
Partilhe Envie

AGOSTO/SETEMBRO DE 2019

A nova campanha 2019/2020 em destaque na newsletter deste mês.  

PREVISÃO DE COLHEITA – Campanha 2019/2020
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Estima-se que a produção nacional de vinho na campanha 2019/2020 atinja 

um volume de 6,7 milhões de hectolitros, o que se traduz num aumento de 

10% relativamente à campanha 2018/2019.

Na região do ALGARVE, apesar de existir registo de quebras significativas, em 

certos casos, na ordem dos 30% a 50%, a previsão de produção de Vinho Apto 

a Regional Algarve e DO aponta para um aumento de 5%, impulsionado pela 

entrada em produção de novas vinhas e novos produtores.

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE VITICULTORES NA CVA 

No sentido de melhorar o controlo do cadastro vitícola da região, a CVA 

iniciará já na campanha 2019/2020 ao procedimento de inscrição dos 

viticultores que vendem uva apta a IGP Algarve/DOP Lagoa, Lagos, Portimão 

e Tavira. 

É um procedimento novo na CVA, pelo que todos os viticultores terão de fazer 

a sua inscrição de raiz, sendo que a mesma só será validada após a realização 

da ação de controlo no terreno.

Procedimento para inscrição:

- Preenchimento do Mod.CVA.125.01 - Inscrição de Viticultores (aqui)
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- Entrega de documentação a ser submetida no SIVV (caso a mesma não 

esteja já disponível no SIVV):

                - Documento de identificação (no caso de pessoas singulares) ou 

certidão permanente (no caso de pessoas colectivas)

                - Comprovativo de morada

- Acompanhamento pelo viticultor ou seu representante na ação de controlo do 

cadastro vitícola a ser realizada pela CVA.  

- Pagamento de taxa única de inscrição no valor de 61,50€ (iva incluído)

Para efeitos de venda de uva para a campanha 2019/2020, a inscrição dos 

viticultores deve estar concluída no máximo até ao inicio da declaração de 

colheita e produção, não sendo validada a colheita oriunda de viticultores não 

inscritos na CVA.
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Dia dos Vinhos do Algarve na Fatacil 

A Comissão Vitivinícola do Algarve esteve presente na Fatacil, no passado dia 23 

de Agosto, numa ação de promoção no âmbito do dia dos Vinhos do Algarve na 

Fatacil, a convite do Município de Lagoa.

As atividades tiveram lugar no espaço Lounge dos Vinhos do Algarve dinamizado 

pela empresa de enoturismo Algarve Views.

O programa teve início pelas 19h00 com uma apresentação sobre “O Papel da 

Comissão Vitivinícola do Algarve” pela Dr.ª Sara Silva, Presidente da Direção da 

CVA, no âmbito da celebração dos 25 anos de atividade da CVA.

Seguiu-se pelas 19h30 a “Masterclasse das Castas da Região Vitivinícola do 

Algarve – Negra Mole e Crato Branco”, cuja inscrição era requerida previamente, e 

que contou com um grupo de participantes diversificado e deveras interessado em 

saber mais sobre os Vinhos do Algarve e, em particular, sobre as castas Negra 

Mole e Crato Branco.
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O “Dia dos Vinhos do Algarve na Fatacil” contou ainda com ilustre presença do 

Senhor Primeiro Ministro, António Costa, que brindou com o vinho licoroso da 

ÚNICA, CRL, tendo sido oferecido um exemplar do livro “Vinhos do Algarve – O 

Renascer de uma Região”.

O programa terminou com a apresentação do livro “Vinhos do Algarve – O 

Renascer de uma Região”. Esta publicação da iniciativa da Comissão Vitivinícola do 

Algarve foi produzida pela IDTour, contando com a coordenação técnica do Dr. José 

Mendes e execução técnica da Dr.ª Teresa Colaço do Rosário, que estiveram 

presentes neste dia na Fatacil relatando os pormenores técnicos do livro.

Foram produzidos um total de 1.000 exemplares englobados no Projeto SIAC 2020 

Algarve Wines & Spirits desenvolvido pela CVA nos anos de 2017 e 2018. O livro 

“Vinhos do Algarve – O Renascer de uma Região” resulta de uma compilação de 

um estudo que teve como principais objetivos fazer uma análise das características 

da região, na vertente da vitivinicultura e contribuir para o aumento da notoriedade 

da Região Vitivinícola do Algarve. A CVA utilizará o referido livro na divulgação dos 

Vinhos do Algarve, constituindo uma ferramenta de valor na promoção do 
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entourismo na região.

VII Feira da Dieta Mediterrânica

A VII Feira da Dieta Mediterrânica decorreu de 5 a 8 de Setembro. No dia 5 de 

setembro, os Vinhos do Algarve foram destaque no evento gastronómico de 

inauguração (MEDFEST/FDM) numa ilha dedicada aos vinhos do Algarve, 

dinamizada pelo Dr. Manuel Serra da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

Os produtores Jaap Honekamp e Mosqueira Agrícola estiveram igualmente 
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presentes nos dias 6 e 7 de setembro, respetivamente, no Mercado da Ribeira, com 

provas de vinhos.
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Período de candidaturas ao VITIS 2020-2021 começou um mês 
mais cedo, a 15 de Setembro

Foi publicada a Portaria nº 220/2019 (de 16 de Julho), que procede à primeira alteração à 

Portaria nº 323/2017, de 26 de Outubro, que estabelece as normas de execução do 

regime de apoio à reestruturação e reconversão de Vinhas (VITIS).

O diploma dá continuidade ao regime de apoio à reestruturação e reconversão de vinhas 

na campanha vitivinícola de 2020-2021, tendo sido efetuadas algumas alterações ao 

articulado da Portaria.

As candidaturas vão decorrer entre 15 de Setembro e 15 de Novembro através de Aviso 

de Abertura da Entidade Gestora, após consulta ao IFAP.

A decisão final nas campanhas 2020/2021 e seguintes fica condicionada à dotação 

financeira comunitária que vier a ser fixada para o período 2021-2023.
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"Lagoa Wine Sessions" até 31 de Outubro

No passado dia 10 de Setembro a Quinta dos Vales teve o prazer de dar à prova as gamas 

Marquês dos Vales e Dialog, no Hotel Tivoli Carvoeiro, numa das sessões da programação 

"Lagoa Wine Sessions". Esta iniciativa, promovida pelo Município de Lagoa, tem como objectivo 

dar a conhecer os produtores locais à restauração e ao público.

A 2 de Outubro descobrem-se os vinhos Monte dos Salicos no Pestana Carvoeiro Golf e no 

último dia de Outubro será tempo para falar de EDD’s no Água Hotels Vale da Lapa.

O objectivo destas iniciativas por parte do Município de Lagoa é promover os vinhos de 

excelente qualidade que se produzem na região junto da hotelaria local, sensibilizando-os para 

a mais valia que é a promoção dos produtos locais, identitários da nossa cultura, junto dos 

turistas que nos visitam.

Até 31 de Outubro, serão várias as sessões que irão celebrar o bom vinho que se faz na região.
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Créditos Foto: Município de Lagoa 

Créditos Foto: Município de Lagoa
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Dia Mundial do Turismo 

A convite da Região de Turismo do Algarve, a CVA esteve presente no dia 27 de 

Setembro, no posto de turismo da Praia da Rocha, em Portimão, numa acção de 

promoção dos Vinhos do Algarve, no âmbito do Dia Mundial do Turismo.

No mesmo dia, o nosso produtor Herdade dos Pimenteis esteve também a divulgar 

os seus vinhos no Posto de Turismo de Alvor.
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ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COLHEITA E PRODUÇÃO 2019

A entrega da Declaração de Colheita e Produção decorre durante o período de 

1 de Outubro a 15 de Novembro de 2019 (inclusive).

O incumprimento na apresentação de declarações obrigatórias no prazo 

estabelecido conduzirá a aplicação de penalizações, nomeadamente com 

coima que pode ir de € 250 a € 10.000, conforme legislação aplicável (artigo 

18.º do Decreto-Lei nº. 213/2004 de 23 de Agosto). 

Goste Siga Acompanhe Subscreva

Copyright © 2018 Comissão Vitivinícola do Algarve, Todos os direitos reservados.

Email: cva@vinhosdoalgarve.pt 
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