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Comissão Vitivinícola do Algarve

A nova imagem da APP dos Vinhos do Algarve
A CVA decidiu (re)lança a APP "Algarve Wines", desta vez com uma nova imagem, e disponível também em IOS, com o intuito de colocar os Vinhos do Algarve no mapa, destacando assim a qualidade
da região. Na APP Algarve Wines é possível consultar a localização geográfica dos produtores, saber quais os restaurantes com a presença dos Vinhos do Algarve, noticias/eventos relacionados com a
região vitivinícola tanto ao nível de espectáculos como outro tipo de actividades, e demais locais onde pode adquirir os nossos vinhos.
Estas informações de localização são georreferenciadas, permitindo uma fácil consulta no mapa.
Desta forma a APP funciona como um bom exemplo promotor da economia circular no Algarve, interligando vários agentes económicos de outros sectores com a gastronomia e vinhos,
activos estratégicos identificados pelo Turismo de Portugal, para a promoção do destino e capazes de diversificar os mercados emissores e reduzir a sazonalidade, factores de que o Algarve tanto
precisa e que têm agora o contributo desta APP.
A aplicação é gratuita, em ambas as plataformas Android e IOS, estando a CVA a actualizar de forma regular os conteúdos inseridos, quer através de pesquisa própria, quer de contributos de
informações fornecidas, de locais de compra ou consumo de Vinhos do Algarve.

Faça o download em:
Na Google Play - para smartphones com sistema Android
Na Apple Store - para smartphones com sistema IOS
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As novas iniciativas da CVA
Durante a actual pandemia, a CVA decidiu, em alternativa ao Dia Aberto e numa tentativa de aproximação, levar os vários produtores da região vitivinícola algarvia até aos seus consumidores, através de
um conjunto de reportagens, para que seja possível conhecer melhor as suas histórias e as suas quintas, que irão ser mais tarde divulgadas todas as quintas - feiras de cada semana, sendo esta
rubrica denominada de ''Quintas às Quintas'', com o primeiro episódio a ser lançado no dia 04 de junho, bem como um reforço nas redes sociais (Instagram/Facebook). Durante os próximos meses,
serão divulgadas todas as semanas, diversas rubricas especiais nas redes sociais da CVA, com diferentes conteúdos relacionados, tanto com os Vinhos do Algarve, como com as várias missões da CVA,
que trabalha de modo a garantir a genuinidade e qualidade dos produtos vinícolas.
Visite as nossas redes sociais em:

Facebook
Instagram
Youtube

Vendas Online dos Vinhos do Algarve
Devido às actuais circunstâncias decorrentes da pandemia, poderá adquirir os vinhos do Algarve junto dos nossos produtores nas seguintes plataformas:
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Qbl Unipessoal, Lda - www.quintadobarrancolongo.com
Quinta dos Vales, Lda - www.shop.quintadosvales.pt/
Herdade Barranco do Vale, Lda - www.facebook.com/herdadebarrancodovale / email: shop@hbv.pt
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Lieberwirth Sociedade Agrícola e Turismo, S.A. - www.quintadoscapinhas.com/pt/shop/
Paxá Wines, Lda - www.paxawines.pt / email: info@paxawines.pt
Turinox, Lda - www.quintadator.com/encomendas-orcamentos / e-mail: geral@quintadator.com
Casa Santos Lima - www.casasantoslima.com/pt
UNICA, CRL - www.unica-adega-algarve.lojasonlinectt.pt / e-mail: encomendas.adega@sapo.pt
Morgado do Quintão, Lda - www.morgadodoquintao.pt/store
José Manuel Cabrita - info.cabrita@gmail.com
Aveleda - https://www.aveleda.com/pt/contactos
Convento do Paraíso - (Garrafeira Soares) https://www.garrafeirasoares.pt/pt/vinhos/regiao/algarve_430-254.html
Adega do Cantor - www.winesvidanova.com/shop
Lista em permanente atualização em https://www.vinhosdoalgarve.pt/productors.html

Legislação
Regulamentos EU de medidas de apoio ao sector Vitivinícola.
Regulamento Delegado (UE) 2020/592 da Comissão de 30 de Abril de 2020 que estabelece medidas excepcionais de carácter temporário em derrogação de certas disposições do Regulamento (UE)
nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, para fazer face às perturbações do mercado nos sectores hortofrutícola e vitivinícola causadas pela pandemia de Covid-19 e pelas medidas
adoptadas para a conter
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/592/oj
Regulamento de Execução (UE) 2020/601 da Comissão de 30 de Abril de 2020 relativo a medidas de emergência que derrogam os artigos 62.o e 66.o do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do
Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à validade das autorizações para plantações de vinhas e ao arranque em caso de replantação antecipada
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/601/oj
Para mais informações, consultar: https://www.ivv.gov.pt/np4/9362.html

Novas autorizações de plantação (prorrogação do prazo – até 15 de Junho)
O prazo de submissão das candidaturas às novas autorizações foi prorrogado até 15 de Junho.

"Desconfinamento" dos Vinhos do Algarve
Durante a actual fase de desconfinamento em que nos encontramos, muitas são as quintas e adegas que voltaram ao activo durante a primeira quinzena do mês de Junho, no entanto sempre com as
devidas restrições e precauções, limitando as suas entradas por um número máximo de pessoas, e com marcação prévia.
Outras planeiam abrir ao público depois de dia 15 do corrente mês, sendo que até ao momento, apenas a loja online esteve em funcionamento.
É possível assim, verificar um aumento gradual do Enoturismo na região, através da reabertura das quintas e adegas para visitas e provas.
Para mais informações visite o nosso site ou consulte a nossa APP dos Vinhos do Algarve.
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