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Estimado(a) Duriense, 

O que é uma vinha velha no Douro? 

O sector vitivinícola da região prepara-se para discutir a criação da menção «vinhas velhas», para 
utilização na rotulagem dos vinhos DOP Porto, DOP Douro e IGP Duriense. É um repto lançado pelo 
Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP).  
 
A «vinha velha» é um assunto querido aos viticultores profissionais que constituem a ProDouro e em 
devido tempo entregamos em primeira mão ao IVDP um relatório intitulado «Vinha Velha - 
Contribuição para a Discussão de um novo Predicado de Vinho na RDD». Mais tarde partilhamos o 
nosso ponto de vista com os assinantes da nossa newsletter e com os participantes no evento público 
que organizamos no passado mês de Fevereiro no Museu do Douro, na Régua. 
 
Enquanto associação de viticultores profissionais preocupa-nos a valorização e o consequente desejo 
de preservação da «vinha velha» do Douro e, por isso, voltamos hoje ao assunto, preocupados por 
saber que o critério «idade» pode simplificar-se ao ponto de consentir nele qualquer vinha que tenha 
mais de 50 anos. Seria um critério cómodo, mas pouco seletivo. Nele caberiam, por exemplo, os 
chamados «patamares pré-PDRITM» e para a ProDouro seria um erro distinguir tais vinhas. Pode 
consultar aqui a nossa visão sobre este dossier. 
 

A Direção da Prodouro 

 

Casa do Douro passa a associação pública de inscrição obrigatória 

Foi aprovado no Parlamento o projeto-lei que restaura a Casa do Douro como associação pública de 

inscrição obrigatória, procedendo à aprovação dos seus estatutos, determinando ainda a entrega do 

imóvel que é sua sede no Peso da Régua. Trata-se de uma alteração organizacional da região que dada 

a sua importância para o sector deveria ter sido amplamente debatida pelos principais interessados 

no processo – os durienses em geral e os seus viticultores em particular – o que não se verificou. A 

ProDouro aqui dá conta da notícia que tão despercebida passou na região e promete esclarecer os 

seus associados sobre o assunto, quando ela própria se sentir esclarecida. Pode consultar a posição da 

FRD/Casa do Douro (aqui) e da AEVP (aqui) sobre este assunto. 
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http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/310_1554887872.pdf
http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/309_1554887792.pdf
http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/311_1554887935.pdf


 

Número 4/2019 08/04/2019 

 

Seguro de grupo de colheitas em parceria com ADVID 

A ProDouro disponibilizou aos seus associados um seguro de grupo de colheitas através de um acordo 

com a ADVID, ao abrigo do qual puderam usufruir das melhores condições disponíveis no mercado. 

Foram assim propostas 3 opções distintas em termos de coberturas e prejuízo mínimo indemnizável, 

cabendo a cada empresa a escolha da opção mais ajustada. Estamos certos que a colaboração entre 

as duas entidades associativas foi uma decisão vantajosa para todos os intervenientes.  

 


