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ASSUNTO:

Verificação técnica de bebidas espirituosas de
origem vitivinícola (laboratórios autorizados)
Nota preparada por:
DOEMP – Departamento de Organização, Estudos de Mercado e
Promoção
Resumo:

• É alargado o número de laboratórios autorizados a efectuar análises físico-químicas e
sensoriais no âmbito da verificação técnica de aguardentes de origem vitivinícola sem
direito a denominação de origem ou indicação geográfica, passando de 1 para 4,
resultando uma melhor distribuição geográfica e, consequentemente, maior flexibilidade
para os operadores económicos.
No âmbito da verificação técnica de aguardentes, prévia ao engarrafamento, o IVV, IP introduziu
alterações ao procedimento, através da Nota Informativa N.º 2007/0004, de 27 de Julho de
2007, tendo reconfirmado, na altura, o laboratório da Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica como aquele onde os operadores teriam de recorrer para apresentar as amostras a
sujeitar a análise físico-química e sensorial.
Considerando o encerramento temporário daquele laboratório e a necessidade de assegurar aos
operadores económicos a continuidade dos processos de verificação técnica de aguardentes de
origem vitivinícola, informa-se que, a partir de 13 de Dezembro de 2007, os laboratórios
autorizados a efectuar as análises físico-químicas e sensoriais de aguardentes sem direito a
denominação de origem (DO) ou indicação geográfica (IG), são os constantes no anexo.
No momento da apresentação das amostras no laboratório os operadores devem apresentar o
impresso “Pedido de aprovação/verificação técnica de aguardentes” devidamente preenchido, a
fim de o mesmo ser confirmado pelo laboratório. Só após a confirmação deve o mesmo ser
enviado ao IVV, IP.
O Vice-Presidente

(Afonso Correia)
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ANEXO
Lista dos laboratórios autorizados a efectuar análises físico-químicas e sensoriais no
âmbito da verificação técnica de aguardentes de origem vitivinícola sem direito a
denominação de origem ou indicação geográfica
1. INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO
PORTO, I.P.

Rua Ferreira Borges nº 27
4050 - 253 Porto
Telefone: +351 222 071 600
Fax: +351 222 071 699
E-mail: ivdp@ivdp.pt
2. DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E
PESCAS DO CENTRO

Laboratório de Química Enológica
(ex- Laboratório de Química da Estação
Vitivinícola da Bairrada)
Apartado 7
3780 - 907 Anadia
Telefone: +351 231 510 330
Fax: +351 231 511 021
E-mail: laboratorio.anadia@drapc.minagricultura.pt

3. INSTITUTO

NACIONAL
BIOLÓGICOS, I.P.

DE

RECURSOS

(ex-Estação Vitivinícola Nacional)
Quinta da Almoinha
2665 - 191 Dois Portos
Telefone: +351 261 712 106
Fax: +351 261 712 426
E-mail: inia.evn@oninet.pt
4. AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
ECONÓMICA

Laboratório de Segurança Alimentar
Laboratório de Bebidas e Produtos
Vitivinícolas
Avenida Conde de Valbom nº 98
1050 - 070 Lisboa
Telefone: +351 217 983 600
Fax: +351 217 983 654
E-mail: mframalho@asae.pt

Nota: É previsível que o Laboratório da ASAE retome o normal funcionamento, na Av.
Conde de Valbom, a partir de Janeiro de 2008.

