
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

- O Partido Social Democrata apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução

que recomenda ao Governo e a todas as entidades públicas e privadas com competências em

matérias vitivinícolas a necessidade da manutenção da exclusividade da produção de “Vinho

Verde Alvarinho” na sub-região de Monção e Melgaço, impossibilitando o hipotético alargamento

desta Denominação de Origem a outras sub-regiões de produção vinícola.

- O Partido Socialista apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução que

recomenda ao Governo seja garantida, sem modificação ou alargamento, a proteção da

designação Vinho Verde Alvarinho somente para os vinhos brancos da casta alvarinho

produzidos na Sub-Região de Monção e Melgaço e mantida inalterável a exclusividade do uso

da menção casta Alvarinho na rotulagem dos produtos vitivinícolas desta Sub-Região.

- A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) aprovou de forma clara o

alargamento da denominação exclusiva do Alvarinho a toda a Região dos Vinhos Verdes, com

16 votos a favor do alargamento e apenas 3 contra.

- A Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa fez chegar, dia 14 de Julho, a V. Exª um

ofício em que torna clara a sua posição em relação à problemática do Vinho Alvarinho,

colocando-se claramente ao lado do alargamento da denominação “Vinho Verde Alvarinho”.

- É possível fazer Alvarinho DOC em todo o país exceto em 90% da região dos Vinhos Verdes e

que esta descriminação retira valor aos produtores da região face aos colegas do Douro,

Ribatejo, Lisboa e Alentejo que podem usar livremente alvarinho.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3



fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à senhora

Ministra da Agricultura edo Mar, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) aprovou de forma

clara o alargamento da denominação exclusiva do Alvarinho a toda a Região dos Vinhos

Verdes, com 16 votos a favor do alargamento e apenas 3 contra. A Senhora Ministra já

teve conhecimento formal desta deliberação?

•

O Ministério da Agricultura e do Mar tem uma posição firmada quanto a esta questão?

Que decisão irá ser tomada por parte do MAM?

•

Palácio de São Bento,  terça-feira, 29 de Julho de 2014

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

MANUEL ISAAC(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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