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REGULAMENTO DA 

CÂMARA DE PROVADORES e JUNTA DE RECURSO DA 

COMISSÃO VITIVINÍCOLA DA BAIRRADA 
 

É competência da Comissão Vitivinícola da Bairrada, nos termos da Portaria 193/2012, a 

certificação dos produtos vínicos com Denominação de Origem Bairrada bem como dos 

produtos vínicos com Indicação Geográfica Beira Atlântico. 

A certificação exige, designadamente, a consagração de um processo de apreciação 

organoléptica que obedeça aos princípios da independência e da objectividade no 

cumprimento, designadamente, do disposto nas normas de referência internacionais para a 

acreditação de laboratórios de ensaio. 

A apreciação organoléptica impõe uma Câmara de Provadores exclusivamente profissional e 

dotada de um regulamento próprio. Admite-se a reapreciação da deliberação da referida 

Câmara de Provadores através de recurso a interpor para uma Junta de Recurso. 

 

Artigo 1º 

Definição e funções 

1. A câmara de provadores da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CP) é um órgão colegial 

integrado, dependente da Estrutura de Controlo e Certificação e tem como funções 

pronunciar-se, do ponto de vista organoléptico, sobre a qualidade dos produtos vínicos 

que lhes forem apresentados, bem como as demais acções de análise sensorial que 

sejam superiormente determinadas, com vista à atribuição das classificações DO Bairrada 

ou IG Beira Atlântico. 

2. Para os fins referidos no número anterior, a Câmara de Provadores deverá ter em linha 

de conta, a qualidade relativa dos produtos apreciados à luz das tecnologias de 

vinificação actuais, sendo a sua insuficiência motivo fundamentado de rejeição. 

3. É vedado à câmara de provadores dar pareceres sobre produtos vínicos cujas amostras 

não lhes sejam apresentadas oficialmente. 

4. Este regulamento aprovado pelo Conselho Geral, só por este poderá ser alterado, 

devendo as dúvidas ao mesmo serem interpretadas pela Direcção ou pelo próprio 

Conselho Geral. 
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Artigo 2º 

Composição da Câmara de provadores  

A Câmara de Provadores é constituída por um mínimo de 10 e um máximo de 14 provadores, 

cuja admissão será decidida pela Direcção, consoante as habilitações e a experiência que 

demonstrem para o desempenho das funções que lhe estão atribuídas. 

 

 

Artigo 3º 

Carácter e Funcionamento 

1. A Câmara de Provadores funcionará em sessões colectivas com a presença de 5 dos 

seus membros, sendo apreciadas em cada sessão um número máximo de 15 amostras. 

2. A apreciação de cada provador é rigorosamente individual e será traduzida em 

pontuações atribuídas a cada amostra, conforme ficha de prova que constitui anexo do 

presente regulamento, a qual é feita em formato digital, uma vez que a CVB possui a sala 

de provas informatizada. 

3. Aquando da convocatória dos provadores, nunca será convocado para prova um 

provador que seja produtor ou parte interessada no que diz respeito aos produtos 

vínicos que se encontram em análise. 

 

 

Artigo 4º 

Competências do Coordenador da Câmara Provadores 

Compete ao Coordenador da Câmara Provadores: 

a) Orientar o serviço e coordenar as sessões de Prova e de Recurso; 

b) Clarificar os objectivos e escolher as metodologias; 

c) Certificar -se de que estão reunidas as condições de prova, nomeadamente quanto à 

ausência de perturbações sensoriais, condições ambientais e condições das amostras; 

d) Assegurar a recolha da informação de prova no final de cada sessão; 

e) Proceder regularmente ao balanço dos resultados das apreciações e recolha de todos 

os elementos relevantes para a sua análise e interpretação; 

f) Elaborar pareceres de acordo com a análise e interpretação dos resultados obtidos e 

proceder à escolha dos métodos de análise estatística apropriados; 

g) Elaborar o regulamento interno de funcionamento da Câmara de Provadores cuja 

aprovação compete ao Presidente da CVB. 

h) Convocar a Câmara de Provadores e a Junta de Recurso. 
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Artigo 5.º 

Coordenação das sessões 

1. A coordenação das sessões compete ao Coordenador da Câmara Provadores. 

2. Na ausência ou impedimento do Coordenador da Câmara Provadores, a convocatória e 

orientação das sessões será desempenhada pelo funcionário da CVB indicado para tal 

no Manual de Funções e previsto na Tabela de Substituições. 

 

 

Artigo 6.º 

Local das Provas 

1. As sessões terão lugar em sala de prova estabelecida pela CVB 

2. Durante as sessões de prova da Câmara de Provadores, o acesso à sala de prova e de 

preparação das amostras é vedado a pessoas estranhas ao serviço, salvo com 

autorização do Coordenador da Câmara Provadores. 

3. Durante a preparação da sessão, o acesso ao local onde se preparam as amostras é 

vedado aos provadores que constituem o júri de prova. 

 

 

Artigo 7.º 

Apresentação das amostras 

1. As amostras serão apreciadas, de forma anónima, em copos de prova de modelo 

aprovado. 

2. Com vista à apreciação simultânea de produtos vínicos de igual categoria, tipo ou 

designação, a sequência dos copos de prova deverá ter em conta os diferentes tipos 

de produtos em apreciação, de modo a que os produtos vínicos do mesmo tipo fiquem 

agrupados. 

 

 

Artigo 8.º 

 Critérios de apreciação e classificação  
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1. A apreciação das amostras pelos membros do júri decorrerá de forma isolada e 

simultânea, não podendo estes trocar impressões entre si sobre os produtos vínicos 

em apreço, antes dos pareceres de prova estarem recolhidos pelo Coordenador. 

2. Os pareceres formulados pelos provadores não deverão ser afectados por influências 

de qualquer natureza, não lhes sendo revelados quaisquer pareceres colhidos 

anteriormente sobre as amostras em prova. 

3. Em cada sessão cada provador deverá preencher, para cada vinho submetido à prova, 

a Ficha de Prova. 

4. O apuramento final dos resultados, e a atribuição da respetiva classificação, será feita 

pelo Coordenador da Câmara Provadores. 

5. A classificação como DO Bairrada depende da amostra ter obtido uma pontuação 

mínima de 60 pontos. 

6. A classificação como IG Beira Atlântico depende da amostra ter obtido uma pontuação 

mínima de 60 pontos. 

7. No que diz respeito à pontuação necessária para a obtenção da designação “Clássico”, 

será, no mínimo, de 68 pontos. 

 

 

Artigo 9.º 

Deliberações 

1. As deliberações da Câmara de Provadores resultarão da opinião formulada pelo júri 

em exercício, sendo a expressão dos resultados obtida através do cálculo da mediana 

das pontuações atribuídas individualmente em cada parâmetro sensorial. 

No caso de haver lugar a reapreciações (2.ª prova) a deliberação decorrerá da avaliação do 

somatório das opiniões formuladas nos dois júris. 

 

Artigo 10.º 

Reapreciação (2.ª prova) 

1. São objeto de reapreciação (2.ª prova) processos que não cumpram com o 

estabelecido nos procedimentos técnicos implementados e sempre que o 

Coordenador da Câmara Provadores entender que o resultado global decorrente deve 

ser aprofundado. 

 

Artigo 11.º 

Interposição de recurso 

1. Das deliberações da Câmara de Provadores poderá ser interposto recurso para a Junta 

de Recurso da CVB pelo agente económico interessado. 
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2. O recurso será apresentado, no prazo de dez dias úteis seguintes a notificação ao 

interessado do resultado da prova, mediante requerimento dirigido ao Presidente da 

CVB, sendo cobrado o preparo fixado pela CVB caso o recurso seja reprovado. 

3. A reapreciação é realizada sobre as amostras em arquivo na CVB, entregues aquando 

da solicitação da aprovação (considerando a ultima entrega). 

 

Artigo 12.º 

Junta de Recurso 

1. À Junta de Recurso da Comissão Vitivinícola da Bairrada (CP) compete pronunciar-se, 

do ponto de vista organoléptico, sobre a qualidade dos produtos vínicos que lhes 

forem apresentados. 

2. A Junta de Recurso funciona sob os mesmos preceitos de funcionamento indicados no 

artº 3º deste Regulamento. 

 

 

Artigo 13.º 

Composição 

1. A Junta de Recurso da CVB será constituída por: 

a) Um coordenador, que será um quadro da CVB, que não poderá apreciar as 

amostras em análise. 

b) Cinco provadores, escolhidos dentre os elementos da Câmara de Provadores. 

2. Os elementos que sejam convocados para uma Junta de Recurso terão de ser diferentes 

dos que constituíram o painel da última sessão de prova, em que foi rejeitada a amostra 

âmbito de recurso. 

 

 

Artigo 17.º 

Marcação das sessões 

1. A Junta de Recurso funcionará quando convocada pelo Coordenador da Câmara de 

Provadores mediante comunicação escrita a expedir com antecedência mínima de três 

dias úteis. 

2. Os elementos convocados para a Junta de Recurso deverão obrigatoriamente 

confirmar a sua presença em 24 horas. 

3. As sessões da Junta terão lugar nas salas estabelecidas pela CVB, exactamente nos 

mesmos preceitos referidos no artº 6º do presente Regulamento. 
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Artigo 18.º 

Modo de apreciação do recurso 

O modo de apreciação de Recurso será idêntico aos indicados nos artigos 7º e 8º do presente 

Regulamento. 

 

Artigo 19.º 

Deliberações do Recurso 

As decisões de resolução de recurso são revistas e aprovadas por um dos membros da 

Comissão de Partes Interessadas, que não seja parte interessada, directa ou indirectamente, 

no processo em apreço. 

 

Artigo 20.º 

Recurso da Deliberação Final. 

 
Da decisão do Recurso não haverá apelação. 

 

 

 

22 de Dezembro de 2015 


