
Artigo 1º – TITULAR DE DIREITOS
Este concurso está aberto a todos os vinhos do mundo (tinto, rosé, branco) com ou sem indicação 
geográfica. Cada vinho deve estar em conformidade com a regulamentação em vigor no respectivo 
país. Estão autorizados a concorrer os vinhos tranquilos, os espumantes e os vinhos licorosos.
Em França, o concurso está aberto a todos os vinhos com indicação geográfica (tinto, branco, rosé, 
clairet), AOP/IGP/VDF (DOP/IPR-VR/Vinho de mesa): vinho tranquilo, vinho doce natural, vinho 
licoroso, espumante, espumante de qualidade.
Para os vinhos que usufruem de uma denominação de origem protegida ou de uma indicação 
protegida, apenas os vinhos cuja declaração de reivindicação prevista nos artigos D.644-5 e D.646- 6 
do código rural e da pesca marítima tenha sido efectuada, podem participar no concurso.

Para os vinhos que não beneficiam de uma indicação geográfica (DOP, IGP) e que são apresentados 
com uma indicação de ano ou de casta, apenas os vinhos cujo milésimo ou casta foram alvo de uma 
certificação em conformidade com o disposto no artigo R.665-24 do código rural e da pesca marítima 
podem participar no concurso.

São chamados a concorrer os seguintes profissionais:
• Os vinhateiros, vinhateiras, viticultores, viticultoras,
• As cooperativas vinícolas,
• As uniões de cooperativas,
• Os agrupamentos de produtores, produtoras,
• Os produtores negociantes, produtoras negociantes,
• Os negociantes criadores, negociantes criadoras,
• Os importadores, importadoras.

Artigo 2º – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
São admitidos no concurso:
• Os vinhos em garrafas
• Os vinhos em cubas

a) Cada amostra deve indicar o país de origem onde as uvas foram colhidas e vinificadas.

b) Para os vinhos produzidos em França que usufruem de uma denominação de origem protegida ou de 
uma indicação protegida, apenas os vinhos cuja declaração de reivindicação prevista nos artigos D.644-5 
e D.646-6 do código rural e da pesca marítima tenha sido efectuada, podem participar no concurso.

c) Cada amostra deverá apresentar um stock mínimo de 10 hl proveniente de um lote homogéneo 
disponível e detido com vista ao consumo. Contudo, quando a produção é particularmente fraca, para 
determinados grandes crus ou para os vinhos amarelos e palhetos do Jura, são admitidos lotes de 
vinhos pelos menos iguais a 5 hl.

d) Cada amostra deve ter uma etiqueta de comercialização em conformidade com:
• a regulamentação em vigor em França para os vinhos franceses.
• a regulamentação comunitária para os Estados- Membros da União Europeia
• a regulamentação em vigor no país de elaboração e as disposições de importação para países 

terceiros.

Artigo 3º – AMOSTRAS
Para cada amostra objecto de uma inscrição (incluindo vinhos em cuba), deverão ser fornecidas:
• 3 garrafas com as respectivas etiquetas, fiscalizadas (crd), com análise.
A etiquetagem dos vinhos concorrentes deve estar em conformidade com a regulamentação em vigor. 

Para os vinhos em cuba, convém imperativamente que uma rastreabilidade permita mostrar que a montagem 
implementada para a amostra será reproduzida de forma idêntica para todos os volumes em questão.
Para todos os vinhos: após os resultados do Concurso, será efectuada uma análise a cargo do 
Concurso Mundial Féminalise a cerca de 5 a 10% dos vinhos premiados. O resultado desta análise 
será comparado à análise anexa ao processo. No caso de inconformidade, o vinho será eliminado. 

Depósito das amostras: cada amostra deve ser-nos enviada 1 mês e meio antes da data do 
Concurso mencionada no boletim de inscrição.
Para os vinhos produtos em França: Regional (lista anexa ao processo) ou envio directo a expensas 
do participante para
CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE - 42 rue Thernaud - 71510 ST LEGER SUR DHEUNE
Para o Resto do Mundo: Envio das amostras a expensas do participante para
CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE - 42 rue Thernaud - 71510 ST LEGER SUR DHEUNE

Nenhuma amostra incorrecta será devolvida, ficando as amostras da propriedade da 
SARL CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE.

Artigo 4º: BOLETIM DE INSCRIÇÃO
O boletim de inscrição deverá ser devidamente preenchido com os seguintes elementos:
• Identificação do detentor
• Nome da exploração
• Denominação de venda
• Marca, Casta, Ano, Cor
• O número de garrafas em stock
• O volume disponível em litros ou hectolitros
• A(s) referências(s) do(s) conteúdo(s), bem como a identificação do detentor
• O número de lote

Artigo 5º – ANÁLISES
Nas análises de cada amostra deverão constar obrigatoriamente a denominação de venda e o nome 
eventual do vinho de base, o ano, a cor, o número de lote, a quantidade em garrafas ou o volume 
exacto e o número de cuba se for a granel.

O boletim de análise deve ter uma data inferior a um ano e deverá incidir nas seguintes determinações:
• Títulos alcoométricos adquiridos e em potência a 20 °C, expressos em % vol
• Açúcares (glicose+frutose), expressos em g/l
• Acidez total, expressa em meq/l
• Acidez volátil, expressa em meq/l
• Anidrido sulfuroso total, expresso em mg/l
• Sobrepressão devida ao anidrido carbónico para os espumantes, expressa em bars

O boletim de análise deve permitir identificar sem ambiguidade o produto analisado, bem como o 
lote de onde provém, sob pena de ser recusado. Para tal, devem constar no mesmo os elementos 
de identificação do lote inscrito no concurso. Para a França, a declaração de reivindicação deve 
imperativamente ser anexada à análise. O organizador do concurso reserva-se o direito de recusar 
qualquer candidatura que não respeite as presentes disposições do artigo 5º e 6º.

Artigo 6º – INSCRIÇÃO E CUSTO
• Inscrição online através no nosso website
• Boletim de inscrição preenchido e enviado para Concurso Mundial Féminalise, acompanhado do 

pagamento dos direitos de inscrição e do boletim de análise.
Para os vinhos franceses, a declaração de reivindicação (AOP/IGP) ou a declaração de tiragem para 
os champanhes deve ser obrigatoriamente anexa à inscrição. Os boletins de inscrição encontram-se à 
disposição para os participantes em:
CONCOURS MONDIAL DES FEMINALISE 42 rue Thernaud - ST LEGER SUR DHEUNE
Tel.: 03.85.45.11.11 - Fax: 03.85.45.28.83 E-mail: feminalise@feminalise.com

O custo da inscrição:
• 37,50 € sem impostos por amostra

O regulamento:
Em França:
• Por cheque bancário à ordem de Concours Mondial des Féminalise
• Por transferência bancária
• Por cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Eurocard)
Atenção: o pagamento por CB ou transferência implica a obrigação de nos fornecer as análises e a 
reivindicação ao mesmo tempo que o pagamento por e-mail ou fax, sem o que a inscrição não poderá 
ser validada. As despesas bancárias ficam a cargo do participante.

Para o Resto do Mundo:
• por transferência bancária
• por cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Eurocard). As despesas bancárias ficam a cargo do participante.
Em conformidade com a legislação europeia, as prestações de serviços localizadas em França são 
facturadas com IVA francês para os participantes estabelecidos em França. Os participantes da União 
Europeia (fora de França) que apresentem um número de IVA intracomunitário são facturados sem 
impostos. Os participantes que não sejam da União Europeia sem número de IVA intracomunitário 
são facturados sem impostos. Em caso de dificuldade de identificação, as amostras serão eliminadas 
e ficarão a ser propriedade do Concurso Mundial Féminalise. As despesas de participação não serão 
reembolsadas. Em caso algum, o direito de inscrição poderá ser objecto de um reembolso, sejam quais 
forem os motivos de cancelamento de uma inscrição.

Artigo 7º – PROVADORAS
Os jurados são escolhidos por entre as intervenientes femininas da fileira vinho com base na sua 
faculdade de prova: produtoras, enólogas, técnicas, negociantes, mediadoras, representantes de 
vinhos, mas também enófilas informadas. O Concurso Mundial Féminalise dispõe de um ficheiro de 
provadoras profissionais e enófilas informadas. O boletim de inscrição encontra-se à disposição no 
nosso site, assinado electronicamente e validado pelo Concurso Mundial Féminalise após avaliação 
das competências.

Cada jurado preenche este boletim de inscrição que inclui:
• Ficha de identidade (nome, apelido, morada, telefone, e-mail)
• Profissão
• Entidade patronal
• Qualificação
• Competências de prova (estágios, formações, diplomas)

O jurado deve apresentar uma declaração de honra sobre as eventuais ligações que tenha com:
• Os vinhateiros, vinhateiras, viticultores, viticultoras,
• As cooperativas vinícolas,
• As uniões de cooperativas,
• Os agrupamentos de produtores, produtoras,
• Os produtores negociantes, produtoras negociantes,
• Os negociantes criadores, negociantes criadoras,
• Os importadores, importadoras.

Após a verificação, a organização valida o boletim de inscrição. Os 3 membros do júri, dos quais pelo 
menos dois escolhidos por entre os profissionais do sector do vinho, são repartidos pela sala e provam 
separadamente o mesmo vinho, não podendo, em caso algum, influenciarem-se uns aos outros. Um 
jurado que tenha alguma ligação com um detentor não poderá julgar os respectivos vinhos. Os vinhos 
são apresentados ocultados e são servidos por pessoas competentes.

Artigo 8º – CONDIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA
Os vinhos serão provados de acordo com a origem e o tipo. A apreciação dos vinhos será descritiva e 
comportará comentários sobre:
• o aspecto visual
• o aspecto olfactivo
• a impressão gustativa

O resumo das notas é da responsabilidade da organização. As decisões do júri não são passíveis de 
recurso. As amostras são abertas pelos organizadores.

Artigo 9º – COMISSÃO DE CONTROLO
A comissão de controlo, composta pelos responsáveis do Concurso, está encarregada de zelar pela 
aplicação do presente regulamento durante a prova. Dois meses antes do concurso, o organizador 
envia à Direcção Regional das Empresas, da Concorrência, do Consumo, do Trabalho e do Emprego 
de Borgonha, um aviso a indicar o local e a data do concurso, bem como o regulamento do mesmo. 
O mais tardar dois meses após o início do concurso, o organizador transmite à Direcção Regional 
das Empresas, da Concorrência, do Consumo, do Trabalho e do Emprego de Borgonha um resumo 
assinado pelo responsável do dispositivo de controlo interno ou externo que prova que o concurso se 
desenrolou em conformidade com o disposto no regulamento e que contenha nomeadamente:
• o número de vinhos apresentados no concurso, globalmente e por categoria.
• o número de vinhos premiados, globalmente e por categoria.
• a lista dos vinhos premiados e, por cada vinho premiado, os elementos que permitem identificar o 

vinho e respectivo detentor,
• a percentagem de vinhos premiados relativamente ao número de vinhos apresentados,
• o número de distinções atribuídas e respectiva repartição por tipo de distinção.

Artigo 10º – DISTINÇÕES
O Concurso Mundial Féminalise entrega as seguintes distinções:
MEDALHA OURO MEDALHA PRATA MEDALHA BRONZE

Na medalha estão inscritos o nome e o ano do concurso. O número de medalhas está limitado a 33% 
do número de vinhos apresentados. Caso se ultrapasse essa percentagem, a organização elimina 
por ordem decrescente uma parte das amostras avaliadas pelo júri. Apenas conta a média das notas 
atribuídas pelo Júri. Nenhuma distinção poderá ser atribuída se para uma dada categoria (região) 
estiverem em competição menos de 3 amostras de participantes diferentes por região. Os produtos 
serão classificados por região de produção e depois por categoria regulamentar (AOP-IGP-VDF).

Artigo 11º – RESULTADOS
Os resultados são enviados quinze dias após a prova. A organização entrega aos premiados um certificado 
no qual são mencionados, nomeadamente, o nome do Concurso, a categoria na qual o vinho premiado 
concorreu, a natureza da recompensa atribuída (medalha de ouro, prata ou bronze), a identidade do vinho, 
o volume declarado, bem como o nome e a morada do detentor, além de um diploma.

Artigo 12º – CONDIÇÕES DE COMPRA
Cada detentor de um ou vários lotes seleccionados apenas poderá comprar um número de medalhas 
de Ouro, Prata, Bronze equivalente ao número inicialmente declarado de garrafas, meias-garrafas, 
magnums e vinhos em cuba.

Artigo 13º – COMPRA MEDALHAS
Após a confirmação dos resultados, os interessados poderão encomendar as medalhas pelo preço de 
75€ sem impostos (tarifa degressiva por quantidade), além das despesas de envio
• Por e-mail ou fax
• Online no nosso website www.feminalise.com

Artigo 14º
A medalha e a marca Féminalise continuam a ser da propriedade exclusiva do Concurso Mundial 
Féminalise. A reprodução da mesma seja de que forma for, bem como das etiquetas, cartas, suportes 
publicitários ou respectiva difusão na Internet, por exemplo, é proibida, salvo derrogação expressa da 
organização do Concurso. Qualquer infracção constatada poderá ser alvo de processos penais contra 
o utilizador e respectivo tipógrafo.

Artigo 15º – CONTROLO
O organizador do concurso, mas também o proprietário do vinho, devem guardar uma amostra de cada 
vinho premiado e mantê-los à disposição dos serviços de controlo (D.G.C.C.R.F.) durante um período 
de um ano.

As fichas de informação e os boletins de análise devem ser mantidos à disposição dos agentes 
encarregados dos controlos durante um período de cinco anos a contar da data de início do Concurso.

Artigo 16º - DIFUSÃO
O regulamento pode ser consultado por qualquer pessoa interessada no nosso website www.feminalise.
com ou enviado mediante pedido.

Este concurso é organizado pelo Concurso Mundial Féminalise em Beaune (França) cuja prova é exclusivamente reservada às Mulheres.

REGULAMENTO CONCURSO MUNDIAL FÉMINALISE


