
PRODOURO E ADEGA COOPERATIVA DE FAVAIOS JUNTAM 
ESFORÇOS EM PROL DO DOURO 

Adesão da Adega Cooperativa de Favaios à ProDouro 

 

É com grande orgulho que a ProDouro, Associação de Viticultores 

Profissionais do Douro vem anunciar publicamente a adesão da Adega de Favaios à 

crescente lista de viticultores que reconhece no nosso trabalho uma mais valia para o 

Douro. Com esta adesão passamos a contar com 80 associados e a representar 659 

viticultores num total de 3.602 ha.  

Como associação sem fins lucrativos, que somos, temos sabido manter o 

compromisso feito em 2015, data da nossa fundação, de defender os interesses dos 

associados - viticultores profissionais com área de vinha superior a 10 hectares, 

podendo a área ser inferior, caso sejam produtores-engarrafadores - e acima de tudo, 

defender os interesses do Douro. Mais do que nunca, é necessário dinamizar visões a 

longo prazo, de forma organizada e competente, promovendo a defesa dos valores da 

propriedade, das marcas e da qualidade.  

A Adega Cooperativa de Favaios, conta com 67 anos de experiência e é sem 

dúvida um dos poucos e melhores exemplos do sistema cooperativo no nosso país. 

Estamos confiantes, que esta experiência e a sabedoria com que souberam valorizar o 

produto da sua região, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico dos seus 

associados, será um aporte fundamental para o crescimento da nossa associação e 

consequentemente para o desenvolvimento do Douro. 

 Já contávamos com a importante ajuda desta instituição como membro do 

Comité de Luta Ativa Contra o Granizo, agora contamos com eles em todos os 

dossiers que temos em mãos, nomeadamente a importantíssima questão do predicado 

“Vinhas Velhas”, o estudo do Custo de Produção de Uva na Região, e a tão necessária 

obrigatoriedade do TAQ (Tratamento por Água Quente) para garantir a sanidade das 

plantas à plantação e prevenir a devastação da Flavescência Dourada e de outras 

doenças emergentes.  

 Estamos a viver um momento crucial na região, unir esta voz à nossa é motivo 

de esperança num futuro mais promissor e alenta-nos para trabalhar mais e melhor. 

Os associados da ProDouro e o Douro estão de parabéns. Damos as boas vindas à 

Adega Cooperativa de Favaios.  

A Direção da ProDouro	


