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A produção de vinho deverá au-
mentar cerca de 8% face à campa-
nha passada, para um volume na
ordem dos 6,7 milhões de hectoli-
tros, de acordo com as previsões do
Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).
A única região que poderá diminuir
a produção é a Península de Setúbal,
onde se espera uma quebra de 10%
motivada pela escassez de água. Nas
regiões do Tejo e do Alentejo prevê-
-se uma produção igual a 2014, com
menor incidência de doenças face a
vindimas normais.
No geral, os vinhos em todas as re-
giões serão de boa qualidade.
Ao Diário Económico, Carlos Gra-
cias, presidente da Comissão Vitivi-
nícola do Algarve faz um balanço
positivo das vindimas. “Este será
um ano recorde, com um aumento
da produção de vinho, que poderá
ultrapassar os 1,2 milhões de litros”
para o qual muito contribuirá o vi-
nho branco, cuja produção pode
crescer na ordem dos 30%. Quanto
ao vinho tinto ainda não é possível
fazer uma previsão, visto as vindi-
mas ainda estarem a decorrer. Po-
rém, assegura que “a qualidade da
uva é boa, com um grau muito inte-
ressante, o que perspectiva um ano
de vinhos de grande qualidade”.
Carlos Gracias destaca ainda uma
novidade: “a vinificação de uvas
da casta Negra Mole, que estavam
um pouco esquecidas”, frisando
que o trabalho dos produtores e
enólogos e as novas técnicas de vi-
nificação levarão a “bons vinhos
diferenciadores e muito caracte-
rísticos”.
A qualidade também está garantida
no Dão. Arlindo Cunha, presidente
da comissão daquela região, garan-
te que as vindimas este ano “foram
as melhores desde 2011”, anteci-
pando que a produção aumente em
cerca de 30%.
No que respeita às exportações, os
principais indicadores acumulam
tendência positiva nos primeiros
sete meses de 2015, com 1,6 milhões
de hectolitros, mais 1,75% do que
em igual periodo de 2014. De acordo
com o IVV, apenas o vinho do Porto
não subiu, tendo registado uma
uma quebra ligeira de 0,2%. ■ R.C.
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Cresce procura por formação
antes de se produzir vinho
Jovens produtores estão cada vez mais especializados e imprimem mais inovação.
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Se regressar à terra para abraçar o negócio
dos vinhos e manter a tradição familiar
está a ser uma tendência, é igualmente
verdade que estes novos produtores têm
maior formação na área, imprimindo
maior inovação a todo o processo.
Contactados pelo Diário Económico, al-
guns especialistas sublinham que o cres-
cente interesse pela área tem levado a uma
maior procura por cursos de especializa-
ção. “Há um grupo de jovens com forma-
ção sólida na área que procura aprofundar
e actualizar os seus conhecimentos e outro
grupo que, com mais idade, procura ad-
quirir conhecimentos para iniciar um ou-
tro projecto profissional ou explorar vi-
nhas e quintas da família”, diz Jorge La-
cerda de Queiroz, professor da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto e di-
rector do curso de especialização em viti-
cultura e enologia, leccionado desde 2012.
Já na sua quarta edição, o mestrado e a
pós-graduações em viticultura e enologia

da Universidade de Évora “tem sempre as
vagas totalmente preenchidas”, diz João
Mota Barroso, director do curso. Na Escola
Superior Agrária de Viseu 100 alunos já fre-
quentaram a licenciatura em engenharia
agronómica no ramo viticultura e enologia,
em funcionamento desde 2007-2008. E
Helena Correia, directora desta licenciatu-
ra e do curso de especialização da área, ga-
rante que a “maioria dos estudantes estão
ou irão estar ligados a explorações de viti-
vinicultura por razões familiares”. O mes-
mo diz José Ricardo da Silva, professor ca-
tedrático do Instituto Superior de Agrono-
mia e director do mestrado de viticultura e
enologia, na sua quinta edição. “Muitos
alunos querem explorar regiões vitiviníco-
las menos conhecidas por raízes familia-
res”. A realidade é transversal a várias re-
giões. Manuel de Novaes Cabral, presiden-
te do Instituto do Vinho do Douro e Porto,
garante que nos últimos anos “tem havido
um retorno à terra” e que todos os anos
“surgem novas empresas e marcas lidera-
das por jovens empreendedores que maxi-
mizam terrenos de antepassados ou quin-
tas da família com vista a profissionalizar o
negócio”, diz, elogiando o investimento
que se tem feito em investigação na região.
Paulo Machado, presidente da Comissão
Vitivinícola dos Açores, informa serem
“muitos os jovens que têm voltado ou re-

direccionado investimentos na viticultura
aproveitando vinhas abandonadas e
apoios à recuperação das vinhas”. E lem-
bra que apostam em “produtos e técnicas
diferentes, ‘know-how’ e numa aborda-
gem própria aos vinhos”.
No que respeita ao Alentejo, Dora Simões,
presidente da Comissão Vitivinícola, fala
de “mais projectos novos, com interve-
nientes novos, relacionados com proprie-
dades da família”. Já no Algarve, “o nú-
mero duplicou, em cinco anos, de 15 para
30 produtores”, revela Carlos Gracias,
presidente da Comissão Vitivinícola, su-
blinhando que “aliam as técnicas tradicio-
nais às novas tecnologias, potenciando
qualidade, especificidade e rusticidade ao
vinho”.
Também na região dos vinhos verdes há
uma maior “modernização das técnicas de
vinificação”, introduzida por vários pro-
dutores jovens que criaram novos projec-
tos ou que estão a continuar os negócios de
família, contou Manuel Pinheiro, presi-
dente da Comissão. As regiões de Lisboa e
Vale do Tejo estão a sentir a mesma ten-
dência. Vasco d’Avillez, presidente da Co-
missão Vitivínicola de Lisboa destaca
“projectos interessantes liderados por jo-
vens que voltaram à terra”, e Edna Barbo-
sa, da região vitivinícola do Tejo, fala de
“uma nova abordagem ao vinho”. ■
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Formação Inovação
é a grande mais-valia
trazida pelos jovens
produtores que têm
surgido.


