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Aos Vitivinicultores da Região do Douro 

SAUDAÇÃO 

A Região Demarcada do Douro, continua mergulhada numa profunda crise, com o 

rendimento dos pequenos e médios vitivinicultores a baixar cerca de 60% nos últimos 

anos, em resultado dos altíssimos custos de produção, do corte no benefício, das 

imposições fiscais e das alterações introduzidas por este governo às regras dos apoios 

prestados aos Agricultores, do reduzido preço pago aos produtores por pipa de Vinho 

Tratado, bem como, a inexistência de preços para o Vinho de Mesa Douro na 

produção; o atraso e até inexistência de pagamento aos viticultores por parte de 

algumas adegas e Empresas do sector, está a agravar ainda mais a situação de 

catástrofe em que vivem as mais de 35 mil famílias produtoras de vinho no Douro. 

As consequências de tudo isto estão à vista: Apesar de aqui na Região se produzirem 

os melhores e mais caros vinhos do Mundo, esta é a mais pobre do País e uma das 

mais pobres da Europa. Triste ironia! 

É um erro e é uma profunda injustiça, para as gentes do Douro e para esta Região, 

única no Mundo, as políticas levadas a cabo pelos sucessivos governos. 

A grave situação dos Viticultores da Região Demarcada do Douro, exige que o governo, 

altere estas desastrosas políticas agrícolas, que mais não têm feito senão provocar a 

calamidade que hoje se vive na Região.  

É preciso, é urgente, que sejam restituídas as competências à Casa do Douro, 

Instituição de defesa da Lavoura Duriense e não o seu encerramento, como prevê o 

governo possa ocorrer em 31 de Dezembro. 

O PCP, está com a vossa luta! Podem os Vitivinicultores, como sempre, contar com a 

nossa solidariedade activa, na defesa da produção e dos produtores da Região! 

Saudamos a vossa luta, que também é a nossa! 
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