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lntrodu~ao 

Como concluiu David Justina (Justina, 1978), Portugal tinha definido, no 
virar do seculo, o seu espago econ6mico nacional. No entanto era ainda debil 
o grau de integragao da economia, quando considerada sob o ponto de vista 
regional, com dualidades marcantes nas dicotomias norte-sui e litoral-interior. 
Daqui resulta uma importancia fundamental do espago regional na definigao de 
mercados para os diversos produtos, entre os quais incluiremos o vinho de mesa. 

Nesta perspectiva parece razoavel a tomada de medidas proteccionistas 
de mercado que privilegiavam a defesa do espago regional, em detrimento da 
defesa de mecanismos que possibilitassem a conquista de mercados mais 
alargados. 

Com o desenvolvimento econ6mico deste seculo, e consequente evolugao 
das trocas comerciais, deixa de ter significado urn proteccionismo centrado na 
defesa de espagos comerciais regionais, passando a ter maior importancia a 
definigao precisa de regras concorrenciais, que permitam par em evidencia os 
mecanismos de formagao de pregos assentes nas caracterfsticas intrfnsecas dos 
produtos e a sua articulagao com a procura. 

Sao estas mutagoes de Iongo prazo no mercado dos vinhos de mesa o 
objecto deste trabalho. Para isso e analisado o diferente entendimento sobre o 
conceito de regiao demarcada no infcio do seculo e na actualidade. Paralela
mente define-se a evolugao das areas de mercado de urn dos vinhos de mesa 
mais conhecidos do pafs, o vinho do Dao, como forma de compreender e justifi
car as alteragoes enunciadas. 

1 - 0 conceito de regiao demarcada no virar do seculo 

A diferenciagao de produtos agrfcolas sempre foi considerada como uma 
das chaves para o seu exito comercial. 

No caso particular do vinho, as condigoes especiais de produgao, tanto ao 
nfvel das condigoes naturais como ao nfvel da tecnologia de fabrico, desde cedo 
conduziram a diferenciagoes mais ou menos acentuadas do produto final. Daf 

(") Este artigo insere-se num estudo mais vasto sobre a produc;ao e comercializac;ao dos 
vinhos do Dao, orientado pelo Prof. Doutor Nuno Valerio, no ambito do curso de mestrado em 
Economia do ISEG. 

C) Docente na Escola Superior Agraria de Coimbra. 
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as tentativas de imitagao par outras regi6es e outros produtores foi um passe, 
tanto mais curta quanta maier a notoriedade alcangada pela qualidade do vi
nho. 

Cria-se assim a necessidade de delimitar regi6es com caracterfsticas natu
rais e humanas propfcias a produgao de vinhos de qualidade e, em adigao, 
proteger a sua comercializagao de imitag6es fraudulentas. Par outras palavras, 
cria-se um proteccionismo comercial, atraves da protecgao da denominagao de 
origem dos vinhos, o que, no nosso pafs, se materializou na criagao de regi6es 
demarcadas. 

Assim, e em sentido lata, entendemos par denominagao de origem de um 
vinho a denominagao geografica de um pafs, de uma regiao ou de uma locali
dade que serve para designar o produto que dele e originario e cuja qualidade 
ou caracteres sao devidos exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, 
compreendendo os factores naturais e os factores humanos. Esta definigao foi 
adoptada no Acordo de Lisboa sabre protecgao das denominag6es de origem 
em 31 de Outubro de 1958 e foi a consagragao internacional do mesmo con
ceito adoptado na legislagao francesa desde 1919 (Lei de 6 de Maio), desde 
longa data o pafs lfder na produgao de vinhos de elevada qualidade. 

Embora nao sistematizado, este conceito e, no entanto, muito mais antigo. 
De facto, a diferenciagao de um vinho atraves da sua origem geografica e uma 
pratica que remonta as mais antigas civilizag6es conhecidas. lnscrig6es hieroglffi
cas do Egipto e alguns textos bfblicos fazem referencia aos vinhos provenien
tes de determinadas regi6es como Baal-Amon, Bibles, Ubano, etc. Na Gracia 
antiga ja se legislava sabre a garantia e protecgao dos vinhos de certas re
gi6es como Thsos e Chios (Yravedra, 1980). 

Ao nfvel do direito internacional, o problema das denominag6es de origem 
coloca-se na sua aceitagao e compatibilizagao em todos os pafses que produ
zem ou comercializam determinado tipo de vinho. Assim, de nada servira a certifi
cagao cuidada e rigorosa de um vinho de qualidade, quando exportado para 
um pafs onde legalmente existem outras designag6es ou marcas semelhantes, 
susceptfveis de induzir o consumidor em erro. 

A solugao para este problema tem sido o estabelecimento de acordos bila
terais e multilaterais: Sao exemplo do primeiro caso os diversos acordos efectua
dos entre Portugal e a lnglaterra relativamente ao vinho do Porto. As conven
g6es multilaterais sao caracterizadas par tres acordos fundamentais, diversas 
vezes ajustados e melhorados: a Convengao de Paris de 1883, o Acordo de 
Madrid de 1891 e o Acordo de Lisboa de 1958. 

A primeira destas conveng6es, assinada a 20 de Margo de 1883, instituiu 
a Uniao para a Protecgao da Propriedade Industrial. Este acordo protegia nao 
s6 as marcas industriais, comerciais ou de servigos, mas tambem as indica
goes de proveniencia ou denominag6es de origem. Apesar de muito abrangente 
e incluir expressamente os vinhos, este acordo protege-as numa 6ptica comer
cia!, isto e, protege sobretudo patentes, marcas individuais, exclusivas, enquan
to a denominagao de origem, sendo um direito colectivo, abrange todos os 
produtores de uma regiao, pelo que nao pode ser comercializavel (Tinlot e 
Marquet, 1980). 

Sob a pressao do sector agricola, o nome geografico vir-se-a a destacar 
progressivamente da marca comercial ou de fabrico, acabando par ser assina-
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do um novo Acordo, em Madrid, a 14 de Abril de 1891, sabre a Repressao de 
Falsas lndicag6es de Proveniencias (1). 

As diversas rectificag6es que se seguiram a estes acordos melhoraram em 
muito o conceito de denominagao de origem, sobretudo depois do Acordo de 
Lisboa de 1958 onde, no ambito da ja referida Uniao para a Protecgao da 
Propriedade Industrial, se criou uma uniao particular para a protecgao e registo 
das denominag6es de origem reconhecidas e protegidas. 

De qualquer modo, as disposig6es demasiado genericas e relativa falta de 
aplicagao dos primeiros acordos e o pequeno numero de aderentes ao acordo 
de Lisboa (2), explicam o caracter pouco satisfat6rio das conveng6es multilate
rais em vigor. 

0 caracter sintetico deste trabalho nao permits uma analise pormenoriza
da da evolugao do conceito de denominagao de origem patenteada pelos acor
dos referidos, nem as diferengas ainda hoje existentes entre os diversos pafses 
produtores. Todavia, imp6e-se uma referencia mais detalhada ao processo como 
as denominag6es de origem de vinhos tem sido implementadas entre n6s, isto 
e, atraves do conceito de regiao demarcada. 

A «demarcagao primordial», isto e, a «primeira demarcagao pombalina de 
1756 dos terrenos do Douro capazes de produzir vinho de tipo identico ao que 
tradicionalmente se exportava para lnglaterra» (Martins, 1990) constitui a pri
meira demarcagao mundial de uma regiao produtora de vinho de qualidade, muito 
embora o nome comercial estivesse ligado nao a zona de produgao mas sim a 
cidade onde o vinho era envelhecido e expedido, o Porto. 

Mais tarde, no princfpio deste seculo, voltar-se-ia a retomar esta corrente 
proteccionista, depois de um interregna que durava desde 1865, data em que 
se tinha abolido a demarcagao do Douro e retomado a liberdade de produgao 
e comercio dos vinhos do Porto, em consonancia com a polftica livre-cambista 
entao dominants. Este retorno a protecgao das regi6es produtoras de vinho com 
maior impacts no comercio nacional e internacional deve-se, como em muitas 
outras ocasi6es, a uma crise generalizada na produgao de entao. A conjuntura 
da produgao e comercio de vinhos na segunda metade do seculo x1x, da qual 
se destacam os apoios estatais as replantag6es de vinhas destrufdas pela cri
se filoxerica, o aumento temporario da procura de vinhos comuns pelo merca
do frances na decada de 1880, a liberdade de produgao e comercio de vinhos 
a partir de 1865 e a liberdade de importagao de alcool e sua incorporagao na 
produgao de vinhos generosos (e ate de pasta), conduziram a um excesso da 
oferta, que se viria a repercutir numa grave crise vinfcola por volta de 1900 (3). 
As taxas de crescimento da produgao de vinhos descritas por Lains (1990), 
evidenciam esta evolugao. De 1870 a 1903 a produgao nao cessou de au-

(1) Estes acordos seriam ate hoje revistos diversas vezes: em Bruxelas a 14 de Dezembro 
de 1900, Washington a 2 de Junho de 1911, Haia a 6 de Novembro de 1925, Londres a 2 de 
Junho de 1934, Lisboa a 31 de Outubro de 1958 e Estocolmo a 14 de Julho de 1967. 

(2) Por volta de 1980 a Convengao de Paris contava com 87 Estados membros, o Acordo 
de Madrid com 32 e o Acordo de Lisboa com apenas 15, estando Portugal representado em todos 
eles como aderente da primeira linha. 

(3) Esta crise e patenteada nas conclus5es do Congresso Vitivinicola de 1900 e noutras 
tomadas de posigao tornadas publicas, por exemplo, em diversos numeros do Boletim da RACAP 
(Real Associagao Central da Agricultura Portuguesa). 
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mentar, com taxas medias anuais de 3,08 % ate 1885 e 1 ,37 % ate ao final do 
perfodo. Com as medidas restritivas que se seguiram a produgao viria a decair 
a uma taxa media anual de - 1 ,86 % de 1903 a 1912. 

E neste contexto que e retomada a demarcagao do Douro, assim como o 
exclusivo da barra do rio para o vinho do Porto e, complementarmente, sao cria
das no pals mais 14 novas regioes. Do total das 15 regioes previstas pelo decreta 
n.Q 1 de 10 de Maio de 1907 do governo ditatorial de Joao Franco, e mais tarde 
confirmadas pelo decreta de 18 de Setembro de 1908, apenas 8 viriam a ser efec
tivamente regulamentadas, pelo que apenas estas se poderao considerar como 
verdadeiras regioes demarcadas as quais prevalecerao ate 1979. Sao elas, Dou
ro, Madeira, Setubal, Carcavelos, Colares, Bucelas, Dao e Vinhos Verdes. 

0 que e que se pretendia essencialmente com estas demarcagoes? 
A resposta e complexa e dependente do tipo de vinho em causa. Sob o ponto 

de vista formal a resposta encontra-se no parecer da Comissao de Agricultura da 
Camara dos Deputados acerca do projecto de lei n.Q 2 apresentado ao Parlamento 
a 16 de Janeiro de 1907: «Reconhecer juridicamente e garantir a viticultura das 
respectivas regioes, a propriedade dos names commerciaes dos vinhos 
regionaes.•• Este conceito de regiao demarcada, tal como ainda hoje e conheci
do, tem subjacente a defesa explfcita de um tipo especffico de vinho, evitando-se 
que outros, menos qualificados, usufruam da sua imagem de marca construfda 
ao Iongo dos anos. Este conceito era, na altura, importante para os vinhos gene
rosos para o qual foi criado, tornando mundialmente famosos, par exemplo, os 
vinhos do Porto ou da Madeira. Continua ainda hoje a ser importante para todos 
os vinhos com direito de denominagao de origem (e nao s6!) devido sobretudo a 
forma como sao apresentados ao publico, quase todos engarrafados ou 
engarrafonados e com selo de garantia de qualidade e proveniencia. 

Seria tambem este o objectivo ultimo de uma regiao demarcada de vinhos 
de pasta e particularmente do Dao do infcio do seculo? Pensamos que nao. 
Mais importante que a defesa da genuinidade dos vinhos com a designagao 
Dao era, na altura, a impossibilidade de vinhos de outras regioes poderem entrar 
livremente na «regiao privilegiada» e af concorrer em termos de prego, ou seja, 
a protecgao de um mercado regional. Que assim era, e o que tentaremos de
monstrar seguidamente. 

Antes da regulamentagao da regiao demarcada do Dao, em 191 0, eram 
frequentes as queixas dos seus viticultores acerca dos vinhos do Sui que, de 
inferior qualidade mas a pregos com os quais nao poderiam competir, af che
gavam em «avalanche». E que esperavam os viticultores da regulamentagao? 
A prop6sito de uma das varias deslocagoes a Lisboa de uma comissao para 
pedir aquela regulamentagao, o jornal Comercio de Viseu, de 21 de Margo de 
1909, esclarece a sua necessidade para «tornarem effectivas as disposigoes 
relativas aos bonus de transporte, em caminho de ferro, dos vinhos do Dao e 
a prohibigao da entrada de vinhos de pasta d'outras regioes vinfcolas que nao 
poderao ser consumidos na nossa regiao». 

Alguns anos mais tarde, em 1912, no primeiro relat6rio anual da Comis
sao de Viticultura da Regiao do Dao (CVRD), constatava-se a importancia da 
protecgao fronteiri<;a da regiao, permitindo a manutengao de pregos mais eleva
dos no seu interior: «Se a nossa zona nao estivesse fechada aos vinhos do 
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Sui, nao terfamos nos podido sustentar os pre9os, relativamente elevados, que 
se conservaram durante esses an nos ... [1911-1912]., 

Em anos agrfcolas excepcionalmente maus, em que a produ9ao interna 
nao satisfazia o consume, a pressao para a entrada de outros vinhos redobra
va de intensidade. Em 1914, caso tfpico do que se acaba de afirmar, algumas 
camaras do Sui pediram ao Governo que autorizasse a entrada de vinhos nas 
zonas demarcadas do Dao e Douro, assunto que chegou a ser discutido no 
Par,lamento sob a forma de projecto-lei (sessao de 22 de Dezembro de 1914). 
Respondeu a Beira com «uma das mais importantes reuni6es que em Viseu se 
tern efectuado sobre assunctos de interesse regional» Uornal Voz da Oficina, 
de 8 de Janeiro de 1915) a qual, conjuntamente com a ac9ao dos deputados 
da regiao acabaram por derrubar aquelas pretens6es. Todavia, como os inte
resses comerciais falam muitas vezes mais alto que os interesses politicos, seria 
a propria regiao, atraves da Camara de Tabua, a pedir autoriza9ao para a 
entrada de vinhos fora da regiao a fim de obviar o aumento dos pre9os. !legal
mente, no entanto, muito seria o vinho do Sui a entrar na regiao, contra o que 
protestava J. Paes da Cunha no Comercio de Viseu, de 14 de Janeiro de 1915. 
Para obviar esta situa9ao, a CVRD acordou com o Sindicato Agrfcola da 
Mealhada, com o conhecimento da Direc9ao Geral de Agricultura, o abasteci
mento do Dao com vinhos da Bairrada «sempre que os pre9os subirem 
abusivamente muito acima do pre9o regulador estabelecido pela Comissao» 
(Comercio de Viseu, de 16 de Maio de 1915). 

Os exemplos poderiam multiplicar-se. No entanto, o caso que nos parece 
mais flagrante diz respeito a diferen9a de tratamento dado pelo CVRD ao pro
blema do controlo da exporta9ao de vinhos do Dao e a questao da fiscaliza-
9ao, sobretudo ligada a entrada de vinhos provenientes de outras regi6es. 

Logo na segunda sessao da CVRD, ainda sob a direc9ao de uma comis
sao interina nomeada pelo Governo, constata-se a necessidade e conveniencia 
de simplificar quanta possfvel as formalidades exigidas no regulamento para o 
comercio dos vinhos do Dao de 191 o. lsto nao so no que respeita aos produ
tores, mas principalmente aos comerciantes, nomeadamente no preceituado nos 
artigos 12.2 e 32.2 do referido regulamento que diziam respeito a inscricao 
obrigatoria no Mercado Central de Produtos Agrfcolas e ao controlo, por esta 
entidade, de todo o percurso do vinho do produtor a exportacao. De facto, o 
capitulo 3 daquele regulamento dedicava nada menos que 25 artigos ao con
trolo da exportacao de vinhos, estabelecendo urn processo complicado e mora
so afim de garantir que o vinho exportado proviesse de facto da regiao do Dao. 

A comissao era da opiniao que aquelas formalidades «devem necessaria
mente simplificar-se, sendo preferfvel adoptar urn systema de identificacao dos 
vinhos que seja mais facil para os exportadores, embora a custa de urn maior 
trabalho por parte dos verificadores das alfandegas>> (CVRD, sessao de 20 de 
Setembro de 191 0). 

Mais tarde, em 11 de Junho de 1911 e novamente em 9 de Fevereiro de 
1913, noutras tantas sess6es da CVRD, volta-se a chamar a- atencao para a 
necessidade daquela altera9ao. 

Apesar destas constata96es, nunca se chegou sequer a formalizar qual
quer pedido as instancias superiores para altera9ao do regulamento. No entan
to, aquando da reorganiza9ao dos Services Agrfcolas, em que se perspectivou 
a retirada dos fiscais da regiao que controlavam a entrada de outros vinhos, 
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logo os interessados se movimentaram de forma veemente, resultando daf a 
Lei n.Q 214, de 30 de Junho de 1914, que criava as condic;:6es para a fiscaliza
c;:ao privativa da regiao do Dao. 

Daqui pensamos poder concluir-se que a protecc;:ao da regiao contra a con
correncia de outros vinhos seria na altura mais importante que a criac;:ao de 
maiores facilidades para exportac;:ao de vinhos, desde que garantida a 
genuinidade dos mesmos, medida considerada relevante para o tomenta da 
marca Dao. 

2- 0 comercio inter-regional dos vinhos do Dao no infcio do seculo 

Apesar da intensificac;:ao do comercio internacional na segunda metade do 
seculo x1x, o comercio local e regional continuaria a ser, ainda par muito tem
po, a chave da economia vitivinfcola do Dao. 

A propria delimitac;:ao da regiao do Dao resultou, em grande medida, de 
uma disputa com a regiao do Douro pela supremacia do comercio nos conce
lhos entre as duas regi6es (Simoes, 1990). 

A primeira delimitac;:ao do Dao resultante da legislac;:ao de 1907-1908 abran
gia todos os concelhos do distrito de Viseu que nao faziam parte do Douro e ainda 
alguns dos distritos de Coimbra e Guarda. Esta delimitac;:ao contrariava o princi
pia formal de regiao demarcada atras detinido, aproximando-se muito mais de uma 
zona de mercado que propriamente de uma regiao de produc;:ao. De facto esta
vam inclufdas nesta vasta regiao vinhos tao diferentes como os vinhos verdes de 
Laf6es, os tradicionais vinhos do Dao, e zonas atfpicas, onde a vinha era ate uma 
cultura marginal e pouco representativa, como era o caso dos concelhos a norte 
do distrito de Viseu: Cinfaes, Resende (menos a freguesia de Barra pertencente 
ao Douro), Tarouca, Moimenta da Beira, Sernancelhe e Penedono. 

Estes ultimos concelhos, simultaneamente confinantes com o Dao e com o 
Douro, eram na altura considerados zonas deficitarias na relac;:ao produc;:ao/con
sumo, pelo que teriam de importar das regi6es limftrofes o vinho para seu consu
mo interno. Torna-se assim evidente que o Douro nao iria facilmente abrir mao 
deste mercado para os seus vinhos de pasta pais, pela sua integrac;:ao na regiao 
demarcada do Dao, passariam a ser abastecidos em exclusive par esta regiao. 

Se os vinhos verdes nao tinham ainda uma estrutura organizativa capaz 
de reclamar para si a regiao de Laf6es que, par lapso do legislador aparecia 
simultaneamente na regiao do Dao e dos vinhos verdes, o mesmo nao se 
passava como Dourc, cuja Comissao de Viticultura tinha sido ja criada em 1907 
e confirmada em 1908 (respectivamente pelos Decretos de 16 de Maio e 27 de 
Novembro). Esta Comissao, embora especificamente criada para superintender 
a regiao dos vinhos generosos do Douro, alargava obviamente a sua acc;:ao a 
produc;:ao de outros vinhos, tanto mais que se tratava normalmente dos mes
mos viticultores. 

0 exclusive no comercio do vinho naqueles concelhos seria desde cedo 
contestado pelo Douro, gerando uma polemica que duraria cerca de dais anos 
e que s6 terminaria com uma nova delimitac;:ao do Dao. Devido as press6es 
polftico-econ6micas do Douro, a nova e ainda actual demarcac;:ao do Dao seria 
francamente reduzida e empurrada para sui, voltando a englobar concelhos de 
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produc;;ao reduzida e atfpica, como Arganil, mas onde ja nao se fazia sentir a 
concorrencia daquela regiao. 

Analisemos detalhadamente este mercado. 0 regulamento para o comer
cia dos vinhos do Dao de 1910 previa um subsfdio de transporte por caminho 
de ferro ate 75 % do custo das tarifas e ate um tecto de 1 0000$000 reis 
anuais. Para usufruir desse subsfdio, os comerciantes teriam de requisitar a 
CVRD uma guia de transite propria. 0 estudo dos tal6es destas guias permiti
ria uma analise detalhada do mercado do vinho do Dao nos princfpios do se
culo. lnfelizmente apenas nos chegou a caderneta n.2 8 destes tal6es com a 
qual poderemos ter uma ideia, ainda que parcial, dos principais fluxos de mer
cado entre 1920 e 1923. 

Trata-se de dois livros, com informac;;6es semelhantes, um referente ao talao 
do certificado de transite e outro ao talao da guia de transite. Sao 297 lanc;;amen
tos (tal6es), com infcio em 7 de Abril de 1920 terminando a 1 de Julho de 1923. 

Segundo a informac;;ao disponfvel, o vinho era transportado predominante
mente em pipas, por vezes meias pipas e barris o que devera ser entendido 
como tipo e nao como medidas de volume. As marcas ou nao existem ou sao 
constitufdas pelas iniciais dos destinatarios ou o local do destino. 

Era reduzido o numero de empresas a comercializarem vinho do Dao na 
regiao (figura n.2 1). Este facto podera estar relacionado com a necessidade 
dos comerciantes se inscreverem como exportadores de vinho do Dao no re
gisto especial organizado pelo Mercado Central dos Produtos Agrfcolas. As lis
tas destes inscritos eram publicadas em Diario do Governo pela secc;;ao comer
cia! da Direcc;;ao Geral de Agricultura. Pelas inscric;;oes de 1914, 1916, 1918, 
1919, 1920 e 1933 (figura n.2 2) podemos realc;;ar tres aspectos principais. 

FIGURA N.Q 1 

Origem e destine do vinho do Dao, transportado por caminhos de ferro (1920-1923) 
(litros) 

Grande Regiao 
Ria Norte Lis boa 

Concelhos Total Percenta-
Porto do Dao limitrofes gem 

JCC ..................... 432 000 67 700 128 600 0 
3 oo~ I 631 300 39,4 

NLD ..................... 407 600 0 0 0 407 600 25,4 
APCR .................. 349 250 0 0 0 01 349 250 21,8 
FNA ..................... 22 130 71 486 0 7 304 0 100 920 6,3 
LPPS ................... 22 750 0 0 4250 25 000 52 000 3,2 
CVP ..................... 0 0 0 34 200 0 34 200 2,1 
A&l ...................... 3 764 10 359 0 5 895 6 289 26 307 1,6 

Total ....... 1 237 494 149 545 128 600 51 649 34 289 11 601 577 100 

Percentagem ..... 77,3 9,3 8,0 3,2 2,1 I 100 i I 

Nota.- Na fig. 3 define-se o ambito das regioes enunciadas. 

Em primeiro Iugar confirma-se o reduzido numero de empresas a comerciali
zarem Dao (nas mesmas listas os vinhos de Bucelas tinham quase sempre mais 
comerciantes, chegando por vezes a serem o dobro, enquanto Colares tinha 
um numero que variava entre 3 e 10 vezes mais). Em segundo Iugar, uma 
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certa exteriorizac;ao da func;ao comercial relativamente a regiao com um aumento 
dos comerciantes exteriores a mesma, a medida que se caminha no tempo. 
Finalmente um certo paralelismo entre o numero de inscritos e a produc;ao do 
ano anterior a inscric;ao. Por outras palavras, quanta maior a produc;ao no ano 
anterior, dado na figura n.Q 2 pelo desvio relativo a produc;ao media de 1910 a 
1933, maior e o numero de comerciantes inscritos nos respectivos registos. Este 
facto pode significar uma fraca preserveranc;a na comercializac;ao destes vinhos 
por parte dos comerciantes. 

FIGURA N.2 2 

Listas dos exportadores de vinho do Diio 

Firmas Localidade 

Artur & lrmao .............................. . Canas de Senhorim .... . 
Alfredo Pinto Mota ...................... . Santa Comba Dao ...... . 
Francisco Neves Andrade .......... . Santa Comba Dao ...... . 
Henrique Marques Costa .......... .. Santa Comba Dao ...... . 
Antonio Moreira Costa ................ . Santa Comba Dao ...... . 
Fernando R. Lourenc;:o .............. .. Gouveia ........................ . 
Sind. Agr. V. N. Tazem ............ .. Vila Nova de Tazem .. .. 
Primo F. de Mendonc;:a .............. . Silgueiros .................... .. 
Alberto Pais C. Ramos .............. . Cabanas ...................... .. 
Bernardino L. Padilha ................ .. Lousa .......................... .. 
Agostinho Dias Santos .............. .. Santa Comba Dao ...... . 
Herculano P. S. Beirao .............. . Viseu ............................ . 
Francisco Jose P. Junior .......... .. Coimbra ........................ . 
Joaquim Campos Ceia .......... ; .... . Ferreir6s, Tondela ...... .. 
Ant. Aug. Silva Pires .................. . Vila Nova de Tazem .. .. 
Agostinho M. G. Oliveira ............ . Viseu ............................ . 
Jose Joaq. Morais ...................... . Carregal do Sal .......... .. 
Ant. Marques Almeida ................ . Canas de Senhorim .... . 
Ant. Agricola Alho ...................... . Cantanhede .................. . 
Sind. Agricola de Viseu ............ .. Viseu ............................ . 
Artur T. Pereira .......................... .. Lisboa ........................... . 
Eduardo B. Ferrao ...................... . Lisboa .......................... .. 
Jose D. Barreira, L.da ................ .. Lisboa .......................... .. 
Jose Gomes B ........................... .. Lisboa .......................... .. 
Jose Joao Ribeiro ...................... . Lisboa ............... : .......... .. 
Soc. Com. A. P. Fonseca .......... . Lisboa .......................... .. 

Desvio, em percentagem, da produc;:ao de vinho, no ano 
anterior a inscric;:ao, relativamente a media do perfodo de 

Anos de inscrigao 

1914 1916 1918 1919 1920 1933 
1914 1916 1918 
1914 1916 1918 1920 1933 
1914 
1914 1916 1918 
1914 1916 
1914 

1916 
1918 1919 1920 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 1919 1920 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

1910-1933 (±) ...................................................................... + 11 0 + 32 -15 -15 + 31 

Fonte: Despachos da Direcc;:ao-Geral de Agricultura de 12 de Janeiro de 1914, 13 de Ja
neiro de 1916 e 14 de Janeiro de 1918, da Direcc;:ao-Geral de Comercio Agricola 
de 7 de Janeiro de 1919 e 15 de Janeiro de 1920 e offcio n.2 28, de 8 de Junho 
de 1933, da CVRD ao director-geral do Comercio e Industria. 

0 caminho de ferro veio alterar de forma significativa o escoamento do 
vinho da regiao do Dao, o qual se fazia tradicionalmente pelo porto da Figueira 
da Foz. 0 vinho era transportado ate aqui pelo rio Mondego desde a Foz-Dao, 
com todos os problemas inerentes das cheias invernais e secas no Verao 
(Justina, 1989). 
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0 mercado do Porto sempre teve grande importancia no escoamento des
tes vinhos, mesmo antes da construc;ao dos caminhos de ferro, salvo nos perfo
dos em que o proteccionismo a regiao do Douro proibia a entrada de outros 
vinhos na barra daquele rio. No perfodo analisado confirma-se a importancia 
daquele mercado (figura n.05 1 e 3). Nao e possfvel distinguir o vinho consumi
do nesta area metropolitana e o destinado a exportac;ao. No entanto, ate a 
preponderancia das estac;6es de Vila Nova de Gaia e Maia relativamente a 
Campanha, no interior da cidade, alem de indicac;6es diversas acerca da ex
portac;ao de vinhos para o Brasil e col6nias, indicam que grande parte deste 
vinho se destinava a exportac;ao. 

FIGURA N.9 3 

lmportancia relativa das esta~oes de destino do vinho do Dao 

Peso relative 
da regiao 

Peso relative 
da esta9ao 
na regi8.o 

Peso relativo 
da esta9ilo 

no total 

(Percentagem) (Percentagem) (Percentagem) 

Grande Porto........................................................................... 77,3 

Vila Nova de Gaia .......................................................... . 54,4 42,1 
Maia ................................................................................. . 41,3 31,9 
Campanha ........................................................................ . 4,3 3,3 

Regiao do Dao .................... .................................... ................ 9,3 

Viseu ................................................................................ . 93,1 8,7 
Mortagua ......................................................................... .. 6,9 0,6 

Ria Norte (1) ............................................................................. 8 

Oliveira de Azemeis ........................................................ . 61,7 5 
Estarreja ........................................................................... . 23,8 1,9 
Espinho ............................................................................ . 9,8 0,8 
Ovar ................................................................................ .. 4,7 0,4 

Lisboa....................................................................................... 3,2 

Brac;:o de Prata ................................................................ . 66,2 2,1 
Alcantara-Mar ................................................................... . 19,6 0,6 
Lisboa-P ........................................................................... . 14,1 0,5 

Concelhos limftrofes ........................................... ..................... 2,1 

Mealhada (2) ..................................................................... . 66,1 1,4 
Guarda (3) ....................................................................... .. 

~----~----~~----~-
33,9 0,7 

Total ........................................................................................ . 

(1 ) Concelhos situados a norte da ria de Aveiro. 
(2) Esta96es do Luso e Pampilhosa. 
(') Esta96es da Guarda e Vila Fernando. 

100 100 

0 segundo mercado mais importante e Viseu, grande centro de consumo 
regional, tratando-se aqui claramente de consumo interno da regiao. Seguem
-se depois os concelhos situados a norte da ria de Aveiro (Ria Norte), com 
destaque para Oliveira de Azemeis, ocupando Lisboa um Iugar secundario como 
destino dos vinhos do Dao. 
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Para analisarmos os fluxes comerciais anuais (figura n.Q 4), teremos deter 
em considerac;ao a representatividade destes anos, prefigurada pela produc;ao 
de vinho no ano anterior. 0 perfodo que vai de 1919 a 1922 e constitufdo par 
anos de fraca produc;ao, todos eles abaixo da produc;ao media do perfodo que 
vai de 191 0 a 1933, respectivamente 15 %, 57 %, 12 % e 16 %. lsso pod era 
explicar a baixa proporc;ao do vinho transportado relativamente ao total produ
zido no ana anterior. Tanto assim que esta proporc;ao sobe consideravelmente 
depois do ana em que a produc;ao se aproxima mais da media (1921). 

Finalmente, e como seria 6bvio, e no Porto que se encontravam os maio
res destinatarios do vinho do Dao, destacando-se as firmas Couto & Pimenta e 
A. F. Cardoso que receberam 65% do vinho transportado neste perfodo. 

FIGURA N.Q 4 

Transporte anual de vinho do Dao por caminhos de ferro (litros) 

Grande Regiao 
Ria Norte Lisboa 

Concelhos 
Total Percenta-

Porto do Dao limitrofes gem 

1920 .................... 173 500 10 359 0 8199 22 339 214 397 0,91 
1921 .................... 78 544 1 BOO 8400 0 3 600 92 344 0,76 
1922 .................... 972 850 85186 72 000 43 450 8 350 1 181 836 4,80 
1923 .................... 12 600 52 200 48200 0 0 113 000 0,48 

Total ....... 1 237 494 149 545 128 600 51 649 34289 1 601 577 1,91 

3- 0 alargamento do mercado 

0 mercado do vinho do Dao sofreu alterac;6es significativas na segunda 
metade deste seculo. 

A primeira destas alterac;6es tem a ver com o engarrafamento em vasi
lhas estandardizadas com designac;6es diversas conforme a sua capacidade: 
garrafas (21, 1,51 ou 0,751), meias-garrafas (0,371), um quarto de garrafa (0,181) 
e garraf6es (5 I). 

0 engarrafamento iniciado e incentivado pela Federac;ao dos Vinicultores 
do Dao, organismo corporative criado em 1942, viria a ter um incremento acen
tuado a partir da decada de 70. A sua evoluc;ao nao parece estar relacionada 
com a produc;ao, mas antes com a conjuntura geral dos mercados. Pelo menos 
e o que se depreende da sua evoluc;ao no Dao, em que as quebras dos quan
titativos engarrafados coincidem com crises econ6micas mais ou menos gene
ralizadas (1973-1975 e 1979-1983) (figura n.Q 5). 

0 mercado interno foi o principal responsavel pelo incremento do engarra
famento. Este resultou sobretudo das alterac;6es do consumo ao nfvel familiar, 
privilegiando o vinho embalado em recipientes de grande capacidade (garraf6es) 
em detrimento do vinho a granel. De facto, a quantidade de vinho vendido com 
certificado de origem nos ultimos anos e embalado maioritariamente, e em pro
porc;6es identicas em garraf6es e garrafas de 0,75 I (figura n.Q 6), sendo os pri
meiros consumidores sobretudo no mercado interno. 

ldenticas alterac;6es se podem observar na evoluc;ao do mercado ao nfvel 
externo (figura n.Q 7). Com o decrescimo das exportac;6es macic;as a granel para 
o ultramar, a estrutura do mercado externo comec;ou a privilegiar as exporta-

168 



"' ~ 
~ 
Q) 
.<: 
Q) 
"0 

"' ~ 
"' ,!: 

~ 

FIGURA N.Q 5 

Vinho do Dao engarrafado (garrafas, meios e quartos de garrafas e garrafoes: 
1942-1990 (1) 
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(1) Os quadros que se seguem foram construidos com base nos relat6rios e contas da Federagao dos 
Vinicultores do Dao (FVD). 

goes de vinho engarrafado com destino aos mercados europeus, bem mais 
exigentes que os anteriores. A figura n.9 8 evidencia de forma clara esta alte
ragao do destino das exportag6es do Dao, mostrando uma procura externa 
crescente nos ultimos anos relativamente a este tipo de vinho. 

Apesar de um moderado optimismo que se podera ter acerca das exporta
g6es futuras, o mercado interno continua, e provavelmente continuara, a ser o 
grande responsavel pelo escoamento dos vinhos do Dao com certificado de ori
gem, aos quais se terao ainda de juntar os cerca de 60 % de vinho produzido 
na regiao sem direito aquela certificagao. 

FIGURA N.Q 6 

Peso relative dos diferentes tipos de embalagens (em percentagem) 

A no 

1987 ....................................................................... .. 
1988 ........................................................................ . 
1989 ....................................................................... .. 
1990 ........................................................................ . 

Garraf6es 
(51) 

46 
49 
52 
46 

Garrafas 
(0,751) 

48 
45 
42 
49 

Meias· 
·garrafas 
(0,371) 

4 
4 
5 
4 

Quartos Garrafas 
de garrafa (1 51 e 2 I) (0,181) . 

1 
0 
0 

Para uma analise mais detalhada dos principais mercados externos do vinho 
do Dao nos ultimos anos, construfram-se as figuras n.05 8 e 9, que represen
tam a media dos valores registados entre 1979 e 1990. 

Os nossos parceiros comunitarios sao actualmente os principais comprado
res dos vinhos desta regiao, tanto tintos como brancos. Entre eles destacam-se 
como principais importadores a Alemanha, Gra-Bretanha, Belgica, Franga, 
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Holanda e Dinamarca. Este ultimo pafs e actualmente o nosso principal cliente 
de vinho tinto do Dao, com um volume superior a 16 000 hi em 1990. 

Fora da Europa uma refer€mcia especial para a posigao dos Estados Uni
dos da America e Angola, pafses que, par diferentes razoes, poderao ter no 
futuro um maior peso nas importagoes deste tipo de vinho. 

FIGURA N.Q 7 

Formas de exporta~ao dos vinhos do Dao para o ultramar (ou PALOP) e estrangeiro: 
granel e engarrafado (1961-1982) 
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FIGURA N.Q 8 

1975 1982 

Exporta~ao de vinho tinto do Dao para o ultramar (ou PALOP) e estrangeiro (1943-1989) 
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FIGURA N.2 9 

Principais destinos dos vinhos do Dao com certificado de origem 
(media de 1979 a 1990) 

(a) 

I:QZ;zl Tinto. 

-Branco. 

(b) 

(a) Ac;:ores e Madeira. 
(b) Continente. 
(c) Africa. 
(d) America do Norte. 

(c) 

(e) America Central e do Sui. 
(~ CEE. 
(g) Restantes pafses europeus. 

(d) (e) (~ (g) (h) 

Pafses 

4 - 0 conceito actual da regiao demarcada 

A adesao de Portugal a Comunidade Econ6mica Europeia veio trazer urn 
novo quadro jurfdico no que respeita ao mercado do vinho. Embora no nosso 
pafs, e pela forc;a da tradic;ao, se possa continuar a falar em regiao demarcada, 
o novo entendimento sabre este conceito devera enquadrar-se no que na CEE 
se designa por vinho de qualidade produzido em regiao determinada 
(VQPRD) (4). 

Este novo conceito de regiao determinada, ou demarcada no caso portu
gues, e definido na Portaria n.Q 421/79, de 11 de Agosto, como a «area ou 
conjunto de areas vitfcolas que produzem vinhos com caracterfsticas qualitati-

(4) A nomenclatura dos VQPRD e diferente em cada pafs comunitario. Por exemplo, 
«Appellation d'origine contr61ee», «Champagne» e «Vin delimits de qualite superieure» em Fran
c;:a, «Marque nationale du vin luxembourgeois» no Luxemburgo, «Denominaci6n de origen» e 
«Denominaci6n de origen calificada» em Espanha, etc. 
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vas particulares e cujo nome e utilizado, conforme os casas, para designar os 
pr6prios vinhos ou como indica9ao de proveniencia dos mesmos» (artigo 2.2 ). 

Esta definivao, a semelhanva do regulamentado na comunidade, nao retoma a 
no9ao do Acordo de Lisboa de 1958 em que a qualidade e caracterfsticas sao 
devidas «exclusiva au essencialmente ao meio geografico». 

De facto, ao nfvel da CEE, nao se pretendeu o reconhecimento duma no
vao comunitaria de denomina9ao de origem, mas sim a constitui9ao de um tra
tado de protec9ao recfproca de designa96es geograficas, assegurando um qua
dro regulamentar comum, respeitando as particularidades de cada pafs membro. 
0 Regulamento (CEE) n.2 823/87, de 16 de Mar9o, constitui a ultima versao da 
Organizavao Comum do Mercado, no que respeita a vinhos de qualidade, ini
ciada em 1970. Nele se definem os VQPRD nao como denomina96es de ori
gem, mas como vinhos que, colocados em categorias particulares consoante o 
pafs, devem responder a certas condi96es previamente fixadas para cada re
giao: 

Serem provenientes de uma Regiao Determinada, que devera ser de
limitada preferivelmente com base na vinha au sua parcela; 

Resultarem unicamente de castas recomendadas au autorizadas para 
o vinho em causa; 

Beneficiarem das praticas de cultivo e vinifica9ao prevista para cada 
regiao; 

Serem preparados dentro da regiao delimitada, sendo af recolhidas e 
vinificadas as uvas de onde provem; 

Respeitarem um tftulo alcoolometrico mfnimo natural e um rendimen
to maximo par hectare; 

Serem sujeitos a controlo analftico e organoleptico. 

0 conceito de regiao determinada anteriorm~nte definida, vem sobrepor
-se, e de certa forma substituir, o conceito de regiao demarcada tradicional
mente utilizado. 

A diferen9a entre as duas designa96es nao e puramente semantica. Elas 
pressup6em diferentes sistemas de garantia da genuinidade dos vinhos que 
produzem. No conceito classico de regiao demarcada, para que um vinho te
nha direito a denomina9ao de origem basta ser reconhecido pelo organismo 
que superintends na regiao, par prova analftica e organoleptica, e satisfazer de
terminados requisites mfnimos indispensaveis, variaveis consoante a regiao. De 
facto, na falta de um quadro gererico regulamentador, foi-se legislando ao ion
go do tempo, inicialmente s6 para o Douro e a partir dos anos 30 para cada 
uma das outras regi6es, disposi96es relativas ao tftulo alcoolometrico mfnimo, 
estagio mfnimo obrigat6rio au castas de cultivo recomendado au obrigat6rio. 

A regiao demarcada era tida como uma regiao fechada onde todo o vinho 
era potencialmente de qualidade e onde nenhum outro vinho podia ser comer
cializado, salvo se engarrafado. Esta ultima limita9ao foi, como vimos, a princi
pal vantagem de algumas regioes demarcadas, nomeadamente o Dao e as 
Vinhos Verdes. 

A regiao determinada e, neste aspecto, um conceito mais aberto. A unida
de tende aqui a ser muito mais precisa. Deixa de ser toda a regiao para pas
sar a ser a vinha au uma das suas parcelas. Para que um vinho tenha direito 
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a denomina~ao de origem, nao basta que seja produzido na regiao x mas tam
bam que o seja na vinha y, a qual devera satisfazer todos os requisites legais 
no espa~o (encepamento, produ~ao maxima, etc.) e no tempo (uma vinha pode 
satisfazer as exig€mcias em determinados anos e noutros nao). 

Este apertado controlo de qualidade nao sera no entanto de facil aplica
~ao em Portugal, com vinhas velhas e castas nao recomendadas misturadas 
na mesma parcela, salvo nas novas vinhas resultantes da reestrutura~ao em 
cur$0, ao abrigo do Regulamento (CEE) n.Q 2239/86, do Conselho, de 14 de 
Julho. No entanto, sera este o caminho a seguir e para o qual come~aram a 
apontar os textos legais portugueses desde 1979. 

Como se depreende, o novo quadro para a protec~ao da denomina~ao de 
origem de vinhos de qualidade encontra-se definido numa 6ptica muito mais 
voltada para o consumidor. As regras de livre concorrencia reinantes na Comuni
dade nao sao consentaneas com o tradicional proteccionismo de mercados re
gionais. A preocupa~ao vai agora no sentido de garantir ao consumidor a ofer
ta de um leque variado de produtos de qualidade, cujas caracterfsticas obede~am 
rigorosamente a toda a imagem de marca que produtores e comerciantes pre
tendem vender. 
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