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1. Informação Geral
Fundada em 1992, a
ANDOVI,
Associação
Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas, congrega as entidades públicas e privadas a
quem cabe representar,
certificar e promover as
Denominações de Origem
Vitivinícolas Portuguesas.

Portugal orgulha-se de
oferecer ao consumidor
vinhos de cerca de 30
Denominações de Origem, os quais representam a maior fatia das
exportações de vinhos e
são naturalmente os mais
valorizados, seja no
mercado interno, seja na
exportação.
Ao contrário de um vinho
corrente, o Vinho com
Denominação de Origem
é sujeito a um processo
de certificação de qualidade, que afere não só a
sua origem numa determinada região, como as
castas utilizadas, processos de amanho da vinha,
vinificação e estágios, que
caracterizam os vinhos
dessa Denominação de
Origem e os distinguem
dos restantes.

ASSOCIADOS
CVR Alentejana
CVR do Algarve
CV da Bairrada
CVR da Beira Interior
CVR do Dão

Informação ao IPAC, 10 de Fevereiro. Em virtude de
uma proposta de alteração dos procedimentos para acreditação de organismos de certificação, nomeadamente a
alteração dos prazos de efectivação dos pedidos de extensão (redução de 1 ano para 3 meses), a ANDOVI enviou a
sua posição sobre o assunto em questão. A ANDOVI referiu que esse prazo era manifestamente insuficiente e que
caso, no período de 3 meses, não houvesse efectivação do
pedido, as CVR’s iriam incorrer em custos adicionais. Solicitou também, que a inexistência de clientes não fosse
justificação para uma não efectivação, quando existam
questões regulamentares que o impeçam.
Participação da ANDOVI na reunião da Comissão
executiva marca “Wines of Portugal”, Fevereiro - Na
reunião da CE foi debatida a linha de comunicação da marca, articulação de acções conjuntas, bem como foi apresentado um relatório do funcionamento site e da presença
em redes sociais.
Comissão Vitivinícola da Bairrada com nova Direcção, 23 de Fevereiro - presidida por José Pedro da Silva
Rodrigues Soares, tendo como vogal do sector do comércio
Alexandre Amorim e o vogal do sector da produção Victor
Damião. Foi estabelecida como prioridade da nova Direcção o “aumento da certificação dos vinhos da região bairradina”.
Participação da ANDOVI no Conselho Consultivo do
IVV, 23 de Fevereiro. Os assuntos mais relevantes apresentados na referida reunião dizem respeito às propostas
legislativas para o sector vitivinícola no âmbito da revisão
da OCM única, bem como a consulta final sobre o projeto
de Portaria relativo à rotulagem dos produtos do Sector
Vitivinícola.

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à definição, designação, apresentação,
rotulagem e protecção das indicações geográficas dos
produtos vitivinícolas aromatizados [COM(2011) 530 final
— 2011/0231 (COD)]

3. Linhas de Financiamento / Candidaturas
Apoio à Promoção do Vinho e Produtos Vínicos no
Mercado Interno de 07-Fev-12 a 24-Fev-12
Apoio à reestruturação e reconversão das vinhas de
26-Jan-12 a 30-Abr-12
PRODER
Investimentos de Pequena Dimensão (1.1.2.), a partir de
22 de Maio
Desenvolvimento
de
Serviços
de
(4.3.1.1.), a partir de 21 de fevereiro

Aconselhamento

Investimentos Não Produtivos (2.4.), a partir de 25 de
setembro
Cooperação para a Inovação (4.1.), a partir de 30 de outubro
Projetos Estruturantes / Tipologia Eletrificação de Zonas
Rurais (1.6.5.), a partir de 17 de abril
Investimentos Não Produtivos (2.4.), a partir de 25 de
setembro

2. Legislação (ultimo mês)

4. Eventos

Despacho 1662/2012 de 3 de Fevereiro de 2012, que fixa
o apoio relativo aos programas de promoção do vinho e
dos produtos vínicos no mercado interno, para o ano de
2012.
Despacho 1722/2012 de 6 de Fevereiro de 2012, fixa o
prazo para recepção das candidaturas, ao apoio à reestruturação e reconversão das vinhas, para a campanha a
2012 -2013, bem como o prazo de decisão.

SISAB 2012
Lisboa – Portugal. 27,28 e 29 de Fevereiro
ProWein 2012
Düsseldorf - Alemanha. 04,05 e 06 de Março
New York Wine Expo
New York - EUA. 02,03 e 04 de Março

Portaria 42/2012 de 10 de Fevereiro, Estabelece as condições de aplicação da medida de apoio à contratualização
do seguro vitícola de colheitas
Portaria 43/2012 de 10 de Fevereiro, procede à quarta
alteração ao Regulamento do Apoio à Promoção de Vinhos
em Mercados de Países Terceiros, aprovado pela Portaria
n.º 1384-B/2008, de 2 de dezembro

CVR de Lisboa
CVR de Setúbal
CVR do Tejo
CVR de Távora Varosa
CVR da Região dos Vinhos Verdes
CVR de Trás os Montes
Inst do Vinho da Madeira
Inst dos Vinhos do Douro e Porto

Regulamento (UE) n. ° 164/2012 da Comissão, de 24 de
fevereiro de 2012, que altera o anexo III do Regulamento
(CE) n. ° 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem
e proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N. o 147/2012 DA
COMISSÃO de 20 de fevereiro de 2012 que altera o Regulamento (UE) n. o 65/2011 que estabelece as regras de
execução do Regulamento (CE) n. o 1698/2005 do Conselho relativas aos procedimentos de controlo e à condicionalidade no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento rural

“Seja Responsável. Beba com Moderação”

WWW.ANDOVI.PT

Para envio de informações e sugestões: geral@andovi.pt

