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Revelou-se um êxi-
to a presença dos 
vinhos do Douro e 

Porto na ProWein de Dussel-
dorf, que decorreu no fim de 
semana no país germânico. O 
Instituto dos Vinhos do Dou-
ro e do Porto (IVDP) reno-
vou a sua aposta na ProWein 
e levou ao certame 48 produ-
tores da Região Demarcada 
do Douro (RDD) à procura 
de novas oportunidades de 
negócio. Considerada a maior 

e mais importante feira de 
vinhos do mundo, estiveram 
mais de 45 mil compradores, 
vindos dos mais diversos pon-
tos do globo.  

O presidente do IVDP, 
Manuel de Novaes Cabral, 
justificou a presença dos vi-
nhos da região do Douro. 
“Solidificar mercados onde os 
vinhos do Porto e do Douro já 
têm um desempenho interes-
sante e avaliar novas oportu-
nidades noutros países como, 

por exemplo, os asiáticos, cuja 
presença é potenciada na se-
quência da ProWein realiza-
da na China em novembro 
do ano passado”. “Estar na 
ProWein é estar numa mon-
tra para o mundo em contí-
nua interação e apostamos na 
força das categorias especiais 
para promover os vinhos da 
RDD”. 

No espaço de 259 metros 
quadrados do IVDP, os pro-
dutores deram a conhecer e a 
provar os seus vinhos. 

De sublinhar que, algu-
mas adegas cooperativas da 
Região Demarcada do Dou-
ro estiveram presentes neste 
evento vínico. Desde a pri-
meira edição, em 1994, a Pro-
Wein aumentou em 15 vezes 
o número de expositores, con-
ta com 30 vezes mais visitan-
tes e seis vezes mais países, 
num espaço 18 vezes maior. 
De 1994 a 2013, passaram 
pela ProWein 50.511 exposi-
tores e 496.270 visitantes.

Em Dusseldorf

Alemães conheceram e provaram 
os vinhos do Douro


