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30 e 31 de agosto de 2016



Aceder ao site do IVDP -> Clicar em área do setor -> Área Reservada à 
produção



Clicar em programa IVDP



Executar a instalação do programa



Executar o programa “registo de entrada de uvas”



Nome/designação do centro de vinificação

Freguesia onde se encontra o centro de vinificação

Nº de instalação registada no IVV

Nota: Podemos criar várias instalações vínicas. Cada instalação tem um registo próprio
por entidade vinificadora. A responsabilidade do preenchimento do REU é do “dono” das
uvas. Se tivermos várias entidades vinificadoras num mesmo centro deveremos ter um
registo por cada entidade que vinifica nesse centro.



Nº. de Entidade

Nome/ designação da entidade



Inserir novo registo

Nota: Quando inserimos pela primeira vez 
um viticultor temos que inserir os dados 
do viticultor (nome + nro de entidade). 
Para as entidades que têm mais do que 
10 viticultores podem solicitar um ficheiro 
ao IVDP com os dados dos viticultores 
que entregaram uvas no ano anterior.





Inserir/Alterar Viticultores



Os registos são sequenciais e
não podemos inserir registos
com data anterior ao último
registo. Para inserir um registo
com data anterior temos que
anular todos os registos até à
data que pretendemos.
Podemos ainda alterar os
dados dos registos excetuando
a data e hora (as alterações
ficam guardadas em histórico).



Cada instalação pode ter mais que 
uma entidade vinificadora (menu 
Geral->Gerir instalação). Neste menu 
podemos adicionar entidades 
vinificadores e alterar os dados sobre 
as instalações vínicas (nome, 
freguesia, nº. de instalação).



O programa permite criar limites de 
entregas (para evitar excesso de 
produção por exemplo) (menu 
Geral-> Gestão de limites de 
produção.



Os dados inseridos após inicio de vindima terão que ser enviados ao IVDP através da área 
de operador (no mínimo de 48 em 48 horas até à finalização da de vindima).



Temos que entrar na área reservada do sítio
IVDP, escolher menu Ações->Menu Víndima-
>Entrega REU e indicar o ficheiro que foi criado
no passo anterior e aguardar o seu
processamento.



O processamento é efetuado várias vezes ao dia e se tudo correr aparece-lhe um botão verde 
senão poderá estar com erro (basta clicar no erro para verificar o qual a origem do problema). 
Depois de corrigido, o ficheiro deverá ser submetido novamente. 

Tipo de erros frequentes:
Tipo de erros frequentes: Origem do erro Solução

Erro nro de entidade
O Nº. De entidade não existe ou foi mal 
digitado. Corrigir o n.º de entidade e corrigir o(s) registo(s) associado(s) a esse nº. De entidade

Erro na data Data inserida erradamente Anular o registo e adicionar no final.
Côr do vinho errada A côr do vinho foi mal inserida Alteração do registo
Freguesia errada A freguesia foi mal inserida Alteração do registo



Outras Funcionalidades:
- Consulta e exportação de dados em excel
- Backups automáticos para salvaguarda dos dados
- Importação de dados sobre viticultores
- Exportação do registo de entrada de uvas para o programa das DCP’s



No final da colheita, os utilizadores deverão indicar a data de fim de vindima. Esse fecho 
impede a submissão de mais ficheiros e indica que a empresa já terminou a vindima.
Nota importante:  O encerramento deve ser feito após garantia que o último ficheiro foi 
processado sem erros.



Bom trabalho e boa vindima!



Obrigado

30 e 31 de agosto de 2016


