serviços disponibilizados na Internet e 

que pode ser lido pela maior parte dos telemóveis com câmara fotográfica (contudo, o 

dispositivo terá que possuir um pequeno programa de leitura de QR Codes, como o Google 

Lens). 

Uma das propostas para melhorar o marketing de vinhos do Douro é precisamente a 

aposta nas novas tecnologias, para além do QR Code.  

Como foi descrito anteriormente, programas como o Google Lens são necessários para 

o reconhecimento e leitura de QR codes. Contudo, este programa faz muito mais do que 

somente essa tarefa. O Google Lens (e outros programas semelhantes) permitem o Image 

Recognition, que não só analisa uma imagem como também mostra informações sobre o 



58 

 

objeto ou objetos apresentados (por exemplo, uma foto de uma garrafa de vinho mostra a 

localização da quinta, o preço, as lojas onde está disponível e mesmo a sua classificação num 

top 10).  

É especialmente imperativo que se aposte ainda mais nas marcas que a região tem para 

oferecer e utilizar alguns dos pontos fortes da região. O Vinho do Porto é imensamente 

popular e muito comercializado precisamente devido ao seu título de “símbolo” e à sua 

história longa. Com os vinhos do Douro, também poderá ser possível usar estes trunfos tendo 

em conta a história de algumas quintas do Douro. Alguns desses trunfos poderão ser a 

gastronomia, a cultura e mesmo a história local. Esta é outra proposta para melhorar o 

marketing dos vinhos do Douro. 
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Capítulo III 
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O questionário 

 

Para melhor perceber a situação atual do marketing vinícola do Douro, foi necessário 

recolher informação e opiniões sobre o assunto tratado. De todas as formas de recolha de 

informação existentes, foi escolhida uma: o questionário.14 

Antes de criar e formular as questões, foi necessário primeiro determinar quais os 

públicos alvo para as questões. Após um período de tomada de decisões, os públicos alvo 

foram escolhidos: enólogos, proprietários de quintas e produtores de vinho. Cada um destes 

três têm perspetivas diferentes em termos de percurso profissional, contudo são profissionais 

que podem dar ideias variadas sobre a situação do Douro e que podem ajudar a formular uma 

possível solução para o marketing vitivinícola do Douro. O questionário foi enviado por email 

e mesmo que se tenha tentado fazer pessoalmente, os contactos ofereciam sempre responder 

por email. 

Várias perguntas foram formuladas, contudo foram escolhidas três questões para cada 

grupo, com uma questão em comum: “como é que a Região Demarcada do Douro pode 

melhorar o marketing das suas marcas?”. 

Para os enólogos, as questões eram “em termos de produto, como descreve o último 

ano?” e “como classificaria a produção do último ano em termos de qualidade?”. 

Para o grupo dos produtores, “como descreve a produção do último ano?” e “quais 

foram as principais dificuldades?” foram as questões formuladas. 

Para o grupo das quintas, “qual é a importância das quintas do Douro?” e “quais são os 

principais desafios?” foram formuladas. 

Várias quintas do Douro, profissionais e enólogos foram contactados, desde a Quinta 

da Pacheca até às Caves Santa Marta. Os principais contactos foram as quintas, visto terem 

enólogos que possam responder às suas questões destinadas. 

  Um dos inquiridos, a Porto Réccua Vinhos, que respondeu ao grupo correspondente 

aos “Produtores”, crê que a produção do último ano tinha boa qualidade mas quantidade 

reduzida, mas que permitiu alguma valorização de preços em resultado da retração da Oferta. 

                                                           
14 Ver Anexo V  
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Quanto às principais dificuldades, foi referida a pressão da Moderna Distribuição no sentido 

de baixas de preços e promoções muito agressivas no Mercado Interno, e a pressão e a 

concorrência para preços baixos nos vinhos do Porto de “entrada de gama” apesar de um 

aumento da procura e do “awareness” (nomeadamente em mercados de países emergentes), 

nos Mercados Externos. Quando às marcas do Douro, o inquirido referiu que a região pode 

melhorar o marketing das marcas através do reforço da comunicação sobre os pontos fortes da 

região (a 1ª Denominação de origem protegida do Mundo, e a única com 2 Denominações – 

Porto e Douro – de Origem, provenientes das mesmas vinhas) e a qualidade excecional dos 

seus produtos que merecem, podem e devem ser valorizados nos mercados. Tudo isto pode 

ser aliado a uma forte comunicação de cada uma das marcas comerciais à comunicação 

coletiva e institucional da Região do Douro e das suas Denominações de Origem.  

Outro inquirido, a Quinta Santa Eufémia (respondendo ao grupo correspondente aos 

“Enólogos”), referiu que, em termos de produto, o ano de 2017 foi um ano atípico onde se 

viram confrontados com um comportamento da vinha diferente do que estão habituados, o 

que de certa forma causou surpresa e com que os tratamentos e utilização de diferentes 

substâncias ativas nem sempre foram eficientes. Realçou também o comportamento das 

diferentes castas, que diferiu em condições idênticas. O inquirido defende que estas situações 

devem ser analisadas e estudadas. Quanto à quantidade, a produção foi inferior à média, 

contudo a qualidade poderá surpreender. Quanto à qualidade da produção do último ano, 

Santa Eufémia considera muito cedo para considerar pois o frio de inverno é muito importante 

para a consolidação em termos de aromas, cor e textura. Contudo, tendo a vindima começado 

com expectativas muito baixas tendo em conta a qualidade das uvas e a grande 

heterogeneidade da maturação das mesmas, os vinhos obtidos acabaram por surpreender em 

termos de aromas, cor e mesmo estrutura. Santa Eufémia refere que para que a Região 

Demarcada do Douro melhore o marketing das suas marcas, esta deverá começar por divulgar 

e investir verdadeiramente na marca Douro e Porto como produtos de excelência em termos 

de qualidade e processos produtivos. A associação destes produtos à região é fundamental, 

assim como a integração do enoturismo e todas as suas vertentes (paisagem, arquitetura, 

cultura, gastronomia, etc.) com estes vinhos e região. 

Outro inquirido, a Quinta do Vallardo (que também respondeu ao grupo dos 

“Enólogos”), refere que o seu último ano engarrafado, o ano 2016, foi um ano difícil a nível 

de viticultura devido aos níveis elevados de precipitação ao longo do ano e um verão 

extremamente quente. Contudo, foi um ano positivo quer para Vinhos DOC quer para Vinhos 
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do Porto (referindo que 2016 foi até ano Vintage). Os vinhos de 2016 mostraram bastante 

concentração e estrutura bastante fresca apesar do verão quente. Quanto à classificação de 

2016, o inquirido relembra que os anos nunca são iguais e que dependem de vários fatores, 

mas acima de tudo o Douro tem vindo a produzir vinhos de enorme qualidade nos últimos 

anos (e até décadas), independentemente do ano agrícola melhor ou pior. Como exemplo usou 

os anos 2015 e 2016, que tiveram climas muito diferentes, mas ainda assim produziram 

vinhos de alta qualidade. Para melhorar o marketing das marcas da Região Demarcada do 

Douro, a Quinta do Vallardo considera que existem várias coisas a fazer, mas salienta que a 

melhor maneira de promover os vinhos é através da promoção do Douro como região de 

excelência (com as vertentes do turismo, gastronomia, vinhos e outros produtos como o 

azeite). Considerou também que a melhor maneira de promover as marcas  (para além da 

qualidade que obviamente deve ser alta) é mostrando aos clientes os produtos, a sua história e 

a sua tradição (ou seja, recebendo os turistas/clientes e mostrando a história da região, as 

vinhas, as adegas, a forma como tudo é produzido e a tradição secular do Vinho do Porto em 

conjunto com os vinhos e mesmo com a gastronomia). O Douro tem uma diversidade enorme 

de castas, únicas no mundo, característica que é necessário valorizar. Há muito mais para 

fazer, como viajar mais e divulgar mais a região, criar mais associações, para se poder dar a 

mostrar “mais e melhor” pelo mundo fora, há que atrair cada vez mais turistas/clientes, mas 

de segmento médio/alto. O inquirido opina que o turismo de “massas” não interessa muito. 

Das mais de 20 quintas contactadas, somente as mencionadas responderam ao 

inquérito. Isto deve-se ao facto de os responsáveis estarem presentes em eventos e devido à 

presente época de vindima e de vinificação. 
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Conclusões e Recomendações 

 

O estágio na VINIDEAs, em conjugação com a realização do presente relatório e 

investigação, tornou possível a aquisição de várias competências, tanto a nível prático, 

destacando a proatividade e a comunicação, como a nível teórico, realçando conhecimentos 

relacionados com a criação de eventos, e alguns processos vinícolas e de marketing. O estágio 

proporcionou também a aquisição de conhecimentos relacionados com o setor vitivinícola, 

através da tradução de documentos relacionados com processos de fermentação e a presença 

em eventos vinícolas. 

No estágio foi possível trabalhar como membro do staff no infowine.forum, o que 

tornou possível presenciar e experienciar como uma conferência vinícola se desenrola e como 

tais eventos são tão importantes não só para os produtores e/ou quintas nacionais como 

também para os profissionais vinícolas internacionais.  

A leitura da bibliografia foi bastante enriquecedora para perceber melhor as 

especialidades, e mesmo os relatos de profissionais vinícolas, desde enólogos a produtores, 

foram curiosos e interessantes para entender o atual marketing vinícola e as suas fraquezas na 

profundidade.  

Sendo o setor vitivinícola um dos mais importantes em Portugal, reveste-se de 

particular importância para a região do Douro, pois “põe o pão na mesa” de muitas pessoas. 

Contudo as formas de marketing existentes poderão não ser suficientemente fortes ou atuais 

para continuar a alimentar as relações comerciais ou para gerar riqueza. Isto é provado pelas 

opiniões recolhidas e pela informação encontrada em vários documentos, artigos e mesmo nos 

media.  

Esta recolha de informação e experiência proporcionaram uma visão mais cuidada 

sobre o marketing e o setor vitivinícola, permitindo pensar em possíveis soluções e métodos 

que poderão solucionar as fraquezas expostas. A única questão que fica é se os produtores e 

as quintas estão preparados para estas mudanças e se estão dispostos a adaptar-se às novas 

práticas e/ou técnicas de marketing. 
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Anexo I – Protocolo de estágio  
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Anexo IV – Material que esteve disponível no infowine.forum 
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Anexo V – Uma das respostas recebidas 
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Apêndice I – Exemplo de tradução 
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Apêndice II – Questionário  

 

 

Apêndice III – Email original enviado às quintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


