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No passado dia 28 de Dezembro de 2013 entrou em vigor um 
novo diploma que procede à alteração da Portaria n.º 276/2010, 
de 19 de Maio, na qual se reconhece a designação «Alentejano» 
como indicação geográfica (IG) possível para a identificação de 
produtos vitivinícolas que se integrem nas categorias designadas 
como «vinho regional alentejano», «vinho licoroso alentejano», 
«vinho espumante alentejano», «aguardente bagaceira alentejana» 
ou «aguardente vínica alentejana».

Com efeito, a referida Portaria de 2010 veio reconhecer como 
indicação geográfica (IG) a designação «Alentejano» e regular o 
seu controlo, certificação e utilização, como forma de salientar 
a importância e o valor económico gerado pelos produtos 
vitivinícolas da região (na qual se incluem todos os concelhos 
dos distritos de Beja, Évora e Portalegre).

Não obstante, o novo diploma introduz agora algumas 
novidades no catálogo de castas aptas à produção de vinho e 
produtos vitivinícolas com IG «Alentejano».
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Deste modo, a partir do final de 2013 e inícios de 2014, poderão 
também beneficiar da IG «Alentejano» os vinhos e produtos 
vitivinícolas produzidos a partir das castas Marsanne, Petit-
Manseng, Rousanne e/ou Vermentino, na categoria dos brancos, 
e Dunf (também reconhecido como Petite-Syrah), Nero d’Avola 
e/ou Sangiovese, na categoria dos tintos. 

Por outro lado, o novo diploma introduz ainda uma importante 
restrição no que toca à produção deste tipo de produtos, 
determinando que o rendimento máximo por hectare das vinhas 
destinadas aos vinhos e produtos vitivinícolas com direito à IG 
“Alentejano” é limitado a 15.000 Kg.
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