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Portugal registava em 2020 cerca de 192 mil hectares de vi-
nha. As características de cada uma das explorações diverge 
consoante as regiões e por isso visitámos várias zonas produ-
toras de vinho para perceber como correu a última campa-
nha. 

Aumento da procura pelos brancos do Dão 
Arlindo Cunha é presidente da Comissão Vitivinícola Regional 
do Dão e dá conta que este ano a produção na região deverá 
atingir os 25 milhões de litros de vinho certificado DOC e IGP. 
Nos últimos dez anos, a média tem rondado os 30 milhões, 
mas o mesmo responsável relembra que o Dão vinha de uma 
péssima colheita. «Devemos conseguir uma subida de cerca 
de 15 a 20%, que mesmo assim fica ligeiramente abaixo do 
que é um ano normal para nós. Mas foi um ano de cresci-
mento em relação ao ano passado porque 2019/20 foi uma 
campanha muito má».
Esta campanha no Dão foi marcada por uma Primavera mui-
to chuvosa e houve zonas da região onde foi difícil combater 
as doenças, como o míldio. Apesar de haver tratamentos, 
nem sempre é fácil. «Temos a Touriga Nacional, que é uma 

A chuva na altura errada marca a campanha 2020/2021, que regista um ligeiro aumento na produtividade face ao
ano passado. Apesar de alguma incidência de doenças por causa da humidade, o profissionalismo dos enólogos
portugueses faz-se notar nas mais emblemáticas regiões vitivinícolas e adivinham-se bons vinhos desta vindima.

Ana Gomes Oliveira

variedade que deita muita rama e às vezes não há mão-de-
-obra para fazer as podas. A matéria vegetativa fica muito 
espessa e os produtos custam a entrar dentro da planta», 
exemplifica.
Apesar das condições climatéricas não terem ajudado a pro-
dução, Arlindo Cunha acredita que a colheita irá resultar em 
bons vinhos. «Tudo depende do estado de maturação. Uma 
boa parte da região recorreu, conforme a lei, ao enriqueci-
mento em mosto concentrado rectificado, porque este era 
um ano, em geral, de baixa graduação, mas não temos ne-
nhuma razão para pensarmos que os vinhos vão ser maus. 
Além disso, temos enólogos de excelência, muito profissio-
nais, que conseguem fazer bons vinhos desde que a uva ve-
nha em boas condições, como foi o caso.» 
O comércio externo não sofreu grandes alterações com a 
pandemia, sendo que 80% das exportações dos vinhos do 
Dão são para os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemanha, 
Suíca e França. «Um aspecto interessante é que o Brasil tem 
aumentado bastante as importações do nosso vinho, sendo 
o nosso segundo mercado, a seguir aos Estados Unidos», sa-
lienta Arlindo Cunha. 

RECUPERAÇÃO DE VOLUMES
EM ANO AGRÍCOLA CHUVOSO 
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Paralelamente, tem havido uma grande procura pelos vinhos 
brancos do Dão. «E por isso tem sido uma das nossas grandes 
bandeiras. De facto, os brancos da nossa região são muito 
bons e equilibrados, resultado também do sucesso que está 
a ter a casta do Encruzado, que foi descoberta tardiamente, 
já nos anos 50, mas que é muito mineral, com uma belíssima 
estrutura e que pode acompanhar pratos de carne e de peixe. 
O Dão é o berço, tanto da Touriga Nacional, como do Encru-
zado, e temos tirado partido disso.» 
Com cerca de 15 mil hectares de vinhas plantadas, o presiden-
te da CVR Dão refere que nos últimos quatro anos tem ha-
vido no Dão «uma grande procura pelas novas autorizações 
de plantação, o que é um indicador da dinâmica da fileira na 
região». 
Porém, para que o crescimento seja mais sustentado, Arlindo 
Cunha defende que «se torna absolutamente necessário des-
burocratizar o PDR e que no PEPAC o regime de apoio no qua-
dro das novas autorizações para plantações seja equivalente 
ao do Programa VITIS, caso contrário, estamos perante uma 
discriminação inaceitável», remata.

CVR da Península de Setúbal diz-se injustiçada 
com falta de apoios públicos
Na Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal es-
tima-se uma colheita de volumes semelhante à anterior cam-
panha, com uva de boa qualidade. «As condições climáticas 
deste ano permitiram maturações de uva muito equilibradas 
e também não se verificaram situações assinaláveis no que 
respeita a pragas e doenças, pelo que a qualidade foi bastan-
te boa», assinala Alexandre Rocha Andrade, do Departamen-
to de Certificação.
Nesta região, os produtores que trabalham essencialmente 
com o canal Horeca sofreram e ainda estão a sofrer com a 
situação pandémica e com as restrições aplicadas nesses es-
tabelecimentos durante as fases de confinamento. Por ou-
tro lado, verificou-se que foi na Grande Distribuição onde as 
vendas foram mais significativas. «Porém, apesar de todas as 
vicissitudes, no geral a região vitivinícola da Península de Se-
túbal continuou a ter crescimento na preferência do consumi-
dor», salienta Alexandre Rocha Andrade.
Também no mercado externo houve alguma estagnação no 
primeiro semestre do ano, no entanto, «no segundo semes-
tre há a percepção de uma retoma significativa nas exporta-
ções, até acima das expectativas». 
Apesar de se manterem dinâmicos e continuarem a empe-
nhar-se para dar o seu contributo para a fileira, os produ-
tores da CVR da Península de Setúbal estão descontentes 
com a forma como têm sido tratados. «Este ano mudámos 
para novas instalações. São as terceiras que temos em 30 
anos e para nenhuma delas foi possível obter qualquer 
apoio público, ao contrário do que se passa com a maioria 
das nossas congéneres. É uma situação extremamente in-
justa e desigual», criticam, apelando ao «acesso a fundos 
púbicos em pé de igualdade com as restantes regiões por-
tuguesas».

Vinhos do Alentejo: Subida na produção 
e nas exportações 
Entrevista a Francisco Mateus, presidente da Comissão 
Vitivinícola Regional Alentejana

Que balanço faz da última campanha?
No Alentejo, a partir de 20 de Julho, iniciou-se a vindima de 
2021. Primeiro, os espumantes e brancos, começando de Sul 
para Norte e de Leste para Oeste. Duas semanas depois, ini-
ciou-se a vindima das uvas vermelhas. Foi o início de mais uma 
vindima no Alentejo, que tem neste momento 23.500 hecta-
res de vinha. A colheita de 2021 parece muito boa, com uvas 
saudáveis e níveis vibrantes de acidez. A maturação benefi-
ciou de dias quentes e noites frescas, com amplitudes térmi-
cas de 15-20 graus. As chuvas do final de Setembro causaram 
alguns estragos e apodreceram as uvas vindimadas posterior-
mente nas zonas do Noroeste do Alentejo. No geral, espera-
se que a região aumente a produção em 5 a 10% e produza 
cerca de 120 milhões de litros de vinho.
 
Como tem corrido a parte da comercialização?
Durante o primeiro semestre de 2021 a comercialização to-
tal aumentou 3%, para 43 milhões de litros, significando um 
volume equivalente a 57 milhões de garrafas. Traduz uma re-
cuperação face a 2020, mas ainda nos posiciona abaixo dos 
volumes atingidos antes da pandemia covid-19. O mercado 
interno sofreu até Junho uma grande contracção na restaura-
ção (-51%),  que não foi compensada pelo aumento de vendas 
na superfícies de retalho (+8%), resultando numa quebra de 
2% face ao ano de 2020. Em termos de preço médio, a res-
tauração registou um ligeiro decréscimo (-1%) e a distribuição 
subiu (+6%), levando o valor nacional a encolher ao nível do 
verificado para os vinhos certificados (-8%).

E no mercado externo, que dados tem?
No mercado externo, o comportamento até Junho foi bas-
tante positivo, com crescimento de 20% em valor e 14% em 
volume. Nos primeiros seis meses a exportação seguiu a bom 
ritmo para a maioria dos principais mercados de vinho da re-
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gião do Alentejo, destacando-se os crescimentos registados 
no Brasil (+34% em valor e +27% em litros), na Suíça (+16% em 
valor e +8% em litros) e nos EUA (+7% em valor e -0,2% em 
litros). O mercado do Reino Unido, que teve em 2020 eleva-
dos níveis de crescimento, mantém a tendência de aumento 
(+123% em valor e +85% em litros). Os mercados asiáticos da 
China e Macau registaram ambos crescimentos no período de 
Janeiro a Junho. China fechou o semestre a níveis da pré-pan-
demia e aumentou as compras face a 2020 (+15% em valor e 
+13% em litros). Macau já superou nestes primeiros seis me-
ses o resultado total alcançado quer em 2019, quer em 2020 
(+227% em valor e +192% em litros). Na América do Norte, 
no Canadá, as compras foram superiores aos níveis pré-pan-
demia, mas o primeiro semestre registou quebras na expor-
tação (-23% em valor e -33% em litros). O mercado de Angola 
manteve uma trajectória de diminuição nas compras (-38% 
em valor e -5% em volume).
 
Como tem sido o ano 2021?  
O ano de 2021 ainda teve as marcas deixadas pela pandemia, 
com a contracção do turismo a penalizar o consumo do vinho. 
Por outro lado, é de destacar a capacidade dos produtores do 
Alentejo em manter a boa dinâmica de exportação,  o que 
tem estado a compensar a diminuição do mercado nacional. 
Com os dados globais do mercado interno e exportação a 
manterem-se até ao final do ano, acreditamos que 2021 será 
um ano de melhoria face a 2020, mas que ainda não atingi-
rá os resultados pré-pandemia. A actividade na casa da Rota 
dos Vinhos do Alentejo tem estado a aumentar, com diversos 
eventos realizados até agora, o que tem motivado um inte-
ressante fluxo de turistas com motivação para conhecerem 
melhor o Alentejo vitivinícola, a sua diversidade e a qualidade 
dos vinhos que produz. Ao nível da sustentabilidade a região 
está empenhada em crescer no número de empresas com a 
certificação de Produção Sustentável, estando a CVRA a fazer 
contactos com alguns mercados, como a Suécia e Canadá, no 
sentido de apresentar esta nova certificação e apoiar as em-
presas a conseguirem colocar no mercado vinhos produzidos 
de forma sustentável. Acreditamos que é um novo paradigma 
que está a transformar a forma de trabalhar no Alentejo e 
que irá trazer ganhos para os produtores da região.

Qual o principal constrangimento na região que gosta-
riam de ver resolvido?
A pandemia está a evidenciar constrangimentos no merca-
do de trabalho, que também são sentidos na actividade agrí-

cola e, dentro desta, na fileira vitivinícola. Para as vindimas, 
que habitualmente recorrem a trabalhadores sazonais, sen-
tiram-se dificuldades acrescidas face a anos anteriores. Seria 
interessante para estes casos que houvesse regras laborais 
simplificadas e desagravamento fiscal. Desta forma talvez 
fosse possível atrair jovens para estes trabalhos sazonais, criar 
maior relacionamento entre empresas e pessoas nas comuni-
dades rurais e até descobrir jovens talentos que poderiam ser 
recrutados pelas empresas.

Top 5 de castas em área em Portugal 

Tinta Roriz: 11%
Touriga Franca: 7%
Touriga Nacional: 7%
Fernão Pires: 6%
Castelão: 5%

Em Portugal existem 9.503 
produtores de vinho, dos quais
4.612 vinificam e 2.292 
vinificam e engarrafam 

Beira Interior: Quinta dos Termos (Belmonte)
«Na Quinta dos Termos o volume foi maior do que na cam-
panha anterior, uma vez que em 2020 tivemos lá um tornado 
que nos devastou as vinhas. Este ano foi melhor, mas as condi-
ções climatéricas também não ajudaram. Tivemos uma geada 
em Maio que nos afectou um pouco a produção. Depois em 
Setembro vieram as chuvas e vi a acidez a cair. Pensei que esta-
va tudo perdido. Mas a verdade é que o tempo compôs-se, as 
uvas desidrataram-se um pouco e tudo acabou por correr mui-
to bem. Vamos ter grandes vinhos da campanha deste ano. 
Tanto nos tintos como nos brancos. Aliás, os brancos nem me 
deixam dúvidas porque vindimei antes das chuvas. A preocu-
pação recaiu nos tintos mas com a tal desidratação que referi 
ficaram novamente no ponto. Na Quinta dos Termos explora-
mos 65 hectares (ha) de vinha, temos depois outra herdade 
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Caves e Adegas
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Técnica de nebulização aplicada
para manter temperatura e controlar humidade
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As barricas, utilizadas no processo de 
estágio do vinho, manufaturadas em 
madeira de carvalho, estão sujeitas à 
dessecação da face externa das 
aduelas o que compromete a eficiência 
quantitativa do vinho ao longo do 
tempo. O baixo teor de humidade é o 
principal fator causador da evaporação 
do vinho. É necessário contrariar este 
fenómeno através do controlo de 
humidade das caves e/ou adegas.

A Morecool, é uma empresa que conta 
com mais de 10 anos de experiência na 
técnica de NEBULIZAÇÃO. Está sediada 
em Ribeirão, na zona industrial de SAM, 
em Vila Nova de Famalicão.
– A nebulização é uma técnica que per-
mite a desfragmentação de água em go-
tículas ultrafinas através de um sistema 
em circuito de alta pressão. 

Em geral, é uma técnica que:
• Funciona em circuito fechado e que 
necessita de um ponto de água e um de 
eletricidade. A água antes de ser bom-
beada é filtrada;
• A água é desfragmentada e projecta-
da na forma de micro gotículas através 
dos bicos de nebulização consoante a di-
mensão pretendida, normalmente com 
menos de 10 mícrons;
• Permite a elevação do teor de humida-
de de uma área numa % determinada;
• É aplicável tanto em locais com ventila-
ção natural como forçada;

MAIS DE DEZ ANOS AO SERVIÇO
DA NEBULIZAÇÃO

• É projectada de forma única e específi-
ca para cada cliente;
• Prevê funcionamento autónomo atra-
vés de controladores electrónicos;
• A sua instalação é fácil, rápida e eco-
nómica.

Em particular:
Restauração (esplanadas) e espaços ex-
teriores: o arrefecimento de ambientes 
em cerca de 10 a 12ºC.
Indústria: arrefecimento e humidifica-
ção de áreas de produção.
Instalações Animais: promove o bem-
-estar animal arrefecendo espaços, aba-
timento de pós, eliminação de insetos, 
gases e odores indesejados.
Área alimentar: aplicam-se em merca-
dos municipais, na exposição de produ-
tos frescos – carnes, peixes, hortícolas e 
frutícolas e em vitrines. Conseguem-se 
produtos mais frescos e proporciona aos 
vendedores e consumidores mais confor-
to e contentamento. 

Sector Têxtil: possibilidade de nebulizar 
produtos específicos, na etapa “acaba-
mentos”, promovendo um menor consu-
mo de água, aumentando a sustentabili-
dade no sector.
Ambiental: nas Estações de Tratamen-
tos de Resíduos e na Indústria de Trans-
formação dissipa odores e elimina pós e 
gases nocivos. 
Área agrícola: proporciona ambientes 
controlados fundamentais à propagação 
vegetal. Reduz o stress hídrico e o térmico.
Caves e Adegas: promove a hidratação 
das barricas, evitando a perda de vinho 
por evaporação.
A Morecool, é uma empresa que se dis-
ponibiliza a apoiar qualquer sector em 
que a humidade é um parâmetro fun-
damental. Esteve, está e estará sempre 
ao dispor das empresas que dela neces-
sitem. Participa em estudos de minimi-
zação de processos e recursos com o in-
tuito de maximizar lucros nos diferentes 
sectores económicos. 
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com mais 32 ha e vamos plantar mais 20 ha em 2022. Numa 
outra Quinta que nos pertence trabalhamos mais 22 ha. Te-
mos um vasto portfólio de castas, porque quando comecei a 
investir no vinho e quis perceber quais as castas que funciona-
vam na Beira Interior, ninguém me soube responder. Na mi-
nha óptica, as grandes castas da região são nas tintas o Jaen, 
o Rufete, a Touriga Nacional, a Trincadeira e a Tinta Roriz, já 
não falando do Tinto Cão e do Vinhão. Penso que Portugal 
tem grandes castas e a zona da Beira Interior tem variedades 
que vale a pena valorizar. Nas brancas relancei a Fonte Cal. 
Descobri-a nas vinhas velhas em 1996, enxertámo-la em 97 e 
vinificámo-la pela primeira vez em 2002. Como nos agradou, 
fizemos o campo de melhoramento clonal conjuntamente 
com o Instituto Superior de Agronomia e com o Ministério da 
Agricultura. Penso que neste momento é a segunda maior cas-
ta da Beira Interior. Estamos também a trabalhar na recupe-
ração de uma outra, que é a Callum de Oleiros, que também 
é excelente. Em 2020 fizemos uma pequena experiência com 
cerca de 1.500 garrafas, pusemo-las no mercado em Agosto e 
esgotaram numa semana e meia! Portanto, penso que temos 
aqui uma boa aposta.» 
João Carvalho, proprietário 

Douro: Quinta do Val Moreira (Armamar)
«Começámos o projecto em 2018, ou seja, estamos na nos-
sa quarta vindima e confesso que este ano agrícola foi muito 
difícil, sobretudo na fase de pós-floração, com muita chuva 
e granizadas com quebra de produção. A vindima foi dura. 
Não me lembro de nenhuma assim nos últimos anos. A uma 
semana de começar a vindima, choveu durante duas semanas 
seguidas (as duas primeiras de Setembro). Diria que este é um 
ano de desafios para enólogos da região do Douro e do Dão, 
em contraste com as regiões do Alentejo e Algarve, que tive-
ram melhores condições. Fazemos vindima manual numa área 
de cerca de 26 hectares e compramos uva a vários produtores. 
Temos adega própria, pequena, onde vinificamos cerca de 50 
a 60 mil garrafas e à partida vamos manter-nos assim. Traba-
lhamos com vinhas velhas do Douro, até com tintos e brancos 

misturados, e com inúmeras castas. Já começámos a exportar 
alguma coisa para o Brasil, com possibilidade de expansão, 
com o apoio do próprio Grupo Vila Galé ao qual pertencemos, 
tendo inclusivamente na nossa Quinta alojamento, num pro-
jecto de enoturismo.» 
Ricardo Gomes, enólogo 

Vinho Verde: Quinta de Lourosa (Lousada)
«Nunca comparo campanhas. Acho que cada ano tem a sua 
tipicidade e isso é bom porque os vinhos não podem ser to-
dos iguais. Tivemos um Verão muito fresco e com muita hu-
midade, fazendo com que sentíssemos mais dificuldade no 
controlo de pragas e doenças, nomeadamente com os míl-
dios. Obrigou-nos a mais tratamentos o que encareceu os 
gastos com os factores de produção. Na qualidade, estamos 
perante um ano curioso, com vinhos muito frescos, que é o 

INTERNATIONAL WINERIES FOR CLIMATE ACTION 
APELA À DESCARBONIZAÇÃO 
DO SECTOR VITIVINÍCOLA     

Vinte e dois presidentes executivos e líderes da Inter-

national Wineries for Climate Action assinaram um docu-

mento onde apelam a todos os presidentes executivos 

do sector do vinho para que se juntem aos «seus esforços 

rigorosos, baseados na ciência», para descarbonizar o 

sector vitivinícola – e para que comecem a trabalhar para 

um nível zero de emissões até 2050.

«Sem reduções rápidas e decisivas das emissões, o nosso 

futuro será definido por níveis de perturbação quase 

inimagináveis – com consequências devastadoras para as 

regiões vinícolas que amamos e os vinhos que produzi-

mos. Areditamos que o sector do vinho tem um papel 

fundamental nos esforços de descarbonização que 

vão definir a próxima década. A fim de responder aos 

desafios ambientais que enfrentamos, é necessário tra-

zer a sustentabilidade para o centro das nossas opera-

ções. Um dos objectivos da IWCA é desenvolver uma 

metodologia padronizada para que os produtores conta-

bilizem as emissões anuais de gases de efeito de estufa. 

Este é um passo fundamental para assegurar que os pe-

quenos produtores e aqueles que se estão a estrear nas 

medições da pegada de carbono, se possam envolver sem 

custos proibitivos e requisitos de recursos. Acreditamos 

que o sector do vinho pode ser um farol de esperança e 

de acção na resposta global à crise climática – e servir de 

modelo para outros sectores. E acreditamos firmemente 

que a adesão à IWCA é a forma mais eficaz de acelerar os 

esforços de descarbonização de uma adega individual, e 

por extensão, a descarbonização da indústria vitivinícola 

em geral», justificam os subscritores num comunicado.



frutas, legumes e flores | Novembro 2021 81

típico da região. Estamos com vinhos jovens, com boa fruta e 
boa estrutura. Esta região dos vinhos verdes oferece todas as 
condições para fazermos vinhos notáveis, mas este ano vão 
ser ainda mais excepcionais. Se a produção foi difícil, a parte 
da adega correu muito bem. Temos 27 hectares de vinhas e as 
nossas castas mais típicas são o Arinto, o Loureiro, o Avesso e 
o Alvarinho. Também temos tinto: Touriga Nacional e Vinhão, 
de onde fazemos o rosé e o tinto. Mais de metade dos nossos 
vinhos são para exportação, nomeadamente para mercados 
como a Rússia, os Estados Unidos, a Holanda e Porto Rico. 
Podem encontrar os nossos vinhos na nossa Quinta, que tam-
bém é enoturismo.» 
Joana Castro, proprietária e enóloga 

Alentejo: Adega de Redondo (Évora)
«Tivemos uma campanha superior em cerca de 5% face à an-
terior, registando a entrada de cerca de 13.600.000 quilos de 
uva, com acréscimo nos tintos e decréscimo nos brancos. Os 
tintos representam 80% da nossa produção. Em termos de 
qualidade estamos bastante satisfeitos e por isso perspectiva-
se um bom ano. A Adega de Redondo é uma das mais antigas 
do País, celebrámos em 2021 os 65 anos de existência e temos 
a marca emblemática Porta da Ravessa que assinalou 30 anos 
em 2020. Já exportamos para quase todo o Mundo. No ano 
passado registou-se algum decréscimo devido à pandemia, 
mas este ano já estamos com um crescimento na ordem dos 

50% só no mercado externo. Neste momento exportamos 
cerca de 10 a 15% dos nossos vinhos e o projecto de inter-
nacionalização021+ é uma aposta para manter, sendo que 
temos uma presença forte na Europa (França, Suíça, Luxem-
burgo) e também nos Estados Unidos e no Brasil, que este 
ano tem tido um crescimento bastante significativo. O merca-
do russo tem trazido boas perspectivas, além de outros paí-
ses como Angola e Moçambique, Inglaterra… O caminho da 
Adega de Redondo tem sido de crescimento. No ano passado 
fizemos um investimento na ordem dos 2 milhões de euros 
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INVESTIGADORES PORTUGUESES CRIAM 
ROBÔ ÚNICO NO MUNDO PARA VITICULTURA 
DE PRECISÃO     

Investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e 

Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) desenvol-

veram uma plataforma móvel para monitorização metabó-

lica em viticultura de precisão. A solução integra sensores 

avançados que utilizam a luz para medir as transformações 

orgânicas que ocorrem na planta e, desta forma, obter 

uma maior qualidade na colheita. A tecnologia é inédita 

no mundo. Este sistema automático de espectroscopia está 

integrado numa plataforma robótica que percorre a vinha 

autonomamente recolhendo a informação metabólica da 

fisiologia da planta (estado metabólico da planta e a matu-

ração do fruto. As técnicas de espectroscopia geram imagens 

georreferenciadas do metabolismo da videira, composição 

da uva e solos, dados que são depois correlacionados e 

interpretados por um sistema de inteligência artificial com 

autoaprendizagem. «Conseguimos monitorizar o metabo-

lismo da planta ao longo do ano e principalmente ao lon-

go da colheita, para percebermos quais são as melhores 

alterações que se podem fazer a nível do solo e da própria

manipulação da planta por forma a que consigamos alcan-

çar a qualidade desejada da agricultura», afirma Rui 

Martins, investigador do INESC TEC.

«O metabolismo das plantas é um factor importante a ter 

em conta na gestão e controlo da viticultura de precisão, 

neste caso para assegurar a qualidade dos vinhos do Porto», 

afirma Ana Morais, responsável técnica na ADVID – Cluster 

da Vinha e do Vinho. «Tanto quanto nos é possível saber, é 

a primeira vez a nível mundial que se estuda o metabolismo 

da planta in-vivo e in-situ. Este trabalho abre portas para 

a monitorização, diagnóstico e implementação de estraté-

gias de agricultura de precisão ao nível molecular e celular. 

Acreditamos que irá mudar o paradigma da agricultura de 

precisão», acrescenta o investigador Rui Martins.

O sistema foi desenvolvido durante o projeto “METBOTS – 

Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial 

com autoaprendizagem em agricultura de precisão”, uma 

parceria entre o INESC TEC e a ADVID, e financiado pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia.

numa nova linha de engarrafamento, com um novo armazém 
de produto acabado e com mais alguns equipamentos de 
toda a linha, a par de uma aposta no rebranding institucional 
das marcas Porta da Ravessa e Real Lavrador.» 
Nuno Pinheiro de Almeida, director geral  

Algarve: Quinta dos Vales (Lagoa)
«Tivemos cerca de 20% a menos de produção de uva branca 
por um conjunto de factores, entre elas o clima e a nossa for-
ma de vindimar este ano, que foi diferente. A falta de mão-de-
-obra foi um factor que também teve influência. Apesar des-
sas dificuldades, este é um ano de bons vinhos. Focamos 
muito a nossa produção nos vinhos brancos, até porque tra-
balhamos numa região que oferece uma gastronomia à base 
de peixe que acompanha melhor com estes vinhos e até por 
uma questão de temperatura. Temos uma exposição solar de 
12 horas nas videiras e, produzindo sempre um grau alcoóli-
co acima dos 14 a 15°, não é fácil pedir ao consumidor para 
beber um vinho tinto. Exploramos 25 hectares de vinha, que 
passarão no futuro a 40 ha, e que resulta em sensivelmente 
150 mil litros. Produzimos muito pouco por hectare por estra-
tégia. Preferimos menos carga e queremos transmitir o que o 

Algarve tem de melhor: a salinidade nos vinhos e não mexer 
muito. Queremos fazer o caminho da autenticidade. Como 
temos uma produção pequena, exportamos muito pouco. O 
que acontece é que escoamos todo o produto.» 
António Francês, director comercial   


