PRÉ-COMUNICADO DE VINDIMA

PRODOURO

A Urgência de um Pré-Comunicado de Vindima
2021
Um pedido da ProDouro (Associação de Viticultores Profissionais do Douro) ao IVDP

As vinhas mais adiantadas da RDD aprontam-se a florir. Projeta-se a vindima de 2021 sem grande
entusiasmo.
A vindima de 2020 foi má. Produziu-se pouca uva. A “nascença” foi baixa, gastou-se um rio de
dinheiro para controlar como deve ser o míldio e o oídio, e, por fim, as uvas sumiram-se na hora de as
colher. Vivemos com contas "apertadas" e isso há de refletir-se no granjeio da vinha. Está em causa a (tão
apregoada) sustentabilidade da atividade vitícola.
Precisamos de orientação nas contas que temos de fazer até lavar os cestos em 2021 e refletir sobre
o nosso futuro. Precisamos de um PRÉ-COMUNICADO DE VINDIMA capaz de esclarecer nas últimas
vindimas:
a.
b.

A produção de uva, total e por hectare, dividida por sub-região e por freguesia.
A evolução da área de vinha da RDD, por sub-região, freguesia e enquadramento legal, bem como

divida por «Letra» no caso daquela com direito a produção de vinho do Porto. A análise da evolução da área
de vinha.
c.

O preço médio e outras estatísticas associadas (mediana, mínimo e máximo, etc.) da compra de uva

por categoria de vinho e ainda por sub-região e freguesia.
A este propósito lembra-se a parte da Nota Informativa do IVDP de 30 de Julho de 2020, que regulou a
compra de uva: «Os compradores de uvas aptas à denominação de origem Douro e indicação geográfica
Duriense ficam obrigados a efetuar os pagamentos das uvas aos viticultores, através de transferência
bancária para a conta aberta pelo IVDP, IP. O preço das uvas adquiridas na vindima deverá ser
integralmente pago aos viticultores até ao dia 15 de janeiro do ano seguinte à vindima».
Os viticultores têm agora a possibilidade de comparação do preço da uva. A análise complementar deve
ajudar essa comparação.
d.

A produção de vinho e a sua comercialização. As estatísticas completas do negócio. Quanto

vendemos? A quem? A que preço? Etc. A análise cuidadosa do comércio do vinho, sem dar azo a leitura
oportunista.
A ProDouro pretende que o PRÉ-COMUNICADO DE VINDIMA seja regular e deseja ver melhorado o
próprio COMUNICADO DE VINDIMA. Serve de exemplo o ensaio feito pelo IVDP na VINDIMA DE 2004. Foi
pena ter-se perdido essa boa ideia e os mais recentes comunicados resumirem-se a uma cábula das
orientações burocráticas de vindima.

Ficamos à espera.
www.prodouro.pt

