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Oferta vs Procura de uvas na RDD 
 

 

Sumário Executivo 

A Região Demarcada do Douro (RDD) tem desde há várias décadas um desequilíbrio estrutural entre a oferta e 

a procura de uvas, devido a um excesso das mesmas, o que teve como consequência a sua desvalorização. 

Nos últimos anos, com a estabilização da área de vinha na RDD (+/-44.500 hectares), o aumento da 

comercialização dos vinhos DOC Douro e, em simultâneo, a diminuição das vendas de Vinho do Porto. O sector 

vê-se obrigado a analisar qual é a tendência do mercado de uvas na RDD: haverá excedentes? faltam uvas? 

estaremos numa fase de equilíbrio? 

Neste trabalho analisamos inicialmente a área de vinha e a produção anual por ela gerada. Por fim 

debruçamo-nos na comercialização anual dos vários vinhos da RDD. Os números utilizados são quase na 

totalidade retirados dos quadros do relatório de 2018 da UTAD – Rumo Estratégico para o Sector dos Vinhos 

do Porto e Douro. 

Depois de trabalhar toda a informação, fazemos uma previsão da oferta e da procura de uvas a médio prazo 

na RDD, se se mantiverem as tendências dos últimos anos. 

A conclusão é que desde 2016 existe algum equilíbrio na oferta/procura de uvas na RDD, equilíbrio esse que 

não acontecia há décadas e que se deve manter nos próximos anos. Este, porém, deve ser gerido com muito 

cuidado pois os factores estruturais e/ou conjunturais existentes na RDD podem de um momento para o outro 

levar a um novo excesso de uvas e à sua consequente desvalorização ou, ao que ainda é pior, à falta de uvas 

de qualidade para as necessidades reais da região. 

Para bem gerir a RDD, devemos ter em atenção que há milhares de actores (viticultores e/ou comerciantes) e 

que há uma grande diversidade de negócios, pelo que as políticas públicas (área de vinha, produtividade por 

hectare, benefício, Lei do Terço, engarrafamento na origem, etc…) que se decidem na região devem ser claras 

e de médio ou mesmo longo prazo, para que cada um individualmente saiba com o que é que pode contar e 

tomar as suas decisões em tempo oportuno. É com o somatório dessas decisões individuais (muitas vezes 

insignificantes) que se cria uma região bem gerida e próspera. 
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Evolução da área de vinha 

A evolução da área de vinha na RDD pode ser analisada no quadro abaixo. 

 

Nos últimos anos, a RDD pautou por uma grande estabilidade na sua área de vinha. A este propósito, e para a 

boa gestão dessa mesma vinha, a ProDouro entregou ao IVDP um relatório sobre a necessidade de um 

cadastro vitícola fiável e actualizado da RDD. Pode encontrar esse documento da ProDouro aquí. 

 

Produção de Mosto na RDD 

A RDD com a complexidade que a adição de aguardente acresce às análises que se fazem, obriga a que 

sejamos muito claros ao fazermos os nossos cálculos em mosto (isto é, antes da adição de aguardente), tanto 

no Vinho do Porto como no Moscatel do Douro. 

A produção da RDD nos últimos anos pode ser analisada neste quadro: 

 

A estabilidade na área de vinha (apesar da incerteza climática) teve como consequência que as colheitas 

fossem sempre muito semelhantes em quantidade (média de 230.546 pipas por ano), sendo os maiores 

desvios nos anos de 2009 e 2016 com quebras de cerca 10% em relação à média (-20.000 pipas) e os anos de 

2010 e 2015 com cerca de mais 15% de colheita em relação à média (+30.000 pipas). 

É de salientar que nos últimos 2 anos em que tivemos vindimas aparentemente curtas (em 2016 chegou-se a 

falar de créditos de litragem e em 2017 houve uma subida significativa dos preços do DOC Douro), houve 

mesmo assim uma produção superior a 10.000 pipas de vinho de mesa. Isto pode ser devido a serem uvas de 

vinhas sem enquadramento nas DO´s/IG´s da região ou darem origem a vinhos sem qualidade. A realidade é 

que em anos em que seguramente não houve excesso de produção, a RDD produziu mesmo assim uma 

quantidade significativa de vinho sem designação. 

http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/207_1519995909.pdf
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Comercialização de vinhos da RDD 

 

Para a necessária comparação da comercialização com a produção, é necessário transformar as vendas de 

Vinho do Porto e de Moscatel, em vendas de Mosto Porto e Mosto Moscatel (neste trabalho foi usado o factor 

80%). 

 

A evolução das vendas da RDD podem ser analisadas no quadro abaixo. 

 

 

 

As vendas em volume total (soma de todas DO´s e IG´s da RDD) têm vindo a aumentar devido especialmente 

ao aumento anual de vendas de DOC Douro que é superior às quedas anuais do volume de Vinho do Porto. 
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Previsão 

 

Se mantivermos o actual comportamento das vendas totais (crescimento de 3% ao ano) e a produção de 2018 

a 2023 for igual à média dos últimos dez anos (230.564 pipas), será já em 2023 que a produção será inferior às 

vendas anuais. 

Podemos analisar o evoluir da previsão neste gráfico. 

 

Unidade: pipas de 550 litros 

 

Se tivermos em conta que na RDD todos os anos se desclassifica ou não se consegue classificar cerca de 10.000 

pipas (como já foi explicado anteriormente), então para esse cenário a RDD não deverá conseguir produzir o 

suficiente para as suas necessidades de vendas a partir do ano de 2021. 

Como o mercado funciona, dificilmente se verificará a real falta de uvas que se prevê nesta análise, uma vez 

que o actual equilíbrio tem levado ao aumento do preço pago por quilograma de uva. Tal situação irá 

seguramente afectar negativamente o comportamento das vendas por um lado, e por outro, esse aumento de 

valor por quilograma fará entrar nos circuitos da RDD uvas legais ou ilegais que hoje vão parar a outros vinhos. 

Por último, neste tipo de análises é difícil de ter em consideração as necessidades de reforço (ou de descida) 

dos stocks intermédios (vinhos em envelhecimento para DOC Douro ou a Lei do Terço), mas que seguramente 

influenciam os resultados finais das políticas decididas. 
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Conclusão 

 

 

Com os dados que temos é claro que estamos a entrar numa “nova era” da RDD, pois ao fim de várias décadas 

em que a região produziu estruturalmente mais uvas que as suas necessidades, levando consequentemente a 

uma desvalorização das suas uvas, estamos agora a entrar numa fase de equilíbrio. Aliás, com a informação 

disponível e já abordada neste relatório, podemos dizer que esta “nova era” de equilíbrio oferta/procura 

começou na vindima curta de 2016. 

Por outro lado é importante compreender que com os seus 44.500 hectares, a RDD tem uma capacidade 

produtiva muito superior ao que se verificou nas últimas dez vindimas (tanto a nível de produção real de uvas, 

como de cobertura legal das mesmas), mas que devido a factores estruturais (baixa densidade de plantação, 

idade da vinha, diferentes metodologias de cálculo da área, etc…) e a factores conjunturais (entrada de uvas 

de fora da região de forma legal ou ilegal, vinhas abandonadas, granjeio deficitário, alteração da legislação da 

rega, etc..) torna difícil prever qual será a produção da RDD a médio/longo prazo mesmo controlando a área 

total de vinha. 

Assim, não restam dúvidas que a região do Douro tem de se preparar para esta nova realidade de não haver os 

excedentes de uvas a que estávamos habituados, situação que levou a uma gestão algo negligente no DOC 

Douro, ao mesmo tempo que era férrea com o Vinho do Porto e que mesmo nesse formato discutível foi 

possível chegar aos dias de hoje. 

Felizmente hoje existem no quadro legal europeu os mecanismos mais do que suficientes para que a região do 

Douro aproveite esta “nova era”, para uma real valorização dos seus produtos (uvas e vinho) e que se consiga 

uma justa distribuição do valor criado por toda cadeia produtiva/comercial. 

Por fim não devemos esquecer que os excedentes de uvas muitas vezes não tinham a qualidade mínima 

exigida para produtos da RDD, pelo que a boa gestão dos factores que controlam os vários equilíbrios da 

região é mais vital do que nunca, de modo a que esta “nova era” permita que toda a uva da RDD seja 

justamente valorizada, ao mesmo tempo que cada vez se incentive mais a produção de uva de melhor 

qualidade (pois é nessas uvas de qualidade que está o futuro da região do Douro). 

 

 

 

 


