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FENADEGAS Notícias Nº26

ENTREGA DAS 
DECLARAÇÕES DE 
COLHEITA E PRODUÇÃO 
DA CAMPANHA 2018/2019  

 

A entrega da DCP (Declaração de 

Colheita e Produção) decorrerá durante 

o período de 1 de outubro a 15 de 

novembro de 2018 (inclusive), por 

submissão eletrónica no SIvv (Sistema 

de Informação da Vinha e do Vinho).

Tal como nas campanhas anteriores, a 

submissão eletrónica da DCP será feita 

no Sistema de Informação da vinha e do 

vinho, SIvv que não permitirá a entrega 

aos produtores de uva, cujas parcelas 

de vinha explorada não constarem do 

RV (Registo Vitícola) do declarante. 

ANEXO I DA DCP TERÁ LIGAÇÃO 

DIRETA ÀS PARCELAS DE VINHA DO 

REGISTO VITÍCOLA (RV)  

As cooperativas/vinificadores deve-

rão certificar-se atempadamente que 

os seus associados/ fornecedores 

têm a sua exploração devidamente 

atualizada no SIvv.

A apresentação da DCP constitui uma 

obrigação de todos os operadores eco-

nómicos que tenham colhido uvas e/ou 

tenham produzido mosto/vinho.  
O não cumprimento do prazo de entre-

ga da DCP conduzirá à aplicação de 

penalizações, nomeadamente com 

coima que pode ir de € 250 a € 10.000, 

por força do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 213/2004 de 23 de agosto

UTILIZAÇÃO DO SIvv  - endereço 

https://sivv.ivv.min-agricultura.pt

BALCÕES DE APOIO  
No caso de optar por apoio na submis-

são eletrónica da DCP, deverá dirigir-se 

aos Balcões de Apoio da CONFAGRI.

CRÉDITO AGRÍCOLA LANÇA O 
“5º CONCURSO DE VINHOS”
DESTINADO A PRODUTORES E 
COOPERATIVAS DE TODAS AS REGIÕES 
VITIVINÍCOLAS DO PAÍS

O Grupo CA organiza, em parceria com a Associação dos Escanções 
de Portugal, o “5º Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola”, destina-
do a Produtores e Cooperativas de todas as regiões vitivinícolas do 
país.
A 5ª edição do Concurso de Vinhos Crédito Agrícola contempla a 
inscrição de vinhos brancos, tintos e espumantes, produzidos em 
Portugal, com direito a Denominação de Origem ou Indicação Geo-
gráfica incluindo os vinhos que indiquem casta e/ou ano de colheita 
na rotulagem. 
A distinção Tambuladeira dos Escanções de Portugal de Ouro, Prata 
e Bronze será atribuída nas categorias “Vinho Branco”, “Vinho Tinto” 
e “Vinho Espumante”. 
Inscreva os seus vinhos até ao dia 15 de Outubro e consulte o 
regulamento em: https://www.creditoagricola.pt/para-mim/5-
concurso-de-vinhos

Fonte: Crédito Agrícola

APRECIE, SABOREIE, DEGUSTE COM 
MODERAÇÃO
CAMPANHA VINHO COM MODERAÇÃO 
DA FENADEGAS 

Tal como no ano anterior, em 2018, a FENADEGAS irá estar 
presente entre outubro e novembro, na Rede Nacional ATM – 
Multibanco e em Outdoors Digitais – Postos de Abastecimento 
GALP, este ano com uma nova imagem.
Marcámos presença na Agrosemana em Vila do Conde e na Feira de 
Vinho do Dão em Nelas.

Para acompanhar a nossa campanha “Beba Vinho com 
Moderação”, consulte:
https://www.facebook.com/vinhocommoderacao/
www.fenadegasvinhocommoderacao.pt
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