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NOS 250 ANOS DA REGIÃO DEMARCADA
DO DOURO: DA COMPANHIA POMBALINA

À REGULAÇÃO INTERPROFISSIONAL

Gaspar Martins Pereira

INTRODUÇÃO

Ao comemorarmos os 250 anos da Região Demarcada do Douro, cuja cria-
ção foi determinada pelo alvará régio de 10 de Setembro de 1756, vale a pena
tentarmos perceber não só a importância e pioneirismo de tal medida no pano-
rama vitivinícola internacional, antecipando muitos aspectos do moderno con-
ceito de denominação de origem controlada, mas também o seu enquadramento
na longa história da região vinhateira do Douro, criando, simultaneamente, um
vector duradouro de identidade e de unidade regional, num território adminis-
trativamente muito dividido. 

Na perspectiva do moderno conceito de denominação de origem contro-
lada, o vinho do Porto constituiu um dos produtos mais precocemente sujeitos
a formas de regulação, de garantia da qualidade e de tentativa de harmonização
dos interesses sociais, sectoriais e regionais em presença, frequentemente em
conflito. 

No nosso tempo, o conceito de denominação de origem consagra os crité-
rios de qualidade e originalidade de um vinho produzido numa região determi-
nada, garantidos por certificação de organismos especializados de controlo. Tais
critérios são normalmente incompatíveis com o de rendimento ou produtividade
(na acepção da quantidade de produção por hectare), mas a sua valorização (na
acepção da valor de produção por hectare) permite, em contrapartida, preservar
o património vitivinícola mundial e, simultaneamente, a cultura das comunida-
des rurais que aperfeiçoaram, ao longo de séculos, esse património. No caso de
alguns vinhedos com forte tradição histórica, e mais ainda no caso dos vinhedos
de montanha, as condições excepcionais de solo e clima para a produção de
vinhos de qualidade e tipicidade reconhecidas contrapõem-se a rendimentos fra-
camente competitivos. Nesta perspectiva, a aplicação do conceito de denomina-
ção de origem controlada aos produtos da vinha de qualidade e tipicidade reco-
nhecidas tem em conta não só o território e as suas condições naturais para a
produção vitícola, mas sobretudo o património de saberes e de saberes-fazer das
populações que, ao longo de séculos, criaram ou aperfeiçoaram técnicas e pro-
cessos de organização do espaço, de adaptação de solos e castas, de cultivo da
vinha e de vinificação, de promoção e de comercialização1. É precisamente por



isso que as bases jurídicas das denominações de origem se baseiam, moderna-
mente, no direito de propriedade de criação intelectual2. 

AS PRIMEIRAS DEMARCAÇÕES DE REGIÕES VITÍCOLAS NO
SÉCULO XVIII

Relativamente aos vinhedos clássicos, onde a acção humana desenvolveu
mais cedo as possibilidades oferecidas pelo meio natural, aperfeiçoando a quali-
dade e a originalidade do produto final, de tal forma que esse produto acabou por
atingir notoriedade fora da região, a expansão comercial e a valorização desses
vinhos no mercado suscitaram, a nível interno e externo, imitações e falsifica-
ções, com o objectivo de se apropriarem da notoriedade de denominações consa-
gradas, para, com produtos similares concorrenciais, atingirem maiores lucros. 

No século XVIII, quando se alargou o consumo de vinho, com a expansão
urbana, a vida de corte e um incremento do dinamismo comercial, começaram a
ser tomadas as primeiras medidas legislativas, visando organizar e controlar a
produção e o comércio de alguns dos vinhos mais prestigiados, no sentido de pro-
teger a sua qualidade e reputação, bem como de garantir vantagens para as res-
pectivas regiões de origem. Surgiram então as primeiras regiões demarcadas, em
que se destaca a criação da primeira demarcação da região vinhateira do Douro3. 

O CASO PARTICULAR DO ALTO DOURO, COMO REGIÃO PRO-
DUTORA DO VINHO DO PORTO

A intervenção pombalina no sector dos vinhos do Douro merece especial
atenção, pelo seu pioneirismo, pelas suas consequências imediatas ao nível da
viticultura e do comércio dos vinhos do Douro e, directa ou indirectamente, de
outros vinhos portugueses. Depois, e sobretudo, pelas consequências duradou-
ras que tal modelo de intervenção do Estado no sector do vinho do Porto assu-
miu, enquanto discurso e prática de regulação da actividade vitivinícola e do
comércio, recorrentemente evocado e reivindicado nos períodos de crise pelas
elites vinhateiras do Douro (e até de outras regiões) e, ao mesmo tempo, con-
testado pelos negociantes de vinhos.

Os mecanismos de intervenção estatal no sector do vinho do Porto criados
na época pombalina (demarcação, arrolamentos e qualificações, fixação de pre-
ços, limitação da produção, exclusivo da barra do Porto, controlo do transporte,
etc.), como solução para a crise comercial de meados do século XVIII, visavam
impor uma rigorosa disciplina da produção e do comércio, em nome da garan-
tia da qualidade e da reputação do produto. 

A este propósito, vale a pena insistir sobre dois pontos: o significado socio-
político e o pioneirismo das medidas pombalinas de regulação do sector do
vinho do Porto.
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À perspectiva tradicional do Estado protector da região do Douro e dos viti-
cultores durienses contra a dominação do sistema do vinho do Porto pelos
exportadores, em especial os ingleses, o historiador Borges de Macedo, con-
trapôs, há mais de meio século, uma interpretação centrada no reforço do cen-
tralismo estatal e no alargamento da sua acção nas esferas económica e social.
Para Borges de Macedo, a criação da Companhia e a abundante legislação
reguladora que se lhe seguiu constituíram instrumentos do Estado absolutista
para controlar um sector-chave da economia nacional, bem como para preser-
var – e, simultaneamente, subordinar – os interesses dos grupos sociais domi-
nantes que lhe estavam associados4. Neste sentido, num momento em que se
agudizou o conflito de interesses entre o sector produtivo e o sector comercial,
procurou garantir aos grandes vinhateiros durienses parte das mais-valias
decorrentes da notoriedade alcançada no mercado externo pelo vinho do
Porto5, mas sem pôr em causa os fortíssimos interesses mercantis que se joga-
vam no sector exportador, dominado pela importante colónia britânica. 

Nesta perspectiva, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro constituiu, essencialmente, um mecanismo de controlo do Estado sobre
a região do Douro, sobre os seus vinhos e sobre os interesses sociais que lhes
estavam associados. Em contrapartida, certos autores têm continuado a carac-
terizar, recentemente, o modelo de intervenção pombalino como uma forma de
auto-regulação. Contrapondo o “princípio da regulação estadual, mediante
órgãos da administração directa ou indirecta do Estado; e o princípio da auto-
-regulação, mediante a entrega das tarefas de regulação e disciplina a organis-
mos da própria região”, assumem que a Companhia “era sobretudo um instru-
mento da lavoura da região e nesse sentido era já um instrumento de auto-regu-
lação”6. Vale a pena, por isso, tentar compreender até que ponto e em que
aspectos a Companhia era, essencialmente, “um instrumento da lavoura da
região” ou, pelo inverso, um instrumento de controlo do Estado sobre a região. 

A política pombalina, se é certo que alcançou êxito efectivo e imediato,
acabou por limitar fortemente o desenvolvimento regional futuro. Os privilé-
gios e exclusivos da Companhia dificultaram a emergência de um sector mer-
cantil nacional dinâmico. Simultaneamente, o modelo pombalino acentuou a
lógica do conflito entre viticultores e negociantes, sem conseguir estabelecer-
-se como organismo de representação regional e/ou profissional. De resto, a
Companhia depressa se transformou num mecanismo de reforço da dominação
da cidade do Porto e do sector comercial sobre a região produtora, contraria-
mente aos objectivos sociais de defesa dos viticultores do Douro que se anun-
ciaram na sua formação7. Era no Porto que se situava a sua sede e a maioria dos
seus accionistas residia no Porto, sendo estes, aliás, que ocupavam a maior
parte dos seus cargos dirigentes. Por diversas vezes, sobretudo depois do
período pombalino, os lavradores do Douro denunciaram o facto da Junta da
Companhia ser constituída, na sua quase totalidade, por comerciantes e habi-
tantes do Porto. Em Novembro de 1787, por exemplo, os viticultores dos prin-
cipais centros produtores da região (Valdigem, Santa Marta de Penaguião, Peso
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da Régua e Lamego) enviaram uma representação à Rainha, queixando-se de
não estarem representados na Companhia, constituída na sua quase totalidade
por comerciantes e habitantes do Porto, pedindo para ser escolhido igual
número de Deputados da Companhia entre os Lavradores e os Negociantes8.

Uma outra questão a debater é o pioneirismo da legislação pombalina em
relação às modernas políticas de regulação, controlo e certificação das denomi-
nações de origem. Tendo em conta os aspectos essenciais da intervenção pom-
balina nos vinhos do Douro, a comparação com experiências de regulação de
outras regiões vitícolas, nomeadamente as demarcações dos Chianti toscanos
(1716)9 e dos Tokay húngaros (1737)10 e a classificação dos vinhos de Bordéus
(1855)11, permite perceber o pioneirismo da legislação pombalina que incluiu
não só a demarcação de uma região vitícola mas também a elaboração de um
cadastro e de uma classificação das parcelas e dos respectivos vinhos, tendo em
conta a complexidade do espaço regional, além da criação de mecanismos ins-
titucionais de qualificação, controlo e certificação do produto. De facto, o
Alvará de Instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro, de 10 de Setembro de 1756, estabelece, nos seus 53 artigos, não só as
regras de funcionamento dessa companhia majestática mas também os princí-
pios essenciais de regulação da produção e comércio dos vinhos do Douro.

Como é bem conhecido, o alvará de instituição da Companhia foi comple-
mentado, ao longo da governação pombalina, e mesmo depois, por uma vasta
e complexa legislação que visou impor quer uma rigorosa disciplina do sector
dos vinhos do Douro, em nome da garantia da qualidade e da reputação desses
vinhos, quer a extensão dos poderes e funções da Companhia, bem como dos
seus privilégios e exclusivos.

Renovado o período de vigência da Companhia por mais vinte anos, em
1776, as alterações políticas que ocorreram, no ano seguinte, com a morte do
Rei D. José e a expulsão de Pombal da Corte, não comprometeram, no essen-
cial, os poderes tutelares da Companhia sobre a produção e comércio dos
vinhos do Douro, ao invés do que aconteceu com outras companhias majestá-
ticas criadas por Pombal e apesar das acirradas críticas que lhe foram dirigidas. 

É verdade que as representações à Rainha que surgem desde 1777, assina-
das por altos magistrados12, pelas Câmaras da região do Douro ou por acadé-
micos13, apontam em diversas direcções, visando a maior parte delas a reforma
da Companhia, a correcção dos erros e abusos mais gritantes, em especial o
carácter arbitrário da sua acção, a corrupção e o nepotismo dos seus funcioná-
rios, bem como os aspectos mais incongruentes da vasta legislação do período
anterior. Mas, a par desta linha de contestação reformista, aparecem já algumas
posições de carácter mais liberalizante. Pondo de parte as posições dos nego-
ciantes ingleses, em que se destaca o opúsculo de John Croft14, que defendiam
abertamente a abolição da Companhia, podemos detectar em certas memórias
da época, escritas por académicos adeptos das ideias fisiocráticas, uma crítica
aos constrangimentos à liberdade de produção e de comércio do vinho. 

Certo é que, apesar de todas as críticas, o modelo institucional pombalino
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sobreviveu. E, se Companhia perdeu então alguns dos seus exclusivos e privilé-
gios, ganhou outros15. Nesse período pós-pombalino, a actividade e os negócios
da Companhia (abertura de comércio directo com os portos do Báltico, conjun-
tura favorável devido à Guerra da Independência dos Estados Unidos da Amé-
rica, e depois com a França, o que fez aumentar as importações de vinho do
Porto pela Inglaterra) reforçaram a sua solidez financeira. A avaliação porme-
norizada do estado da Companhia, em 1784, feita pelo Visconde de Balsemão,
detecta uma “situação florescente”, concluindo que “apesar das suas omissões,
dos seus defeitos e abusos (que a legislação deve refrear) dela depende inteira-
mente a existência da agricultura do Douro e uma grande parte da prosperidade
da Nação”16. A dimensão dos negócios da Companhia, a ideia que se formou de
ser uma instituição imprescindível para a “existência da agricultura do Douro”,
a importância dos direitos que recaíam sobre os vinhos do Porto são algumas
razões que justificaram a sua sobrevivência, mesmo quando os ataques à Com-
panhia subiram de tom, a partir da segunda década do século XIX. 

A SOBREVIVÊNCIA DOS PODERES REGULADORES DA COM-
PANHIA NA ÉPOCA LIBERAL

Com o advento do regime liberal, apesar das pressões no sentido da aboli-
ção dos mecanismos de protecção e controlo dos vinhos do Douro, as dificul-
dades financeiras do Estado dificultaram a implantação de uma política libera-
lizadora. De facto, se analisarmos os principais documentos de legislação viti-
vinícola produzidos no período de instauração do liberalismo, bem como os
debates que os mesmos suscitaram, percebe-se, facilmente, as razões da longa
sobrevivência do modelo pombalino. 

As Cortes vintistas, apesar das posições mais radicais de alguns deputados,
como António Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira Girão (futuro 1º Visconde de
Vilarinho de S. Romão)17, Borges Carneiro ou Francisco António de Almeida
Morais Pessanha, optou por manter a Companhia, embora tivesse abolido
grande parte dos seus privilégios (decreto de 11 de Maio de 1822). Mas mesmo
este decreto acabaria por ser anulado, no ano seguinte, na sequência da restau-
ração absolutista da “Vilafrancada”.

Só em 1834, num outro contexto, marcado pela vitória liberal, o governo
de D. Pedro iria retirar à Companhia perderá todos os poderes majestáticos de
que usufruíra, transformando-a numa mera empresa comercial, decretando,
simultaneamente, a liberdade de exportação de quaisquer vinhos pela barra do
Douro. No entanto, ao vinho do Porto exportado para Inglaterra foi imposta
uma tarifa especial de 12$000 réis, extraordinariamente superior ao que outros
vinhos pagavam se exportados por outros portos do reino (1% ad valorem). E,
poucos anos depois, num contexto de crise de superprodução, com o avolumar
de stocks e a baixa de preços, a carta de lei de 7 de Abril de 1838 viria resta-
belecer as medidas restritivas e conceder, de novo, à Companhia alguns pode-
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res de regulação sobre a produção e comércio dos vinhos do Douro. Esses
poderes viriam a ser reforçados com a legislação cabralista de 1843.

A PERDA DE FUNÇÕES DE TUTELA DA COMPANHIA E O
REGIME DE LIVRE-CÂMBIO

Na segunda metade do século XIX, as hesitações entre proteccionismo e
livre-câmbio iriam resolver-se em favor deste último, anunciando-se já em
1852, com a legislação fontista que retirou à Companhia todos os poderes de
tutela, que confiou a uma nova entidade, a Comissão Reguladora da Agricul-
tura e Comércio das Vinhas do Alto Douro. Trata-se da primeira experiência de
regulação de cariz interprofissional, já que foi constituída, paritariamente, por
representante da produção e do comércio de vinhos do Porto. O impulso libe-
ralizador culminaria, em 1865, com a abolição de todas as medidas de protec-
ção/regulação dos vinhos do Douro.

O período de liberdade comercial (1865 e 1907), coincidindo com profun-
das alterações na viticultura e no comércio de vinhos (ataque da filoxera,
expansão vitícola em zonas não filoxeradas, transformações técnicas e recon-
versão vitícola, aumento da concorrência nos mercados externos, proliferar das
falsificações e imitações de vinhos mais prestigiados), não significou o aban-
dono das preocupações do Estado face aos problemas vitivinícolas. O inter-
vencionismo estatal passou a fazer-se de forma indirecta, com a criação de
condições de desenvolvimento da produção e do comércio: construção de estra-
das, pontes e caminhos-de-ferro, concessões de subsídios, isenções fiscais,
transporte gratuito de fitossanitários e de adubos, estabelecimento de estações
experimentais para estudo e tratamento das vinhas, incluindo a formação de
viveiros para a distribuição de plantas seleccionadas, abertura de escolas de for-
mação agrícola, promoção dos vinhos portugueses no estrangeiro, através de
campanhas de publicidade, exposições, apoio à realização de Congressos viti-
vinícolas, concessão de prémios aos melhores vinhos, promoção do associati-
vismo vitícola, através da criação de Adegas Sociais, etc. 18.

A partir de finais dos anos oitenta do século XIX, com o agravamento da crise
comercial dos vinhos, a par da emergência de conflitos sociais, sectoriais e regio-
nais, verifica-se um regresso às medidas proteccionistas, a par das primeiras con-
venções internacionais (Paris, 1883; Madrid, 1891; Bruxelas, 1900…) de protec-
ção das marcas, na origem do modernas bases jurídicas das denominações de ori-
gem e de repressão das indicações de proveniência falsas ou falaciosas.

O REGRESSO AO PROTECCIONISMO

É neste contexto de crise nacional e internacional do sector dos vinhos que
irá desencadear-se uma segunda fase de demarcação e regulamentação de
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regiões vitícolas portuguesas, iniciada com o decreto ditatorial de João Franco
de 10 de Maio de 1907. Apesar de muito marcada pela “questão duriense”, a
nova legislação de intervenção estatal na produção e comércio de vinhos não
se limita, agora, à região duriense, contemplando, a par dos vinhos do Porto e
de mesa do Douro, os vinhos generosos da Madeira, Carcavelos e Moscatel de
Setúbal e os vinhos de mesa do Dão, Bucelas, Colares e Verdes. Do ponto de
vista institucional, destaca-se, nesta fase (até 1933), o papel desempenhado
pelas Comissões de Viticultura Regionais, onde elas foram criadas, a par da
acção das organizações profissionais (sindicatos de vitivinicultores, associa-
ções comerciais, etc.), particularmente relevante no período da Primeira Repú-
blica. Se a “febre vitícola” que sucedeu à invasão filoxérica provocou, sobre-
tudo no Centro e Sul do país19, a expansão descontrolada de enormes áreas de
novos vinhedos, retirando ao Douro o seu peso dominante na viticultura nacio-
nal, em quantidades produzidas, e, se, desde finais do século XIX, com a tra-
vagem do ritmo de crescimento da procura, a reconstituição dos vinhedos tra-
dicionais, a proliferação de vinhos artificiais e o aumento da concorrência, a
viticultura europeia conheceu uma crise geral de superprodução e baixa dos
preços, o certo é que os vinhos do Porto continuavam a pesar, maioritaria-
mente, nos valores de exportação de todos os vinhos portugueses e a suscitar
os maiores apetites de fraudes e imitações. Daí que a “questão duriense” tenha
continuado a dominar os debates sobre os problemas vitivinícolas nacionais, a
protagonizar uma forte conflitualidade inter-regional e a impulsionar boa parte
das medidas legislativas sectoriais20.

O MODELO CORPORATIVO

Após a queda da I República e no contexto dos efeitos da crise internacio-
nal de 1929 e da instauração do regime autoritário do Estado Novo, assiste-se
à imposição de um novo modelo de disciplina sectorial, de pendor naciona-
lista, centralizador e dirigista, o modelo corporativo, que iria subsistir até à
Revolução de 1974. Partindo das reivindicações de auto-regulação dos viticul-
tores, que se movimentavam, desde 1931, na busca de soluções para as cres-
centes dificuldades que enfrentavam, tanto no escoamento como na obtenção
de preços compatíveis com os custos de produção, o Estado iria impor-se nos
novos mecanismos de regulação. Além do “triângulo corporativo” do vinho do
Porto (constituído pela Casa do Douro, Grémio dos Exportadores do Vinho do
Porto e Instituto do Vinho do Porto, criados em 1932-1933), o Estado Novo
criaria, para os restantes vinhos fora de regiões demarcadas, a Federação dos
Vinicultores do Centro e Sul de Portugal, a par do Grémio do Comércio de
Exportação de Vinhos. Com a substituição da Federação dos Vinicultores do
Centro e Sul de Portugal pela Junta Nacional do Vinho, em 1937, esta iria alar-
gar, sucessivamente, a sua acção às diversas regiões demarcadas, à excepção
do vinho do Porto21.



O MODELO INTERPROFISSIONAL

Finalmente, vale a pena considerar a diversidade de situações subsequentes
à extinção, em 1974, dos organismos corporativos e a transição para modelos
regulatórios de carácter interprofissional, a par da criação, demarcação e regu-
lamentação das diversas regiões vitícolas portuguesas (DOC e IPR), à maior
parte das quais se reconheceu, pela primeira vez, o estatuto de denominações
de origem22. 

No plano da organização institucional, a transição do modelo corporativo
de regulação da Região Demarcada do Douro e dos seus vinhos para um novo
sistema de tipo interprofissional foi lenta e complexa. A extinção dos organis-
mos corporativos, em 1974, não conduziu, então, a uma adequada reforma ins-
titucional do sector do vinho do Porto. É certo que se verificou, de imediato, a
extinção do Grémio dos Exportadores de Vinho do Porto, dando lugar, em
Janeiro de 1975, à constituição da Associação dos Exportadores do Vinho do
Porto (que, em 1995, passou a designar-se Associação das Empresas de Vinho
do Porto), associação profissional de inscrição livre e sem funções de tutela.
Mas, paralelamente, o Instituto do Vinho do Porto e a Casa do Douro mantive-
ram grande parte das suas anteriores funções oficiais. Só em 1995, seria insti-
tuída a Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Douro (CIRDD),
integrando, em situação de paridade, representantes da lavoura e do comércio,
com o objectivo de controlar a produção e comercialização dos vinhos da
região com direito a denominação de origem. Simultaneamente, a instalação da
Comissão Interprofissional obrigou a mudanças nas outras instituições do sec-
tor com funções oficiais, conduzindo à alteração dos Estatutos da Casa do
Douro e da Lei Orgânica do Instituto do Vinho do Porto. Finalmente, em
Novembro de 2003, seria decretada uma nova reforma institucional, com a
fusão da Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Douro com o
Instituto do Vinho do Porto num Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.

CONCLUSÃO

Em jeito de conclusão, o que me parece ser de destacar, aqui, na longa his-
tória da Região Demarcada do Douro e do sistema de regulação da produção e
do comércio dos seus vinhos, é a continuidade histórica das demarcações na
definição de um espaço vitícola regional, tanto como do seu produto mais
emblemático – o vinho do Porto –, eles próprios evolutivos, em função de fac-
tores essencialmente humanos, desde a tradição vitícola às capacidades técni-
cas, às flutuações dos mercados ou ao gosto dos consumidores.

Na verdade, desde a legislação pombalina até hoje, a Região Demarcada do
Douro manteve um forte sentido de continuidade histórica, com a preservação
dos princípios essenciais que a definiram, há 250 anos, como uma região pro-
dutora de vinhos com denominação de origem controlada. Nesta perspectiva,

GASPAR MARTINS PEREIRA

182



não pode desprezar-se o poder simbólico exercido pelas demarcações pomba-
linas, tanto na mentalidade popular como na das elites regionais, sobre a evo-
lução histórica posterior, já que as demarcações e as instituições de controlo se
associaram, frequentemente, à ideia de identidade e de poder regional, numa
região sem qualquer expressão de unidade administrativa. No Douro, foi esse
sentido de região que, identificando-se com o de região vitícola demarcada,
marcou uma linha de continuidade temporal, que transparece com evidência
em todos os períodos de crise até à actualidade, independentemente das flutua-
ções e mudanças nos limites da região, nas práticas vitivinícolas e na dimensão
do vinhedo, na actividade comercial e no comportamento dos mercados, ou
ainda na própria organização institucional do sector.
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