
Março 2018 

 

Partilhe Envie 

   

 

 

 

        



MAPA DA REGIÃO VITIVINÍCOLA DO ALGARVE NA BTL  
Os mapas foram distribuídos no stand do Turismo do Algarve, no passado dia 28 de Fevereiro. 

Esta foi a primeira ação de distribuição do mapa.  

Apresentado no final de 2017, o mapa da Região Vitivinícola tem uma tiragem de 10 mil 

exemplares e vai ser distribuído em diversos locais da região ligados ao setor e à promoção 

turística. Contém 34 produtores, de oito concelhos, com os respetivos contactos, coordenadas 

GPS e valências disponíveis, sendo o acesso à informação online agilizado com a 

disponibilização de QR codes ou através de www.cvamobile.plotbiz.com.  

Constitui uma ferramenta útil para os interessados que, desta forma, conseguem chegar até às 

adegas e respetivas vinhas com um conhecimento dos serviços associados (loja, restauração, 

etc.). Desta forma, os produtores rentabilizam os seus negócios e respetivos espaços, pois boa 

parte deles têm excelentes condições para a receção de eventos, turistas e grupos locais. 

 

 

ALGARVE NUM COPO  
Prove os melhores vinhos da região de 2 a 11 de Março em Portimão.  

“O Algarve num Copo” é organizado pela Teia D’Impulsos e conta com o apoio da Junta de 

Freguesia e da Câmara Municipal de Portimão, assim como da Comissão Vitivinícola do Algarve.  

O intuito é promover os Vinhos do Algarve e ao mesmo tempo dinamizar e fomentar a relação 

com os estabelecimentos de restauração de Portimão, assim como proporcionar alguma 

animação social e cultural à cidade.  

A ideia do evento será servir um copo de vinho do Algarve acompanhado com um petisco 

surpresa (que pode variar diariamente). A ementa custa 3,50€ e será servida a partir das 18:00h 

durante os dias do evento, nos estabelecimentos aderentes.   

  

Estabelecimentos aderentes:  

http://teiadimpulsos.pt/wp-content/uploads/2018/02/folha-site-01_1.jpg  

Mais informações:  

http://teiadimpulsos.pt/projectos/algarve-num-copo/ 

 



 

VINHOS DO ALGARVE NO EVENTO ESSÊNCIA DO VINHO  
Evento decorreu de 22 a 25 de Fevereiro no Palácio da Bolsa.  

Com 3.000 vinhos em prova livre, de 400 produtores nacionais e estrangeiros, o Vinho do 

Algarve esteve presente, representado pelos produtores: Casa Santos Lima, Convento do 

Paraíso, Quinta dos Vales, Única - Adega Cooperativa do Algarve, MDS - Monte dos Salicos, 

Agrolares, Adega do Cantor e Quinta da Tôr que marcaram presença no Porto, para mais uma 

edição da Essência do Vinho.   

A 15ª edição traz consigo uma comitiva internacional de profissionais estrangeiros, desde 

jornalistas, líderes de opinião, sommeliers e importadores. Estiveram em representação 13 

países: Brasil, Espanha, Suíça, Reino Unido, Dinamarca, Polónia, Canadá, Estados Unidos da 

América, China, Rússia, Portugal, Itália e Finlândia. 

 

 



LABORATÓRIO DE ENOLOGIA NA CVA  
Integrado no projeto Algarve Wines & Spirits, cofinanciado pelo CRESC 

Algarve/Portugal 2020, foi implementado o 1º Laboratório de Enologia do Algarve.  

Já se encontra a funcionar e à disposição de todas as entidades publicas ou privadas que o 

solicitem, e não só para os Agentes Económicos, estando apto para a realização de análises ao 

vinho terminado (pronto para consumo), mosto (vinho em fase de produção) e vindima 

(maturação da uva). Para usufruir deste serviço basta entregar uma amostra na sede da 

Comissão Vitivinícola do Algarve e preencher um boletim de análises, os resultados serão 

enviados mais tarde via eletrónica.  

Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve e gestor do CRESC Algarve 2020, realça as mais-valias e  a importância do laboratório 

para a região, já que irá "potenciar a transferência de conhecimento para as empresas do setor 

vitivinícola e garantir a qualidade e segurança dos produtos regionais, é um fator determinante 

para o desenvolvimento do setor agroalimentar, identificado como domínio emergente na 

Estratégia de Especialização Inteligente". 

 

 

LEGISLAÇÃO  

Aviso n.º 2721/2018 - Diário da República n.º 41/2018, Série II de 2018-02-27  

Torna público o modelo do selo emitido pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., (IVV, I. P.) a 

fim de ser utilizado nos vinhos e produtos vínicos não certificados, incluindo os vinhos e 

produtos vínicos aptos a originar um produto certificado mas que não tenham obtido 

certificação, como símbolo do cumprimento do pagamento das taxas de coordenação e 

controlo e de promoção 

Ver legislação 

Portaria n.º 46/2018 - Diário da República n.º 30/2018, Série I de 2018-02-12  

Procede à alteração de várias portarias do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

(PDR2020) 

Ver legislação 
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