
 
 

INFORMAÇÃO DA DIRECÇÃO 
 

N.º 9   
13/Mar/2020 

Assunto: Medidas de precaução da CVRA relativas ao Coronavírus - COVID-19 
Aplicáveis desde 13 de Março a 5 de Abril de 2020 

 
Exmos(as) Senhores(as), 
 
Considerando a situação de saúde pública devida à pandemia de Coronavírus - COVID-19, as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde, as orientações publicadas pela Direcção Geral de Saúde e as decisões já tomadas pelas autoridades 
nacionais, a CVRA irá adoptar as seguintes medidas: 
 

ACTIVIDADE DE CERTIFICAÇÃO 
 A resposta aos pedidos de certificação passa a ter um planeamento semanal. 

 No planeamento será considerada a realização de análises de laboratório a 130 amostras por semana.  
Com esta medida pretende-se diminuir a frequência de contactos físicos entre produtores e os colaboradores da CVRA 
que se deslocam para fazer recolha de amostras, reduzindo o número de deslocações a cada agente económico e a 
optimização dos percursos.  
 

SOLICITA-SE AOS AGENTES ECONÓMICOS QUE FAÇAM UMA PROGRAMAÇÃO DOS PEDIDOS DE 
CERTIFICAÇÃO QUE CONTRIBUA PARA DIMINUIR O NÚMERO DE DESLOCAÇÕES A REALIZAR, PEDINDO A 

MAIOR COMPREENSÃO PARA EVENTUAIS ATRASOS NAS RESPOSTAS PELA CVRA. 
 

ACTIVIDADE DE CONTROLO/FISCALIZAÇÃO 
 

 Limitação das acções de controlo e fiscalização por iniciativa da CVRA. 
 As acções de controlo resultantes de situações despoletadas pelos agentes económicos serão atendidas em função 

da urgência e, sempre que possível, adiadas para datas posteriores. 
 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS/ACÇÕES DE PROMOÇÃO 
 Adiamento do evento Vinhos do Alentejo em Lisboa (CCB) agendado para os dias 3 e 4 de Abril. 

A CVRA está a articular com o CCB o reagendamento para os dias 26 e 27 de Junho ou dias 3 e 4 de Julho. 
 Visita inversa Brasil agendada para o período de 30 Março a 5 de Abril.  

A CVRA avaliará a pertinência da realização da acção nas datas previstas, com os produtores envolvidos e convidados, 
tendo sempre presente a salvaguarda da saúde das pessoas e eventuais limitações dos transportes aéreos. 
 

DESLOCAÇÕES DE COLABORADORES DA CVRA A EVENTOS EXTERNOS/REUNIÕES, ETC. e CONTACTO FÍSICO COM 
AGENTES ECONÓMICOS/EMPRESAS/PARCEIROS 

 Restrição ao máximo possível dos contactos físicos entre colaboradores da CVRA e pessoas externas. 
 Devem privilegiar-se os contactos por telefone, e-mail, skype, etc. para salvaguardar a saúde dos envolvidos 

evitando a eventual contaminação. 
 

ACESSO DE PESSOAS À CVRA (Sede) 
 Limitação do acesso de pessoas externas, apenas sendo permitido para cargas/descargas ou prestações de serviços 

indispensáveis.  

 Registo da data do acesso, nome e contacto telefónico de todas as pessoas externas que acederem à sede da CVRA. 
 

ACESSO PÚBLICO À ROTA DOS VINHOS DO ALENTEJO (Rua 5 de Outubro) 
 Encerramento ao público das instalações localizadas na Rua 5 de Outubro. 
 Comunicação do encerramento à ERT Alentejo, ARPTA e operadores hoteleiros/parceiros de actividade turística. 
 Adiamento/cancelamento de eventos previstos na Rota dos Vinhos do Alentejo. 

As actividades agendadas para a Rota dos Vinhos serão adiadas para novas datas.  
Actividades promovidas por outras entidades serão adiadas ou canceladas em função da vontade do promotor.  
 

A CVRA lamenta a necessidade imperiosa destas medidas, que são aplicáveis até 5 de Abril de 2020, apelando à maior 
compreensão de todos os envolvidos. 
 

A Direcção da CVRA 
Francisco Mateus / José Miguel d’Almeida / Rui Veladas 

 


