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Fundado em 2020, o grupo Terras & Terroir integra proprie-
dades vinícolas e de enoturismo de várias zonas do país. De-
tém 69 hectares (ha) de vinha no Douro, no Dão são à volta 
de 36 ha, na Bairrada são 10 ha e no Alentejo adquiriu recen-
temente a Herdade da Rocha – com cerca de 9 ha de vinha – e 
a Ribafreixo – em torno de 75 ha, com rega. 
Cada uma das empresas do grupo produz o seu próprio vi-
nho, tem as suas equipas de enologia e tem as suas marcas. 
A comercialização é feita em grupo, com uma equipa a tratar 
da exportação e uma secção responsável pela distribuição a 
nível nacional. 
Na campanha em curso, há resultados distintos, como deta-
lha Hugo Fonseca, director de produção, que elenca a falta 
de água como principal causa para as situações de menor pro-
dução, uma vez que as vinhas do grupo são maioritariamente 
de sequeiro, com a planta a canalizar as suas reservas para 
se manter viva, em detrimento dos bagos. No Dão, regista-
ram um pequeno incremento face à campanha anterior, com 
«graduações um pouco mais altas, por exemplo nos tintos», 
e receberam as uvas em perfeito estado sanitário. Na Bairra-
da, houve uma redução de perto de 18%, sendo a principal 

Ainda sem dados finais, mas com perspectivas de qualidade, o sector debate-se com o aumento generalizado
de custos, do campo às adegas, e, por vezes, com a escassez de alguns materiais.
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causa o facto de as vinhas serem em sequeiro. No Alentejo, 
tiveram um acréscimo de perto de 5% na Herdade da Rocha 
– com maior produção em algumas castas brancas, uma casta 
tinta com uma quebra significativa e, numa área específica, 
grandes perdas causadas por pássaros – e na Ribafreixo a pro-
dução de uva subiu 30%. No Douro, «tivemos uma queda de 
produção no Cima Corgo, tanto em brancos como nos tintos, 
e no Baixo Corgo acabámos por ter um ligeiro aumento da 
produção, sendo que a Tinta Roriz teve quebras significativas 
em todas as parcelas». 
Com base em reuniões e conversas com outros técnicos e 
responsáveis de produção, o director de produção do grupo 
Terras & Terroir defende que, na região do Douro, «devemos 
andar muito perto dos números do ano passado, mas prova-
velmente um pouco abaixo». Isto porque nas zonas mais quen-
tes da região do Douro, na zona do Douro Superior e do Cima 
Corgo, houve quebras de produção significativas, enquanto 
que na zona do Baixo Corgo se verificaram produções no geral 
um pouco superiores. As produções um pouco mais baixas e 
alguns dias de chuva em Setembro alimentam no sector uma 
expectativa «grande e pela positiva» quanto à qualidade. 

CAMPANHA COM PERSPECTIVAS
DE QUALIDADE
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A escassez de materiais tornou o primeiro trimestre de 2022 
«extremamente difícil», mas a situação foi melhorando, ape-
sar de se manter o problema na disponibilidade de garrafas, 
lamenta. Do planeamento de compras de garrafas em 2022, 
entregue no fim de 2021, foram recebendo dos fornecedores, 
ao longo de 2022, indicações de «não vai haver mais produ-
ção este ano», «só temos disponíveis x garrafas», «não há gar-
rafas disponíveis» e «não há previsão de produção». 
«Precisamos da parte da venda, não podemos estar eterna-
mente à espera que exista disponibilidade. Tivemos de abdi-
car de vários modelos, porque não havia no mercado. Tive-
mos de ir procurar uma solução, mas muitas vezes as soluções 
são difíceis de encontrar neste campo, porque a disponibilida-
de de outros modelos também era muito escassa. E continua 
bastante difícil», relata Hugo Fonseca, acrescentando que 
ponderam alterar alguns modelos. A opção é «ir adaptando 
a realidade da empresa também à disponibilidade dos produ-
tos no mercado», constata, «porque somos empurrados para 
aquilo que está disponível no mercado, não para aquilo que 
gostávamos de ter». 
A isto junta-se a subida dos custos. «Estamos a terminar um 
mês onde o vidro aumentou 20%, em todas as vidreiras. É 
uma grande dificuldade para os produtores, porque não 
conseguimos reflectir os aumentos de preços no produto. A 
maioria dos incrementos dos custos de produção estão a ser 
suportados pelos produtores. Só no vidro, desde Setembro 
de 2021 até este ano, tivemos aumentos na ordem dos 45%. 
Nós fazemos uma tabela de preços que apresentamos no iní-
cio do ano e não podemos estar constantemente a actualizar 
os preços por causa dos custos. Quando se tem uma determi-
nada dimensão e quando temos os contratos assinados com 
os clientes, é muito difícil estarmos constantemente a alterar 
os preços.» Mas o principal problema é que «os preços au-
mentam e não há disponibilidade de produto», porque não 
existem stocks e há muita procura e pouca oferta. 
Hugo Fonseca critica ainda o facto de a mais-valia que está 
a ser tirada do produto não estar a ser repartida com a pro-
dução, a qual tem vindo a absorver o impacto da subida dos 
custos e não tem conseguido reflectir esses aumentos no pre-

ço do produto. «A fava fica sempre na parte da produção», 
declara. 

Menos uva no Alentejo
«A vindima no Alentejo teve início na última semana de Julho, 
com a colheita de uvas brancas e de algumas castas que servi-
rão para vinho base de espumante. Como habitualmente, as 
áreas mais a sul e mais quentes foram as primeiras a iniciar a 
vindima, que progressivamente avançou para norte», explica 
o presidente da Direcção da Comissão Vitivinícola Regional 
Alentejana (CVRA). Segundo Francisco Mateus, «foi um ano 
muito seco, com níveis de pluviosidade que foram metade 
dos registados em 2021, sendo mais penalizante para as vi-
nhas com acesso limitado ou sem acesso a água para rega». 
«As uvas apresentaram bom estado sanitário, mas com bagos 
mais pequenos, antevendo a redução da quantidade de uvas 
colhidas, que foi parcialmente compensada após as chuvas 
registadas em Setembro, em que os bagos ganharam peso», 
indica o responsável da CVRA. Em relação aos brancos, «ob-
servam-se mostos aromáticos e equilibrados», enquanto nos 
tintos «existe concentração e um título alcoométrico inferior 
aos valores mais comuns no Alentejo». À data de 28 de Outu-
bro, Francisco Mateus afirma que, «nesta fase, consideramos 
como certa a diminuição da quantidade de uvas vindimadas 
no Alentejo, não estando ainda apurados números que possi-
bilitem quantificar a redução face ao ano anterior». 

Falta de água condiciona
A Associação de Viticultores do Concelho de Palmela (AVIPE) 
acompanha cerca de 4.000 ha de vinha – dos quais mais de 
metade já terá rega –, envolvendo cerca de 350 agricultores. 
A maioria desta área situa-se na Península de Setúbal, exis-
tindo depois pequenas áreas em Reguengos de Monsaraz, 
Elvas, Grândola e Alcácer, sendo que também acompanham 
as vinhas do vinho de Carcavelos, na Estação Agronómica Na-
cional, em Oeiras. 
Apesar da «grande reestruturação de vinhas», três castas con-
tinuam a predominar na região: Castelão, Fernão Pires e Mos-
catel de Setúbal (Moscatel de Alexandria). «De uma maneira 
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geral, os produtores, maiores ou mais pequenos, jogam nor-
malmente à defesa e acabam sempre por apostar em castas 
que sabem que as adegas querem e em castas que já conhe-
cem, tendo em conta o que já existia na região. E normal-
mente não se foge muito dessas três castas», refere Miguel 
Cachão, técnico da AVIPE. 
Na região, a mecanização das vinhas tem avançado, o que tem 
ajudado a minimizar problemas com mão-de-obra, mas ainda 
há alguma relutância quanto à sua aplicação na poda. Quanto 
à area de vinha na região, Miguel Cachão sustenta que tem 
existido «algum crescimento», «acima de tudo» nas zonas de 
Alcácer e Grândola e «especialmente com a entrada de algu-
mas empresas com áreas significativas e, às vezes, até com o 
crescimento de alguns produtores» que a AVIPE acompanha. 
Embora saliente que é preciso esperar pelo apuramento das 
produções, as informações que tem recebido apontam para 
uma quebra na campanha actual, com alguns produtores a 
falarem em reduções de 20%, 30% e outros a indicarem uma 
descida de cerca de 15%. Miguel Cachão acredita que será na 
ordem dos 15% e lembra que, por exemplo, a onda de calor 
que se fez sentir em Julho afectou em especial as castas Cas-
telão e Moscatel, e sobretudo esta última, o que diminuiu a 
produção «muito consideravelmente». 
«Era um ano que vinha com boa nascença. Parecia que a pro-
dução ia ser boa, talvez até um bocadinho acima do ano an-
terior. A grande diferença para os outros anos foi a falta de 

água, que fez com que os bagos ficassem muito pequenos, 
não crescessem e, portanto, não tivessem peso. Podíamos 
ter o mesmo número de cachos, mas eram muito mais leves. 
Além desse problema para o viticultor, houve depois o pro-
blema na adega, porque normalmente essas situações têm 
rendimento uva-vinho muito baixo. Ou seja, é preciso muito 
mais uvas para fazer um litro de vinho.» Também ocorreu um 
«bloqueio nas maturações», em especial nos tintos, nas pri-
meiras semanas de Setembro, e, na sequência das chuvas, co-
meçaram a surgir situações de podridão em algumas vinhas. 
Para o técnico, «se os produtores tivessem iniciado a rega 
mais cedo, logo a seguir à floração, e tivessem mantido essa 
rega durante algum tempo, os bagos iriam crescer». Mas não 
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o fizeram, talvez por algum desconhecimento em relação às 
técnicas de rega, talvez por alguma retracção – devido à su-
bida dos custos. Miguel Cachão diz que, «naqueles casos em 
que os agricultores regaram, notavam-se bagos um bocadi-
to maiores». Quanto à qualidade do vinho, comenta que «é 
preciso esperar mais algum tempo para ver», admitindo que 
o grau alcoólico indica que «eventualmente poderemos ter 
aqui algum trabalho de adega para manter a qualidade». 
A nível fitossanitário, nos últimos dois anos tem-se destacado 
a cigarrinha verde, praga que «tem crescido drasticamente, 
galopantemente». Miguel Cachão considera que isto se deve 
à «retirada cega de substâncias activas» e à falta de «soluções 
verdadeiramente eficazes». «Fizemos alguns ensaios com uti-
lização de produtos substitutos, destes novos que saíram para 
o mercado, de cariz mais biológico, e o que é certo é que em 
pressões médias ou altas eles não funcionam.» A isto junta-se 
o impacto das alterações climáticas: a falta de frio. «Estamos 
a ter Invernos com pouco frio. E não havendo frio suficiente, 
não quebra os ciclos das pragas. As pragas mantêm-se em 
contínuo e as populações disparam.» 
Também sucede que a cigarrinha verde «é uma praga bastan-
te móvel, que salta de um lado para o outro entre vinhas».«Há 
algumas práticas culturais que os agricultores podem e de-
viam ter. E nós, AVIPE, vamos fazendo demonstrações, com 
um campo de ensaios onde instalámos barreiras ecológicas. 
Mas as barreiras ecológicas não se constroem de um mês para 
o outro. É preciso algum tempo. E a retirada das substâncias 
activas é uma questão de um ano. O que é certo é que isso 
levou a grandes desequilíbrios, a grandes problemas», men-
ciona o técnico, sublinhando que «a questão da cigarrinha 
verde tem sido muito preocupante e é expectável que assim 
continue ou que até se agrave». 
Com o aumento dos custos, o preço de tratar da vinha, que 
era à volta de 2.000, 2.500 euros por hectare em 2021, deve-
rá ter passado este ano para 3.500 €/ha ou talvez um pouco 
mais. Destacando que «os preços da uva da região são bai-
xos», Miguel Cachão sugere um pagamento das uvas, por 
parte das adegas, «um bocadinho mais simpático», para mo-
tivar os produtores. «Em toda a cadeia de produção de vinho, 
o viticultor é o parente pobre, é sempre aquele que sofre, que 
está seis meses com o credo na boca: se há míldio, se há pro-

dução, se vem calor, se há pessoas... Depois entrega as uvas e, 
no fim, não tem um reconhecimento da produção.» 

Vinhos Verdes: mais produção, qualidade «excepcional»
«As indicações que temos até à data, um bocadinho em 
contraciclo com aquilo que tem acontecido noutras regiões, 
é que foi um ano de produção bom no Vinho Verde. Claro 
que a seca tem efeitos, mas não os teve tão pronunciados 
na região do Vinho Verde», afirma a presidente da Comissão 
de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV). Dora 
Simões frisa que ainda não há números finais e que até 28 de 
Outubro a CVRVV terá recebido metade das declarações de 
colheita e produção relativas à DOC Vinho Verde e a Indica-
ção Geográfica Minho. 
«Prevemos um aumento de produção idêntico ao que foi co-
municado pelo Instituto do Vinho da Vinha, de 10%, ou tal-
vez mais um bocadinho, 10 a 15%, no DOC branco da região. 
No Tinto DOC, prevê-se um ligeiro decréscimo.» A responsá-
vel da CVRVV realça também a variação que pode ocorrer 
ao nível das castas e das sub-regiões. «Este volume total da 
região não quer dizer que o incremento de produção previsto 
seja idêntico em todas as castas. Por exemplo, na região do 
Alvarinho não se prevê que exista um aumento na produção. 
Depois há especificidades das sub-regiões, mas, de um modo 
geral, no Vinho Verde prevemos esse aumento de pouco mais 
de 10%.» 
Quanto à qualidade, Dora Simões define-a como «excepcio-
nal». «É um ano com uma qualidade muito boa. Também teve 
a ver com o ano vitivinícola, que foi bastante seco e benefi-
ciou em muito as várias castas na região, de uma forma qua-
se transversal. Há problemas que aparecem especificamente 
com algumas castas, em particular em algumas sub-regiões. 
Mas este ano, transversalmente, na região e quase em todas 
as castas, foi bastante benéfico.» 
Na região, o número de produtores tem vindo a decrescer 
e todos os anos verifica-se sempre alguma redução da área 
de vinha, por abandono, mas a maior produtividade resultan-
te da reconversão da vinha «vem alterar a situação», aponta 
a presidente da CVRVV. «A vinha mais antiga, em ramada, 
não tem a mesma produtividade de uma vinha nova que se 
implanta na região. E, nos últimos dez anos, temos cerca de 
1.000 hectares de vinha reestruturada, o que quer dizer que 
a produtividade também é maior do que aquela que é aban-
donada ou não está em produção.» 
A concluir, ressalva que a diminuição de produtores merece 
reflexão. «Temos todos que pensar que a actividade agríco-
la tem de ser reavaliada. Temos de encontrar valor na activi-
dade agrícola, para que as pessoas se continuem a fixar na 
terra. Também tem de ser pensada alguma forma de empar-
celamento. São realmente questões importantes. As regiões, 
cada uma à sua maneira – porque não são iguais em Portugal 
inteiro –, têm de encontrar formas de combater a situação e 
de arranjar formas para que as camadas mais jovens também 
se fixem e vejam benefício em continuar a produzir uva e a 
fazer vinho.»  


