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Tabela de preços (Valores isentos de IVA  - Artigo 9.º, alíneas 14 e 19, do CIVA) 

Inscrição como 
Associado da ALABE 

Joia de 
inscrição 

Quotização 
anual (1) 

500,00 € 450,00 € 

Participação em Ensaios 
Interlaboratoriais 

Associados Não associados 

Custo 
Participação anual 

Inscrição 
obrigatória 

anual (8) 

Custo 
Participação 

anual 

SENSORIAL-ALABE 
3 edições /ano, por 1 Kit 

(até 6 provadores) 
(2) (3) (4) (5) (6) (10)

120,00 € 

500,00 € 

600,00 € 

AROMA-ALABE 
3 edições /ano, por 1 Kit 

(até 6 provadores) 
(2) (3) (4) (5) (6)

180,00 € 
60,00 € (9) 

330,00 € 

PROVA-ALABE 
10 edições /ano, 2 amostras (7) por 

edição 
(2) (3) (4) (5) (6)

230,00 € 415,00 € 

CIVP-ALABE 
10 edições/ano para Vinho (7) e Vinho 

Licoroso (7) + 4 edições/ano para 
destilados vínicos 

(2) (5) (6) (11)

grátis 600,00 € 

(1) A vigorar desde a 1 de janeiro de 2020 (Decisão em Assembleia Geral de 28.03.2019). O valor da quota poderá ser liquidado
anual ou semestralmente.
(2) A vigorar para inscrições/participações nos ensaios interlaboratoriais.
(3) Inscrição obrigatória nas 3 edições anuais ou 10 edições anuais. Situações excecionais, mediante decisão.
(4) Para os Associados, não é estabelecida fidelização, mas a não participação implica que a ALABE seja informada por correio 
eletrónico com 2 meses de antecedência relativamente à data de distribuição de amostras calendarizada. Caso contrário,
poderá ser imputado o custo da amostra que seria distribuída ao Associado.
(5) A inscrição em CIVP-ALABE, SENSORIAL-ALABE, AROMA-ALABE e PROVA-ALABE complementa a participação em sessão
de divulgação ou reunião de coordenação do respetivo circuito. 
(6) Acrescem despesas de expedição. As despesas de expedição de amostras dos circuitos CIVP-ALABE, SENSORIAL-ALABE,
AROMA-ALABE e PROVA-ALABE serão objeto de faturação periódica, não sendo necessariamente agregados na fatura
referente a custos de inscrição/participação no respetivo circuito. Esta rubrica figura na fatura como “Complemento à
participação nos circuitos interlaboratoriais”.
(7) Por amostra de 0,75 L.
(8) A participação de não associados da ALABE em um, ou mais do que um, circuito interlaboratorial, implica o pagamento
único do custo de inscrição obrigatória anual, acrescido do valor da participação respetiva, sendo exigida a liquidação prévia.
(9) Implica a participação nas 3 edições anuais do SENSORIAL-ALABE.
(10) Valor de cada kit (2 compostos) = 40€. Por cada kit extra solicitado acresce o valor de 27€ para associados e 53€ para
não associados.
(11) Custo por amostra na modalidade CIVP+, para associados é de 100€ e para não associados é de 180€.

- Mais informações sobre as modalidades de participação em www.alabe.pt.
- Condição de pagamento: pronto pagamento. Poderão ser acordadas por escrito outras condições de pagamento.

http://www.alabe.pt/
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Tabela de custos referentes a expedição de 
amostras dos circuitos interlaboratoriais 

(Valores isentos de IVA  - Artigo 9.º do CIVA) 

Complementos à 
participação 

CIVP e/ou PROVA1 SENSORIAL e/ou AROMA2 

Nº de amostras 
(garrafas de 0,75L) 

Custo 
anual 

Prazo de entrega 
(dias úteis)3 

Custo 
anual 

Prazo de entrega 
(dias úteis)3 

Portugal Continental 

1  85,00 € 1-2

 15,00 € 1-22 ou 3  105,00 € 1-2

4 ou mais  125,00 € 1-2

Madeira 

1  200,00 € 1-2

 50,00 € 1-22 ou 3  295,00 € 1-2

4 ou mais  415,00 € 1-2

Açores 

1  200,00 € 3-4

 50,00 € 3-42 ou 3  295,00 € 3-4

4 ou mais  415,00 € 6-9

Espanha 
(Península) 

1  90,00 € 2 

 20,00 € 1-22 ou 3  115,00 € 2 

4 ou mais  135,00 € 2 

(1) Uma vez que o envio das amostras dos circuitos CIVP-ALABE e PROVA-ALABE se faz em conjunto, a participação em qualquer um dos circuitos implica o 
pagamento do respetivo custo anual. No caso da participação em ambos os circuitos, apenas há lugar ao pagamento de um único custo anual. 
(2) Uma vez que o envio das amostras dos circuitos SENSORIAL-ALABE e AROMA-ALABE se faz em conjunto, a participação em qualquer um dos circuitos implica 
o pagamento do respetivo custo anual. No caso da participação em ambos os circuitos, apenas há lugar ao pagamento de um único custo anual. 
(3) O prazo de entrega é indicativo, corresponde a um padrão de entrega da empresa transportadora e é da sua inteira responsabilidade. Para as regiões 
autónomas o padrão pode ser alargado em função das limitações de transporte. 
(4) Para os participantes do circuito CIVP-ALABE que participam no circuito destilados vínicos (4 edições anuais), o custo é baseado no número total de amostras 
que recebem nos meses em que não recebem amostra de destilado vínico. 

Exemplo: 
Sócio de Portugal Continental recebe 1 amostra de Vinho do circuito CIVP –ALABE, 2 amostras do circuito PROVA-ALABE e participa no circuito SENSORIAL-
ALABE. Custo total = 105,00 € + 15,00 € = 120, 00 € 
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