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As normas presentes destinam-se a definir o conjunto de procedimentos, tendo em vista o cumprimento do 

estipulado no Decreto-Lei 301/2003 referente à Denominação de Origem Protegida (DO) Bairrada e na Portaria 

238A/2011 referente à Indicação Geográfica Protegida (IG) Beira Atlântico. 

 

 

 

SIGLAS A UTILIZAR: 

� COMISSÃO VITIVINICOLA DA BAIRRADA – CVB. 

� DENOMINAÇÃO DE ORIGEM – DO. 

� INDICAÇÃO GEOGRÁFICA – IG. 

� INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO – IVV. 

� AGENTE ECONÓMICO – AE. 

� DECLARAÇÃO DE COLHEITA E PRODUÇÃO – DCP. 

� SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO VINHO E DA VINHA – Sivv. 
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1. INSCRIÇÃO. 

 1.1. INSCRIÇÃO DOS AGENTES ECONÓMICOS NA CVB. 

 a) Todas as pessoas singulares ou colectivas que se dediquem à produção e comercialização de produtos 

 vitivinícolas controlados com vista à certificação no âmbito da DO “BAIRRADA” e da IG “BEIRA 

ATLÂNTICO”, excluindo a distribuição e venda a retalho de produtos engarrafados, estão sujeitos a 

inscrição na CVB, a qual deverá estar em conformidade com a inscrição prévia no Instituto da Vinha e do 

Vinho, I.P. (IVV) como operadores do sector vitivinícola. 

 

b) A inscrição do Agente Económico deve ser efectuada através do preenchimento e envio dos formulários 

necessários, aprovados para o efeito, e acompanhada da restante documentação necessária, a saber: 

 

No caso de PESSOAS COLECTIVAS: 

�Fotocópia do Cartão de Pessoa Colectiva; 

�Fotocópia do Certidão da Conservatória do registo Comercial, com todas as inscrições em vigor relativas 

à Sociedade ou cópia actualizada do pacto social. 

 

No caso de PESSOA SINGULAR: 

�Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou, em alternativa, fotocópia do cartão 

de contribuinte; 

�Fotocópia do documento comprovativo da inscrição no IVV; 

�Ficha de Viticultor, caso exista vinha em nome do requerente; 

�Fotocópia do documento comprovativo da inscrição na Alfandega, no caso de inscrição na categoria de 

destilador. 

 

1.2. INSCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO, ARMAZENAGEM E PRÉ-EMBALAGEM. 

a) As instalações de produção, armazenagem e pré-embalagem dos produtos vitivinícolas controlados com 

vista à certificação no âmbito da DO “BAIRRADA” e da IG “BEIRA ATLÂNTICO”, estão sujeitas à inscrição na 

CVB. 

 

b) A inscrição das instalações deverá ser efectuada através do preenchimento dos formulários aprovados 

pela CVB para o efeito, acompanhados pela restante documentação necessária, nomeadamente: 

�Planta ou Layout das instalações; 

�Memória descritiva e justificativa relativa à instalação. (Tipo de construção, capacidade total de 

armazenamento a granel, lista de depósitos e capacidades, e outras características que se julguem 

pertinentes). 
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c) A CVB deve ser informada no caso de existir uma adição ou alteração de instalações pelo AE. 

 

d) O produtor deverá ainda possuir e manter actualizado um sistema de rastreabilidade que permita 

identificar os diferentes produtos vínicos com direito a DO e IG nas suas diferentes fases de produção 

(armazenamento, pré-embalagem, etc.). 

 

e) No caso de nas mesmas instalações serem também elaborados vinhos ou produtos vitivinícolas sem 

direito à DO “ BAIRRADA” ou IG “BEIRA ATLÂNTICO”, os diferentes produtos devem ser conservados em 

recipientes devidamente identificados, nos quais constem, nomeadamente, as indicações relativas ao 

volume do recipiente, ao tipo de produto contido e ao ano de colheita. 

 

f) Os custos de todo o processo de inscrição são revistos anualmente, estando disponíveis para consulta, 

quer na CVB quer no portal www.cvbairrada.pt. 

 

1.3. INSCRIÇÃO DAS VINHAS NA CVB. 

a) Todos os viticultores e produtores que pretendam usufruir da DO “ BAIRRADA” e/ou da IG “BEIRA 

ATLÂNTICO” têm que inscrever as suas vinhas na CVB. 

 

b) Os formulários a utilizar estão disponíveis quer nas instalações da CVB, quer no portal 

www.cvbairrada.pt 

 

c) No acto da inscrição, cada viticultor deverá exibir o documento comprovativo da titularidade ou uso e 

fruição das vinhas, ou da parcela de vinha que vai inscrever, P1, P3 e ainda licença da vinha ou a cópia da 

Ficha de Identificação – Património Vitícola – Registo Central Vitícola. 

 

d) As vinhas a inscrever têm que se encontrar dentro do perímetro geográfico definido para a DO “ 

BAIRRADA” ou IG “BEIRA ATLÂNTICO”, consoante os produtos a certificar. 

 

e) A inscrição das vinhas efectua-se nas instalações da CVB. 

2. CERTIFICAÇÃO. 

2.1. DECLARAÇÃO DE COLHEITA E PRODUÇÃO (DCP). 

a) A Declaração de Colheita e Produção (DCP) é uma declaração anual obrigatória, da produção de uvas, 

mosto e vinhos obtidos, de forma a permitir aos vitivinicultores e produtores comercializar a sua 

produção. 

 

b) Os vitivinicultores e produtores que produzam uva, mosto ou vinho, devem apresentar a DCP dentro 

dos prazos estipulados pelo IVV, em cada campanha vitivinícola. 
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c) Os vitivinicultores têm que enviar à CVB cópia da DCP, dentro dos prazos estipulados para 

apresentação ao IVV. 

 

d) Os vitivinicultores que não efectuem a DCP ou o façam fora do prazo fixado ficam sujeitos a possíveis 

penalizações, nomeadamente: 

�Impossibilidade de comercialização de produtos vínicos com direito a Denominação de Origem ou 

Indicação Geográfica; 

�Perda ou redução de ajudas nacionais e/ ou comunitárias; 

�Processo de contra-ordenação, nos termos da legislação em vigor. 

 

e) São isentos de apresentar DCP, os produtores de uva que: 

�Produzam exclusivamente uva para consumo em espécie, para o fabrico de passas ou para sumo de 

uva; 

�Cuja exploração seja inferior a 1000 m2 de vinha e que não comercializem qualquer parte da sua 

produção. 

f) A DCP pode ser entregue em quaisquer entidades receptoras designadas pelo IVV, ou directamente no 

Sivv (Sistema de informação do vinho e da vinha). 

 

2.2. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS. 

a) Todos os AEs têm que submeter anualmente junto do IVV, ou de qualquer entidade receptora, uma 

Declaração de Existências de mostos de uvas, de mostos de uvas concentrados, de mostos de uvas 

concentrados rectificados e de vinhos e restantes produtos vínicos na sua posse, em data a definir pelo 

IVV. 

 

b) A CVB informa os AEs da data estipulada pelo IVV para submissão da Declaração de Existências. 

c) Os vitivinicultores devem enviar à CVB cópia da Declaração de Existências dentro dos prazos de 

apresentação ao IVV. 

 

2.3. CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS VINICOS APTOS A DO “BAIRRADA” E IG “BEIRA ATLÂNTICO”. 

a) Sempre que o AE pretenda transaccionar produtos vínicos DO “BAIRRADA” e/ ou IG “BEIRA 

ATLÂNTICO” tem que os submeter a um processo de certificação. 

 

b) O lote ou produto a certificar deverá ser homogéneo e corresponder às características da amostra 

apresentada para análise. 



    

1 de Janeiro de 2013               Página 8 

Versão 2 

c) A amostra utilizada para efeito de análise físico-química e sensorial, tendo em vista a certificação, tem 

que corresponder ao lote do produto vínico que se pretende transaccionar ou engarrafar. 

 

d) O AE deve indicar, aquando da entrega da amostra, qual o tipo de certificação que está a solicitar, 

podendo solicitar: 

i. CERTIFICAÇÃO A GRANEL – Consiste na verificação analítica (físico-química e sensorial) para 

produtos vínicos a granel, que apenas confere o direito à obtenção de DO “ BAIRRADA” ou IG “BEIRA 

ATLÂNTICO”, mas que não confere a possibilidade de requisição de selos de garantia. 

ii. CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO – Consiste na verificação analítica (físico-química e sensorial) 

para produtos vínicos a granel ou engarrafados conferindo esta o direito à obtenção de DO “BAIRRADA” 

ou IG “BEIRA ATLÂNTICO”, permitindo ao AE a requisição de selos de garantia. 

 

e) Em qualquer dos dois casos anteriores, a atribuição de certificação pressupõe: 

i. Verificação da compatibilidade do pedido de certificação com as declarações de produção e de 

existências, bem como, dos registos (conta-corrente) do AE; 

ii. Lote aprovado analiticamente (Ensaios físico-químicos e sensoriais). 

 

f) No caso da certificação de produto acabado e para que o AE possa requisitar selos de garantia para o 

Lote apresentado à Certificação o processo apenas fica completo com a aprovação da rotulagem. 

 

g) Os Vinhos Espumantes podem ser engarrafados antes da sua aprovação para produto acabado, 

devendo no entanto cumprir com o disposto no ponto 4 (quatro) deste Regulamento. 

 

h) O AE pode, através de práticas enológicas autorizadas, modificar um lote de produto vínico 

reprovado, dando origem a um novo lote e consequentemente, a um novo processo de certificação. 

 

2.3.1. Requisitos Específicos Para A Certificação De Produtos Vitivinícolas Aptos A DO “Bairrada”. 

a) Os processos de obtenção de produtos vínicos que venham a beneficiar da DO “Bairrada” devem 

seguir os métodos de vinificação e as práticas ou tratamentos enológicos legalmente autorizados, a 

partir das castas autorizadas. 

 

b) Os mostos destinados à produção de vinhos DO “Bairrada” devem possuir um titulo alcoométrico 

volúmico natural mínimo de: 

�Vinho branco, tinto e rosado – 11% vol.; 

�Vinho tinto com direito à menção “Clássico” – 12,5% vol.; 

�Vinho Base para Espumante – 10% vol. 
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c) Na preparação dos vinhos espumantes com direito a DO “Bairrada”, o método tecnológico a utilizar é o 

de fermentação em garrafa (método clássico), durante um período de estágio mínimo, de nove meses 

(contabilizados a partir da data da tiragem). 

 

d) Os vinhos DO “Bairrada” devem apresentar um titulo alcoométrico volúmico adquirido mínimo de: 

�Vinho branco, tinto e rosado – 11% vol.; 

�Vinho tinto com direito à menção “Clássico” – 12,5% vol.; 

�Vinho Espumante – 11% vol. 

 

e) O Titulo Alcoométrico mínimo da Aguardente Bagaceira DO “ BAIRRADA” é de 40% vol. , não podendo o 

teor de metanol ser superior a 400g/hl de álcool absoluto. 

 

2.3.2. Requisitos Específicos Para A Certificação De Produtos Vitivinícolas Aptos A IG “Beira 

Atlântico”. 

a) A produção de vinhos, vinhos espumantes e vinhos frisantes que venham a beneficiar da IG “Beira 

Atlântico” deve seguir os métodos de vinificação e as práticas ou tratamentos enológicos legalmente 

autorizados, a partir das castas autorizadas. 

 

b) Os mostos destinados à produção de vinhos com IG “Beira Atlântico” devem possuir um titulo 

alcoométrico volúmico natural mínimo de: 

�Vinho branco e rosado – 9% vol.; 

�Vinho tinto – 10% vol.; 

�Vinho Base para Espumante – 9% vol. 

�Vinhos Frisantes – 9% vol. 

 

c) Os mostos destinados à produção de vinhos com direito à indicação complementar da Sub-Região 

“Terras de Sicó” (IG “Beira Atlântico”) devem possuir um titulo alcoométrico volúmico natural mínimo de: 

�Vinho branco e rosado – 9% vol.; 

�Vinho tinto – 10% vol.; 

�Vinho Base para Espumante – 9% vol. 

�Vinhos Frisantes – 9% vol. 

 

d) Os vinhos, vinhos espumantes e vinhos frisantes, com direito a IG “Beira Atlântico” e com direito a 

indicação complementar da Sub-Região “Terras de Sicó” devem ter um titulo alcoométrico volúmico 

adquirido mínimo de : 

�Vinho Branco e Rosado – 9% vol.; 

�Vinho Tinto – 10% vol.; 
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�Vinho Espumante – 10% vol.; 

�Vinho Frisante – 9% vol. 

2.3.3. Aprovação De Produtos. 

a) Um produto considera-se aprovado quando a amostra cumprir os seguintes requisitos: 

i. Respeitar os limites legais em vigor para os parâmetros físico-químicos definidos para DO 

“Bairrada” ou IG “Beira Atlântico”. 

ii. Obtiver resultado favorável em sessão de câmara de provas (análise sensorial) ou junta de recurso. 

 

b) A aprovação para produto acabado confere direito de requisição de selos de garantia, nos 

seguintes casos e debaixo das seguintes condições: 

i. Se o vinho tranquilo ou vinho espumante estiver previamente engarrafado e o produto se submeter 

a aprovação para produto acabado, desde que cumpridos os respectivos prazos legais antes da 

comercialização; 

ii. Se o vinho tranquilo estiver a granel (desde que apresente as características organolépticas e 

físico-químicas finais para engarrafamento) e se submeter a aprovação para produto acabado, 

desde que cumpridos os respectivos prazos legais antes da comercialização; 

iii. Se a aguardente bagaceira estiver a granel ou engarrafada e se o produto se submeter a 

aprovação para produto acabado. 

 

c) A CVB emite um Relatório de certificação para cada produto aprovado (mod.CVB.041). 

 

d) A aprovação para produto acabado, de produtos acondicionados a granel, tem a validade de 6 

meses para vinhos tranquilos. 

 

e) Sempre que ocorra mistura de produtos vínicos já aprovados, constituindo assim um novo lote, os 

mesmos devem ser objecto de nova certificação, excluindo-se os produtos destinados a IG “Beira 

Atlântico”, sem data de colheita. 

 

f) Caso exista mudança de titularidade e os produtos em causa não sejam objecto de nenhuma 

transformação, lote ou alteração a certificação existente mantém-se válida pelo período indicado ao 

anterior titular. 

 

2.3.4. Reprovação Na Análise Sensorial – Recurso. 

No caso de um produto vínico reprovar na análise sensorial, e o agente económico desejar submeter o 

mesmo a recurso, o resultado obtido em junta de recurso (análise sensorial) será determinante, sendo 

que, em caso de nova reprovação, o produto vínico deixará automaticamente de ser contabilizado na sua 
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categoria de origem (DO “Bairrada” ou IG “Beira Atlântico”) sendo posteriormente alocado em uma outra 

categoria possível, e de acordo com instruções recebidas do AE (IG ou Mesa). 

2.3.5. Validade Da Certificação Do Lote Para Aposição De Selos De Garantia. 

a) Uma vez efectuada a análise físico-química e sensorial e considerado o produto conforme, verificado o 

cumprimento dos restantes requisitos para a certificação, poderão ser requisitados e apostos selos de 

garantia. 

 

b) A certificação para os lotes aprovados a granel tem a validade de 6 meses até ao embalamento ou 

aposição do selo de garantia. 

 

c) A validade do Relatório de Certificação (mod. CVB.041) emitido pela CVB para cada produto aprovado é 

de 72 meses. Qualquer AE que necessite de requisitar selos para um produto vínico que possui um 

Relatório de Aprovação com mais de 72 meses deverá obrigatoriamente requerer nova certificação 

desse produto. 

 

d) Não haverá lugar à venda de selos relativos a lotes de produtos vínicos que ultrapassem a data de 

validade estipulada e não sejam submetidos a novo processo de certificação. 

 

2.3.6. Perda De Certificação. 

a) Quando se verifiquem acções/procedimentos por parte do agente económico, que ocorram durante o 

prazo de validade da certificação de produtos vínicos com DO “Bairrada” ou IG “Beira Atlântico”, que 

alterem as características do lote certificado, este perde esse estatuto. 

 

b) São passíveis de originar a perda da certificação as seguintes acções: 

i. Loteamento de vinhos que tenham sido certificados separadamente; 

ii. Loteamento de vinho certificado com vinho apto; 

iii. Operações enológicas que alterem as características físico-químicas e/ou sensoriais; 

iv. Solicitação de nova certificação a um vinho já certificado; 

v. Transporte não autorizado; 

vi. Quando na sequência de uma análise de verificação se demonstre, inequivocamente, através dos 

resultados de análises físico-químicas, alterações ou adulterações ao produto original. 

 

2.3.7. Suspensão Da Certificação. 

a) Caso se verifique, ou existam fundadas suspeitas, ter ocorrido qualquer acção descrita anteriormente o 

produto vínico correspondente a toda a conta corrente associada, fica com o direito à utilização dos selos 

de garantia suspenso até ao total esclarecimento das situações objecto de análise. 
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Se se demonstrar que não existiu qualquer acção passível de alterar o produto, essa suspensão é 

cancelada. Caso contrário aplicar-se-á a perda do direito à certificação. 

2.3.8. Desclassificação. 

a) A CVB procede à desclassificação de produtos vínicos admitidos a certificação ou certificados para 

Vinho sem DO nem IG sempre que: 

i. Sejam detectadas práticas não autorizadas nos seus regulamentos. 

ii. Os produtos vínicos que não cumpram os requisitos mínimos, estabelecidos. 

 

b) Pode o AE optar pela desclassificação de um produto vínico, sendo no entanto obrigado a comunicá-la 

previamente e por escrito à CVB para que se proceda ao seu registo na conta-corrente respectiva. 

 

c) Na eventualidade do AE decidir fazer a desclassificação do seu produto vitivinícola de vinho DO para IG, 

após este ter sido certificado com designativo de qualidade, este pode manter o designativo de qualidade, 

assim haja enquadramento nesta categoria e se assim o AE o desejar. Dentro da mesma categoria (DO ou 

IG) só poderá desclassificá-lo de um vinho com designativo para um vinho sem designativo. 

 

d) O controlo do produto vínico desclassificado para vinho sem DO ou IG passa a ser da competência do 

IVV, à excepção dos vinhos (sem DO ou IG) com ano e/ou casta que possam transitar para a tutela e 

controlo de entidades certificadoras competentes para tal. 

 

3. ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL. 

 

3.1. AMOSTRAS. 

O número de amostras a entregar na CVB varia consoante a finalidade: 

�Certificação (Granel ou Produto Acabado) – 5 (cinco) amostras. 

�Exportação – 2 (duas) amostras. 

�Verificação. – 2(duas) amostras. 

 

3.1.1. Entrega De Amostras Para Certificação. 

a) As amostras para certificação são entregues pelo AE ou um seu representante, nas instalações da CVB, 

devendo ser representativas do lote a certificar. 

 

b) Sempre que o AE pretenda mencionar na rotulagem casta (s) especifica (s), deve indicar na altura do 

pedido de certificação quais as castas predominantes que integram o produto a certificar. 
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c) Ao darem entrada na CVB um representante da mesma procede à selagem de todas as amostras e 

coloca em cada, uma etiqueta com a identificação do produto e do código atribuído à amostra, na 

presença de um representante do agente económico. 

 

d) Um dos exemplares da amostra fica na posse do agente económico e os outros quatro exemplares são 

guardados pela CVB. O exemplar que fica na posse do agente económico pode ser utilizado para fins de 

recurso, desde que a amostra se encontre devidamente selada. 

 

e) Caso o AE prescinda do exemplar que fica em sua posse pode entregar para certificação apenas 4 

amostras. 

 

3.1.2. Entrega De Amostras Para Análise De Exportação. 

a) As amostras engarrafadas e rotuladas, destinadas a análise pela CVB para exportação são entregues 

pelo agente económico directamente na CVB. 

 

b) Aquando da certificação de produto acabado, pode o AE solicitar que sejam efectuadas também o 

elenco de análises que permite emitir o certificado de exportação, sendo este válido por doze meses. 

 

3.1.3. Entrega De Amostras Para Análise De Verificação. 

a) Por análise de verificação entende-se uma análise físico-química, que serve para criar uma referência 

de controlo posterior (ex. análise a vinhos base espumante) e atribuir uma identidade ao lote a certificar. 

 

b) Este tipo de análise pode ainda ser efectuada para controlo e rastreabilidade, no âmbito de 

fiscalizações efectuadas pela CVB, no mercado ou junto do AE. 

 

3.2. LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. 

As análises são realizadas em laboratórios de análises físico-químicas subcontratados e protocolados, pela 

CVB, que se encontram acreditados pelo IPAC segundo a NP EN ISO/EIC 17025 para os parâmetros 

oficiais da certificação de vinhos. 

 

3.3. LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL (Câmara de Provadores). 

a) As decisões do laboratório de análise sensorial são autónomas relativamente aos restantes órgãos da 

CVB nas matérias da sua competência. 

 

b) Ao laboratório de análise sensorial da CVB compete pronunciar-se objectivamente em relação às 

amostras recolhidas no agente económico. 
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c) O laboratório de análise sensorial funciona de acordo com regulamento próprio. 

 

d) O laboratório de análise sensorial pronuncia-se apenas relativamente às amostras cujos registos e 

codificações garantam o integral anonimato dos produtos vínicos para apreciação. 

 

e) Os vinhos espumantes método clássico (fermentação em garrafa) devem ser apreciados com as suas 

características definitivas (após adição do licor de expedição). 

 

f) Os vinhos espumantes método charmat (cuba fechada) devem se apreciados antes da espumantização 

(vinho base) aquando da entrega das amostras de verificação. Deve o AE entregar 2 amostras, após 

espumantização e engarrafamento (adição de licor de expedição) para verificação complementar. 

 

g) Caso o AE entenda que tem possibilidades técnicas de melhoria do produto reprovado, poderá solicitar 

uma nova apreciação, com nova entrega de amostra. 

 

h) Um produto que tenha sido reprovado pela Câmara de provadores poderá, caso seja requerido pelo AE, 

ser apreciado pela Junta de Recurso, segundo o estipulado pelo regulamento da respectiva Câmara de 

Provadores e Junta de Recurso. 

 

3.3.1. Decisão. 

a) Efectuada a análise físico-química e sensorial, as amostras são descodificadas e a CVB dá conhecimento, 

por escrito, ao agente económico, dos resultados obtidos. 

 

b) Um produto que tenha sido reprovado pela Câmara de Provadores poderá, caso seja requerido pelo AE, 

ser apreciado pela Junta de Recurso, segundo o estipulado pelo regulamento da respectiva Câmara de 

Provadores e Junta de Recurso 

 

4. ENGARRAFAMENTO DE ESPUMANTES. 

 

a) A intenção de proceder a tiragens de vinhos espumantes aptos a DO “ BAIRRADA” e /ou IG “BEIRA 

ATLÂNTICO”, deve ser precedida do seguinte procedimento, por parte do AE: 

� Entrega de duas amostras do Vinho Base a espumantizar nas instalações da CVB, para que seja 

efectuada uma análise de verificação e se crie uma identidade analítica do lote a espumantizar. 

 

b) Após o términus da operação de tiragem deve o AE comunicar à CVB, num prazo máximo de quinze 

dias uteis, o número de garrafas obtidas. 
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5. CIRCULAÇÃO DE PRODUTOS. 

5.1. TRANSPORTE DE UVA, MOSTO E VINHOS. 

a) Podem circular entre diferentes instalações do mesmo operador e apenas dentro da região DO ou IG do 

produto em causa todos os vinhos aptos a DO “ BAIRRADA” e IG “BEIRA ATLÂNTICO”; 

 

b) Podem circular entre diferentes instalações do mesmo operador ou entre operadores, todos os 

produtos já certificados como DO “ BAIRRADA” e IG “BEIRA ATLÂNTICO”; 

 

c) Podem circular dentro da Região, entre operadores, os vinhos base para vinho espumante e vinho 

frisante, desde que sob controlo analítico da Comissão Vitivinícola da Bairrada (Análise de Verificação), 

devendo para isso serem entregues duas amostras do produto que irá circular, nas instalações da CVB. 

 

d) Em qualquer das situações referidas anteriormente deve o AE comunicar à CVB a intenção de 

transporte nas vinte quatro horas anteriores ao início do transporte. 

 

e) A CVB reserva o direito de poder acompanhar o transporte e retirar amostra dos produtos em causa à 

saída e ou à chegada, dos mesmos. 

 

f) Sempre que um AE pretenda transportar uvas ou mosto, e que para isso necessite do respectivo 

Documento de Acompanhamento (DA) terá que proceder ao seu preenchimento no Sivv, e após validação 

da CVB imprimir esse documento para acompanhar o transporte. 

 

g) O transporte de uva numa distância superior a 70 km, obriga ao preenchimento do respectivo DA. 

 

h) O transporte de mosto obriga sempre ao preenchimento do respectivo DA, independentemente da 

distância a percorrer. 

 

5.2. TRANSPORTE DE PRODUTOS VÍNICOS COM DIREITO A DO “BAIRRADA” E IG “BEIRA ATLÂNTICO”, A 

GRANEL, ENGARRAFADO E NÃO ROTULADO, DENTRO DE PORTUGAL. 

a) O agente económico deve obrigatoriamente informar a CVB do transporte e respectivo motivo, sempre 

que necessite de movimentar produtos vínicos entre instalações.   

 

b) Os produtos vínicos certificados como DO “ BAIRRADA” e IG “BEIRA ATLÂNTICO” podem ser 

movimentados para fora da região da Bairrada, desde que a movimentação seja comunicada à CVB e esta 

a aprove. 

 
c) Não são permitidos transportes de produtos vínicos a granel com DO “ BAIRRADA” ou IG “BEIRA 
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ATLÂNTICO” para fora de Portugal.
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d) Caso haja lugar a apuramento no “Documento de Acompanhamento” ou no “Documento de 

Acompanhamento Electrónico” por parte do Agente Económico comprador, este deve sempre informar a 

CVB, de modo a que se procedam às correcções necessárias. 

 

e) Caso se transaccionem produtos vínicos dentro das próprias instalações do agente económico, 

permanece a obrigatoriedade de comunicar à CVB por escrito para se proceder à transferência de 

volumes nas respectivas contas correntes. 

 

5.3. TRANSPORTE DE PRODUTOS VÍNICOS EMBALADOS E ROTULADOS PARA A UNIÃO EUROPEIA E 

PAÍSES TERCEIROS. 

a) Apenas são permitidos os transportes de produtos vínicos com DO “Bairrada” ou IG “Beira Atlântico” 

quando embalados e rotulados. 

 

b) Para enviar produtos vínicos engarrafados e rotulados para países da União Europeia ou para Países 

Terceiros, o agente económico tem de requerer à CVB a validação dos documentos de acompanhamento 

(“DA”, “E-DA” ou “DAS”). 

 

6. CONTA-CORRENTE. 

a) Os produtos vínicos inscritos para DO “ BAIRRADA” e IG “BEIRA ATLÂNTICO”, constantes na DCP 

submetida pelo agente económico ao IVV, são inseridos em contas correntes específicas, as quais ficam 

sob controlo da CVB. 

 

b) Após a conclusão de um processo de certificação com parecer positivo, a conta corrente de um 

determinado produto vínico é actualizada no volume representado pela amostra 

 

c) Na sequência da comunicação de uma transacção solicitada pelo agente económico, desde que 

legalmente admitida, como seja a venda ou compra de volumes, ou desclassificação, a CVB procede à 

transferência de volumes nas respectivas contas correntes. 

 

7. ROTULAGEM 

 

7.1. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE ROTULAGEM. 

a) Toda a rotulagem a utilizar tem que ser aprovada pela CVB, devendo obedecer à legislação aplicável. 
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b) Os pedidos de aprovação de rotulagem devem submetidos à CVB, acompanhados preferencialmente 

do comprovativo do título ou pedido do registo da marca (pode a CVB, em alternativa, e caso seja 

possível, utilizar o serviço de consulta online do INPI, para os casos mais vulgares). 

 

c) A aprovação da rotulagem pode ser feita mesmo que o agente económico não disponha de produto 

vínico para certificar. 

 

7.1.1. Apreciação Da Rotulagem. 

a) A apreciação da rotulagem é efectuada tendo por objectivo avaliar a sua conformidade com a legislação 

em vigor. 

 

b) Após recepção do pedido de apreciação é produzido um relatório de rotulagem que é enviado por 

escrito ao AE, com o resultado dessa apreciação e eventuais sugestões de alteração. 

 

c) Toda a rotulagem a utilizar é obrigatoriamente igual à que foi aprovada pela CVB. 

 

d) Qualquer alteração à rotulagem já aprovada está sujeita a nova apreciação. Excepção feita à rotulagem 

com alteração apenas do teor alcoólico e do ano de colheita que deverá ser enviada para a CVB, para que 

conste sempre de forma actualizada nos seus registos e que a CVB se possa pronunciar, caso detecte 

qualquer incumprimento. 

 

7.1.2. Reapreciação Da Rotulagem. 

a) No caso de o resultado do relatório de rotulagem ser negativo, pode o AE proceder às alterações 

necessárias e solicitar nova apreciação da rotulagem. 

 

b) Em caso de discordância com a apreciação efectuada, poderá ainda ser solicitada pelo agente 

económico, de forma fundamentada, uma reapreciação do processo. 

 

8. SELOS DE GARANTIA DE CERTIFICAÇÃO. 

a) O selo de garantia, fornecido pela CVB, evidencia publicamente a certificação da DO “ BAIRRADA” ou IG 

“BEIRA ATLÂNTICO” nos produtos pré-embalados. 

 

b) Os selos de garantia são individualizados por um sistema alfanumérico sequencial, de forma a garantir 

o controlo de utilização. 
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c) Os selos de garantia podem ser disponibilizados individualmente ou integrados na rotulagem. Quando 

integrados na rotulagem são produzidos em tipografias autorizadas pela CVB, a pedido do agente 

económico e de acordo com as regras estabelecidas para os produtos vínicos certificados com DO “ 

BAIRRADA” ou IG “BEIRA ATLÂNTICO”. 

 

d) Os selos de garantia integrados na rotulagem têm que ser entregues directamente pela tipografia 

autorizada pela CVB, nas instalações desta Comissão. Em caso algum podem ser entregues pela tipografia 

ao agente económico. 

 

e) A dimensão do selo impresso em conjunto com o contra-rótulo ou com o código de barras, poderá ser 

menor do que a dimensão do selo original desde de que mantenha as mesmas proporções e seja possível 

a leitura das indicações tais como Decreto-lei ou Portaria, entidade responsável gama de capacidade e 

numeração. 

 

8.1. REQUISIÇÃO DE SELOS DE GARANTIA DE CERTIFICAÇÃO. 

a) No caso de aprovação do pedido de certificação, os volumes correspondentes às amostras que foram 

sujeitas à certificação, passam de vinho apto a DO “ BAIRRADA” ou IG “BEIRA ATLÂNTICO”, a vinho com 

direito às respectivas designações, acrescentando-se à conta corrente do respectivo agente económico o 

volume então certificado. 

 

b) Só é permitido o fornecimento do número de selos de garantia equivalente ao volume do produto 

vínico certificado, desde que exista em conta corrente, produto apto à certificação e selos disponíveis 

para esse produto. 

 

c) Após a certificação do seu produto vínico, o agente económico pode solicitar à CVB o selo de garantia 

para colocar na embalagem do produto vínico certificado, através do envio de formulário próprio. 

 

8.2. ATRIBUIÇÃO DE SELOS DE GARANTIA DE CERTIFICAÇÃO. 

a) Sempre que o agente económico requisitar selos de garantia respeitantes a qualquer dos produtos 

vínicos certificados, os volumes correspondentes à quantidade de selos requisitados são abatidos aos 

volumes disponíveis na respectiva conta corrente. 

 

b) Os selos de garantia são disponibilizados, até à totalidade do lote do produto vínico submetido a 

certificação, se forem verificadas em conjunto as seguintes condições: 

i. Rotulagem aprovada, de acordo com a conta-corrente e com o resultado analítico do produto vínico; 

ii. Produto analiticamente conforme; 

iii. Conta-corrente com saldo e com as especificações constantes na rotulagem. 
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8.2.1. Colocação De Selos De Garantia De Certificação. 

a) Os selos de garantia devem ser colocados individualmente na embalagem de forma a impedir a sua 

reutilização. 

 

b) O agente económico não poderá dispor de selos de garantia em embalagem com rotulagem diferente 

daquela para a qual tenham sido concedidos. 

 

c) Os selos de garantia só devem ser aplicados no produto vínico correspondente ao lote de produto 

certificado e para o qual os selos de garantia foram concedidos. 

 

d) O agente económico deve comunicar à CVB as quebras de selos causadas durante o processo de 

rotulagem. 

 

e) O agente económico tem que comunicar à CVB, sempre que queira retirar ou destruir selos já apostos 

na embalagem, ou que estejam em seu poder. 

 

9. FISCALIZAÇÃO E CONTROLO. 

9.1. PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO. 

a) A CVB planeia a realização de acções de controlo de acordo com os objectivos definidos anualmente, os 

quais podem ser ajustados sempre que se entenda necessário e tendo por base, pedidos de certificação e 

outras eventuais situações de risco. 

 

b) O controlo é realizado pelos Serviços de Fiscalização que no final elabora um relatório da respectiva 

acção. 

 

c) Os agentes económicos deverão disponibilizar e providenciar o acompanhamento dos técnicos da CVB 

sempre que tal seja solicitado para uma acção de controlo. 

 

d) As acções de fiscalização e controlo incluem a verificação das condições de laboração das instalações e 

a verificação do cumprimento das normas descritas no presente regulamento. 

e) As acções de fiscalização e a recolha de amostras de verificação para efeitos de controlo da certificação 

que deu origem ao produto vínico, ocorrem nas seguintes situações em acto isolado ou em simultâneo: 

i. Verificação dos produtos vínicos existentes nas instalações do agente económico; 

ii. Recolha de amostras de depósitos com produtos vínicos certificados e de produtos vínicos engarrafados 

e não rotulados; 

iii. Recolha de amostras na linha de engarrafamento; 
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iv. Recolha de amostras engarrafadas e rotuladas ou em Regime de Colheita Periódica nas instalações do 

agente económico; 

v. Recolha de amostras no mercado. 

 

f) O agente económico tem que possuir e apresentar nas acções de fiscalização, registos de movimentos 

ocorridos com todos os produtos vínicos aí existentes. Os registos podem ser preenchidos nos livros “ 

Registo de Produtos Vitivinícolas – Granel” e “Registo de Produtos Vitivinícolas – Engarrafados / 

Embalados”, editados pelo IVV, ou em programa informático próprio, desde que autorizado pelo IVV. 

 

g) Os produtos vínicos devem encontrar-se separados e devidamente, identificados, quer estejam em 

depósito, barricas, ou pré-embalados. Na identificação dos produtos vínicos deve que constar: 

i. O tipo de produto vínico em causa (mosto, vinho, espumante, aguardente); 

ii. A classificação (apto a, DOP, IGP); 

iii. O ano de colheita; 

iv. A cor; 

v. O designativo de qualidade, se aplicável; 

vi. A capacidade do depósito; 

vii. Um código identificativo do depósito; 

 

h) Após uma acção de fiscalização e controlo procede-se ao enquadramento legal dos factos apurados e 

elabora-se um relatório final que contém uma proposta de decisão. O agente económico é informado das 

verificações efectuadas. 

 

i) No caso de haver contestação ao relatório de fiscalização e controlo por parte do agente económico, 

esta deve ser feita no prazo máximo de 30 dias úteis após a data da recepção do mesmo. 

 

10. RECLAMAÇÕES. 

 

10.1. RECLAMAÇÕES APRESENTADAS À CVB NO ÂMBITO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO. 

a) As reclamações no âmbito do processo de certificação devem ser apresentadas directamente à CVB. 

 

b) De acordo com o Decreto-Lei nº 156/2005 de 15 de Setembro, a CVB dispõe de um Livro de 

Reclamações, onde qualquer reclamação pode ser registada pelo agente económico. 

 

c) As reclamações darão lugar a um processo de tratamento, sendo ao reclamante, comunicada a sua 

conclusão devidamente fundamentada. 
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10.2. ACOMPANHAMENTO DAS RECLAMAÇÕES EXTERNAS EFECTUADAS A AGENTES ECONÓMICOS. 

a) Qualquer consumidor ou fornecedor de serviços dos agentes económicos poderá apresentar uma 

reclamação directamente ao agente económico ou à CVB. 

 

b) As reclamações que forem apresentadas na CVB terão que ser registadas, tratadas e encaminhadas 

para o agente económico. 

 

c) A CVB poderá durante as suas acções de fiscalização solicitar o livro de registos, documentos de 

acompanhamento e resolução de reclamações apresentadas ao agente económico. 

 

11. SERVIÇOS E TAXAS. 

 

11.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

a) Os custos para: Inscrição, Certificação, Análises de Vinhos, Certificados de Origem, Certificados de 

Análise e outros que se venham a determinar são os aprovados anualmente pelo Conselho Geral até 20 

de Novembro de cada ano anterior. 

 

b) A CVB informa todos os agentes económicos das actualizações para o ano civil respectivo, e coloca a 

sua tabela de preços disponível no Portal www.cvbairrada.pt 

 

11.2. TAXAS. 

a) O valor da taxa de promoção recebida pela CVB é remetido na totalidade para o IVV. 

 

b) O pagamento da taxa de promoção ao IVV decorre da legislação em vigor. 

 

c) A taxa de certificação referente a cada um dos produtos vínicos certificados (DO ou IG) constitui a 

receita principal da CVB, e o seu valor é anualmente revisto em sede de Conselho Geral. 

 

d) O pagamento da taxa de certificação é efectuado no acto do fornecimento dos selos de certificação. 

 

e) Os valores da taxa de certificação, são aprovados anualmente em Conselho Geral e enviados ao IVV 

para efeitos de publicação em Diário da República, e para que vigorem no ano civil respectivo. 

 


