
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Viticultura, Vinhos e Derivados
Título: Reunião Ordinária N. 50
Local: Auditório Jonas Pinheiro, Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF
Data da
reunião:

24/04/2019
Hora de
início:

08:30
Hora de
encerramento:

11:30

Pauta da Reunião

1.    08:30: - Abertura da reunião
                        * Saudação do Presidente da Câmara
                        * Assuntos da Secretaria da Câmara:
                                      - Aprovação dos registros da 49ª reunião
                                      - Próximas reuniões - referendo
                                      - Membros Infrequentes
                                      - Novo membro
 
2.     - O papel do Consagro e das câmaras setoriais e temáticas na nova gestão do Mapa –
CGAC/Mapa
 
3.     - Grupos de Trabalho da Agenda Estratégica
                      * Cadastro Vitivinícola - Carlos Paviani
                      * Crédito - Carlos Paviani
                      * Seguro Rural - Olir Schiavenin
                      * Legislação - Mário Sérgio
                      * Comercialização da safra - Oscar Ló
                      * Defesa da cadeia produtiva
                      * Tributação - Gilberto Pedrucci
 
4.      – Temas propostos pelo Ibravin:
            * Atualização da Lei do Vinho
            * Créditos para comercialização da safra e carregamento de estoques
            *Controle das importações – sanitário e alfandegário
            * Apoio para escoamento de estoques
            * Estratégia para redução da carga tributária e exclusão dos produtos vitivinícolas da ST
 
      5.      - Pleitos encaminhados pela Comissão Estadual da Uva – CIU:
                   * manutenção do volume de crédito com juros subsidiados através do Pronaf
                   * Aumento da subvenção do seguro agrícola aos patamares de 2014 (60%)
                   * Rigor na fiscalização dos derivados da uva nacionais e importados
                   * Embrapa trabalhe com as variedades de uvas existentes, melhorando-as em sanidade,
resistência
                      e produtividade
 
6.      - Andamento das demandas da câmara na Secretaria de Defesa Agropecuária – CGVB/DAS
            * Cadastro Vitivinícola
            * Revisão da IN 14/2018 (vinagre balsâmico)
            * Aumento no rigor da fiscalização de derivados da uva, nacionais e importados
             * Andamento das comissões científicas da OIV
 
7.     - Assuntos Gerais
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8.      11:30: - Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 HUMBERTO CERESER SINDIVINHOS PR
2 MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE PR
3 Adilson Jose Santos Carvalhal Junior ABBA PR
4 RAQUEL DE ALMEIDA SALGADO ABBA PR
5 ANDRE PERES JUNIOR ABE PR
6 ALBERTO CARLOS BICCA ApexBRASIL PR
7 MARIO SERGIO DA SILVA CARDOSO ASBRASUCO PR
8 VASCO MAZZAROLLO CNA PR
9 JOSÉ FERNANDO DA SILVA PROTAS EMBRAPA PR
10 ITALO FRANCISCO BERTOLI FIEMG PR
11 HELOISA BERTOLI FIEMG PR

12
PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DI MARTINO
FERREIRA

GS1 Brasil PR

13 ELIANE DAS GRAÇAS MOTA SOARES DE ARAÚJO GS1 Brasil PR
14 CARLOS RAIMUNDO PAVIANI IBRAVIN PR
15 GUSTAVO ROCHA SANTOS SAF PR
16 GILBERTO PEDRUCCI SINDIVINHO/RS PR
17 GUSTAVO HENRIQUE MARQUIM FIRMO DE ARAUJO SPA/MAPA PR
18 JOAO ANTONIO FAGUNDES SALOMAO SPA/MAPA PR
19 DEUNIR LUIS ARGENTA UVIBRA PR
20 JOSE GUALBERTO DE FREITAS ALMEIDA VALEXPORT PR
21 IGOR VON BROESIGKE CASTRO ABIR PR
22 ANA PAULA BERNARDES ABIVIDRO PR
23 MARCELO CERESER ANAV PR
24 RACHEL ALVES MASSANORI NARIYOSHI CAV PR
25 MARIA LUCIA DA COSTA RODRIGUES CAV PR
26 LUIZ ANTONIO PASSARIN SINDIVINHOS CO
27 CARLOS ABARZUA ABE CO
28 CIRO DE CAMPOS LILLA ABRABE CO
29 JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA ABRABE CO
30 GUILHERME SULSBACH GRANDO ACAVITIS CO
31 ACARI AMORIM ACAVITIS CO
32 Evandro Lovatel AGAVI CO
33 DARCI DANI AGAVI CO
34 CAMILA TORRES MEYER ApexBRASIL CO
35 JOSE CARLOS ESTEFENON ASBRASUCO CO
36 DENIS DEBIASI CIU CO
37 ROSSANO LUIS LAZZAROTTO CNA CO
38 WELLINGTON SILVA TEIXEIRA CONAB CO
39 MAURO CELSO ZANUS EMBRAPA CO
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PR - presente / CO - convidado

 

40 Oscar Ló FECOVINHO CO
41 HERMÍNIO FICAGNA FECOVINHO CO
42 JULIO GILBERTO FANTE IBRAVIN CO
43 HELIO LUIZ MARCHIORO OCB CO
44 ISMAR PASINI OCB CO
45 INGRID GRUBER FERREIRA LIMA SAF CO
46 RICARDO JOÃO PAZ DO NASCIMENTO SEAPDR/RS CO
47 FABIOLA LOPES SEAPDR/RS CO
48 ANDREA FARIA DA SILVA SEBRAE CO
49 CARMEN LÚCIA LIMA DE SOUSA SEBRAE CO
50 FRANCO PERINI SINDIVINHO/RS CO
51 CELSO PANCERI SINDIVINHO/SC CO
52 MARCELO LUIZ SARDAGNA SINDIVINHO/SC CO
53 LUIZ ALBERTO COBALCHINI SINDUSVINHO CO
54 DANILO CAVAGNI UVIBRA CO
55 JOÃO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS VALEXPORT CO
56 CARLOS HENRIQUE FERNANDES E SILVA ABIR CO
57 CLAUDIA ZAMPELLI ABIVIDRO CO
58 ALEXANDRE SEABRA RESENDE ABRAS CO
59 BIANCA MONGIAT BORIN ANAV CO
60 ANTONIO CONTE ASBRAER CO
61 GABRIEL ALVES MACIEL ASBRAER CO
62 RITA DE CÁSSIA MILAGRES TEIXEIRA VIEIRA MDIC CO
63 CÉLIO LUIS PAULO MDIC CO
64 DAIANE RAMON DE ALCÂNTARA MF CO
65 MÔNICA AVELAR ANTUNES NETTO MF CO
66 CARLOS ALBERTO MAGALHAES TEIXEIRA SDA/MAPA CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

1. Abertura da reunião - *Saudação do Presidente da Câmara: Às treze horas e vinte
minutos, do dia 24 de abril de 2019, no auditório Jonas Pinheiro, sobreloja do edifício sede do
Mapa, em Brasília/DF, foi aberta pelo Presidente da Câmara, Humberto Cereser, a
Quinquagésima Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Viticultura,
Vinhos e Derivados. Ele saudou a todos, ressaltando novamente a importância da união dos
representantes da cadeia produtiva. Agradeceu o retorno do secretário da Câmara, que havia
se aposentado no final do ano passado e destacou a presença do novo coordenador-geral das
câmaras setoriais e temática, Helinton Rocha, do novo coordenador-geral de vinhos e bebidas,
Carlos Muller e da presidente da Câmara Setorial da Uva e do Vinho de São Paulo. Voltou a
comentar sobre a questão da logística reversa que poderá impactar muito o custo das
empresas e do consumidor final. Sugeriu que se busque apoio da Frente Parlamentar para
alterar a legislação que dispõe sobre a logística reversa, tendo em vista a extensão territorial
do país. Lembrou que, enquanto munícipes já pagam taxas para recolhimento de lixo.
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Comentou rapidamente o exemplo de São Paulo. Ana Paula, da Abividro, disse que acha
difícil mudar a lei e que a melhor alternativa seria desonerar a cadeia e criar uma diferenciação
em relação ao produto importado. Opinou que o modelo paulista é avançado, mas necessita
de pequenos ajustes. Raquel Salgado, da ABBA, disse que sua entidade aderiu ao programa
“Eu reciclo” de São Paulo. O secretário da Câmara, Marconi Albuquerque, propôs e foi
aceito, que se crie um grupo de trabalho para tratar do tema e trazer propostas de
encaminhamentos para a próxima reunião. O GT resultou integrado pelos representantes da
ABBA, Abividro, Uvibra e Anav. O Presidente da Câmara comentou sobre a safra e o
aumento do consumo de suco. Contudo, lamentou que a grande oferta de suco esteja jogando
o preço para baixo. Em seguida, passou a palavra ao Secretário da Câmara para abordar os
assuntos atinentes à secretaria. *Assuntos da Secretaria da Câmara: Aprovação dos
registros da 48ª e 49ª reuniões: submetidos à plenária, os registros das duas últimas reuniões
resultaram aprovados, sem ressalvas. Próximas reuniões:  foi alterada a data da segunda
reunião de 2019 para o dia 26 de junho, a ser realizada em Brasília, e a terceira e última foi
remarcada para o dia 27 de setembro, sexta feira, em Bento Gonçalves/RS, por ocasião da
XXVII Avaliação Nacional de Vinhos. Membros infrequentes : Sindusvinho, que vinha
acumulando um número elevado de faltas, compareceu com o seu representante e teve a sua
situação normalizada. Por outro lado, o plenário deliberou pela exclusão da Asbraer por
exceder o número de faltas permitido pelo Regulamento Interno. Novo Membro:  a presidente
da Câmara Setorial da Uva e do Vinho de São Paulo solicitou assento da câmara paulista na
câmara federal. Adriana Verdi, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo
reforçou o pedido, que foi aceito por todos. A nova entidade foi admitida na condição de
convidado permanente.
 
Deliberações:
a) Criação do GT da Logística Reversa.
       Ação:  compartilhar os contatos dos membros do GT entre os mesmos para fins de
organização/reunião.
       Responsável: Secretaria da Câmara
b) Alteração das datas as próximas reuniões da câmara no SGCAM
      Ação: lançar as novas datas no sistema de gerenciamento de câmaras do Mapa.
      Responsável: Secretaria da Câmara
c) Exclusão da Asbraer
      Ação 1: retirar a entidade do sistema de gerenciamento de câmaras do Mapa.
      Ação 2: informar a entidade sobre a decisão da câmara.
     Responsável: Secretaria da Câmara
 d) Inclusão da Câmara Setorial da Uva e do Vinho de SP no SGCAM
     Ação: cadastrar a nova entidade e solicitara a indicação dos seus representantes
     Responsável: Secretaria da Câmara
 
2. O papel do Consagro e das câmaras setoriais e temáticas na nova gestão do Mapa –
Helinton Rocha/CGAC/Mapa – iniciou se apresentando, falando de seu histórico no Mapa
onde atuou em diversas áreas. Disse que num primeiro momento se questionou muito a
quantidade de câmaras, mas que a Ministra foi convencida da importância de mantê-las,
sobretudo as mais atuantes. Comentou sobre o Decreto presidencial que extingue diversos
conselhos do Poder Executivo, mas disse entender que as câmaras não deverão ser atingidas,
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segundo o que releva estudos estão sendo feitos na coordenação-geral. Ressaltou o
importante papel das câmaras em contribuir na formulação das políticas públicas. Apresentou
a nova estrutura da Secretaria de Política Agrícola, onde a coordenação-geral de câmaras
setoriais e temáticas integra o departamento de estudos e prospecção. Destacou os eixos
estruturantes sobre os quais as câmaras deverão atuar em suas agendas temáticas, são eles:
Abastecimento: Crédito, Comercialização e Gestão de Risco; Defesa Agropecuária; Estrutura
da Cadeia e Fomento; Pesquisa e Inovação; Promoção Comercial; Assuntos Fundiários e
Impactos das Políticas Externas ao Mapa (tributação, infraestrutura e logística, ambiental,
trabalhista). Ressaltou a expectativa do ministério de contar com as câmaras para a
elaboração de agendas temáticas, uma melhor qualificação das demandas e um nível de
organização novo. Também espera dos colegiados contribuição para a elaboração do PPA, a
formulação da política agrícola e a atualização do planejamento estratégico do Mapa, que
deverá ocorrer no segundo semestre. Finalizou agradecendo a atenção e respondeu às
perguntas formuladas pelos membros. O Presidente da Câmara agradeceu o apoio e o
reconhecimento da Ministra ao trabalho das câmaras.
 
Deliberação: não houve.
 
3. Grupos de Trabalho da Agenda Estratégica: *Cadastro Vitivinícola:  Carlos Paviani, do
Ibravin, comentou que este ano tiveram uma interrupção do cadastro vitícola no Rio Grande do
Sul e que o Mapa suspendeu até o final de 2019 a obrigatoriedade de fornecimento das
informações pelas vinícolas. Sobre o cadastro vinícola, migrou-se para o sistema denominado
Sisdeclara que está em ajustes e, por isso, não se tem os dados fechados da safra. Finalizou
comentando algumas estimativas para os vinhos, espumantes e suco de uva. José Protas, da
Embrapa, informou que assumiu interinamente a chefia geral da Embrapa Uva e Vinho.
Comentou sobre reuniões havidas recentemente no estado, das quais participaram o Mapa, a
Embrapa, a Secretaria de Agricultura, o Ibravin e a Superintendência do Mapa no Rio Grande
do Sul. Restou acordado que a Superintendência apresentará uma proposta de um novo
convênio especificamente para o estado para implantação do cadastro vitícola. José Protas
elogiou o trabalho feito pelo ministério e opinou que o momento é propício para lançamento do
cadastro nacional. Adriana Verdi, comentou sobre as dificuldades que espera na implantação
do cadastro em São Paulo. Luciana Gomes, da CGBV, disse que a última previsão é da
implementação do piloto no estado de Goiás. Outro piloto será implantado, em junho, na
região de Petrolina/Juazeiro. Espera-se que a implantação no estado gaúcho se dê no mês de
julho. André Peres, da ABE, disse ser porta-voz do Sipov de Goiás para que a CGVB faça um
comunicado às chefias dos Sipovs liberando os servidores para ter acesso as informações fora
do sistema, enquanto o cadastro não é implementado. Marco Túlio, da CGVB, disse que essa
providência já foi tomada pela Coordenação-Geral. * Legislação:  Mario Sérgio, da
Asbrasucos, fez uma atualização das matérias legislativas e/ou normativas pendentes.
Defendeu o encaminhamento de nova moção sobre a importação de vinhos via bagagem
acompanhada; comentou sobre a necessidade de revisão do Decreto nº 8.198/2014;
mencionou a publicação recente de uma Instrução Normativa que possibilita a fortificação de
sucos e, acolhendo uma proposta do representante da ABIR, Igor Castro, propôs que o
Colegiado reivindique o mesmo para o suco de uva. Gilberto Pedrucci, do Sindivinho/RS, pediu
um tempo para analisar melhor a proposta apresentada pela ABIR. Na sequência, Mario
Sergio reforçou a necessidade de revisão da IN nº 14, no que se refere ao vinagre balsâmico.
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Sobre a atualização da Resolução Mercosul nº 45/96 (Regulamento Vitivinícola do Mercosul),
informou que no dia 15 de maio de 2019 está agendada reunião do SGT8 (vinhos e
derivados), em Buenos Aires, na Argentina. Enquanto a novos temas, Mário Sergio citou a
necessidade de atualização das Leis nº 7.678/1998 e nº 10.970/2004, que tratam da
internalização do Regimento do Mercosul. Encerrou fazendo referência ao PL nº 9759/2018,
de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, do PV/ES, que institui a Política Nacional
de Incentivo à Produção de Qualidade de Vinhos e Produtos Derivados da Viticultura. Pedro di
Martino, da GS1 Brasil, propôs, e foi aceito, que a Câmara solicite ao Deputado Afonso Hamm,
relator do PL, que realize uma audiência pública para discutir com o setor a proposta. Raquel
Salgado, da ABBA, comentou sobre sua participação, no dia anterior, em reunião do Ibrac
quando foram analisados alguns projetos de leis que preocupam o setor, em especial aqueles
que alteram a Lei  9.294, que trata de publicidade e propaganda e cuja a intenção é mudar o
conceito do que é bebida alcóolica começando a considerar como tal bebida com gradação de
0,5%, com intuito de restringir a publicidade, justamente agora quando o setor se mobiliza para
divulgar à população os benefícios do vinho. Fernando Protas lembrou que, igual a outros
participantes, está há dezesseis anos no Colegiado e defendeu uma política que mobilize,
estimule e até subsidie a adoção de importantes sistemas que estão à disposição do
ministério. Aproveitou para comentar sobre o pleito apresentado pela Comissão Interestadual
da Uva - CIU, no sentido de que a Embrapa trabalhe as variedades de uvas existentes,
melhorando-as quanto a sanidade, resistência e produtividade; convidando, de pronto, o
representante da CIU para se reunirem na sua unidade a fim de discutirem o assunto. *
Tributação: Gilberto Pedrucci informou que aconteceram duas reuniões em São Paulo. Uma
audiência com o secretário de fazenda, Henrique Meireles, para solicitar a exclusão do vinho
da substituição tributária (ST). Em outra reunião foi tratado o assunto da MVA do estado de
São Paulo. Identificou-se que a pesquisa estava fortemente influenciada pelas informações de
duas empresas. Solicitou-se, então, a realização de outra pesquisa, incluindo a rede conhecida
como atacarejo. Reclamou o fato do setor contratar empresa para fazer a pesquisa, porém
esta não retornar ao setor com os resultados. Finalizou informando que os produtores e as
entidades gaúchas estão trabalhando fortemente junto ao governo do estado do Rio Grande
do Sul e também em parceria com os produtores paulistas, junto ao governo do estado de São
Paulo, para a exclusão do vinho do regime da ST.”

Deliberação: não houve.
 
4. Temas propostos pelo Ibravin: os assuntos propostos pelo Ibravin foram abordados
conjuntamente com os demais temas constantes da pauta.
 
5. Pleitos encaminhados pela Comissão Interestadual da Uva – CIU - Márcio Ferrari,
representante da CIU, se mostrou preocupado com a redução, nos últimos anos, do volume do
crédito provenientes do Pronaf e disse esperar que se mantenham os juros ou se reduzam.
Mencionou também a redução na subvenção do seguro agrícola e o receio de que diminua
ainda mais. Segundo disse, muitos produtores já não estão contratando o seguro que está
ficando cada vez mais caros. Pleiteou que o seguro passe a cobrir danos causados às
coberturas plásticas dos parreirais decorrentes de sinistros decorrentes de vendavais. Carlos
Paviani disse que o setor necessita do FGPP para garantir os preços mínimos. A proposta é
de que volte a termos recursos com juros controlados, ao redor de R$ 400 milhões reais.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Página 6 de 8



Defendeu, ainda, a criação de uma linha de crédito para vinhos finos. João Salomão, da SPA,
disse que fez um levantamento das principais linhas de financiamento da uva nos últimos anos
e que o crédito de custeio se manteve, o de investimento quase duplicou e a comercialização
apresenta uma tendência de queda. Assegurou que o pleito vai ser levado para análise da
Secretaria e que os pequenos e médios produtores terão prioridade. Também afirmou que não
acredita que aja grandes alterações no Pronaf.

Deliberação: não houve.
 
6. Andamento das demandas da câmara na Secretaria de Defesa Agropecuária – Marco
Tulio comentou sobre as providências que estão sendo tomadas para a revisão da Instrução
Normativa nº 14, que trata do padrão de identidade e qualidade do vinho. Marcelo Cereser, da
Anav, falou que os fiscais estão negando o registro de vinagre balsâmico, os feitos de vinho
cabernet sauvignon ou moscatel, bem assim os produzidos de vinho duplo, por não atender a
IN nº 14. Além disso está se exigindo a certificação de vinho na origem destinado a produção
de vinagre. Encerrou, indagando o que deve dizer para os associados da Anev. Marco Túlio
disse que a CGVB já recebeu essas sugestões e outras e que brevemente será chamada uma
consulta pública. Mário Sergio defendeu que para cada produto se faça uma instrução
normativa o que facilitará a revisão, quando necessário. Carlos Müller concordou e disse que
a CGVB já está trabalhando nessa linha.  Sobre o aumento no rigor da fiscalização de
derivados da uva, Marco Túlio falou a dificuldade de se identificar a fraude. Carlos Paviani
disse que o tema foi debatido no Ibravin e fez uma rápida apresentação sobre as regras que
vigem nos países sul americanos que exportam para o Brasil, traçando um paralelo com o que
é permitido internamente. Apresentou, ainda, os volumes importados e a evolução da
gradação alcóolica dos vinhos chilenos os quais indicam uma adição de água da ordem de
7%. Afirmou que não se trata de uma questão fitossanitária, mas de um problema econômico.
Disse que o ministério deveria investir em equipamento de ressonância magnética nuclear
para que se possa identificar a presença de água no vinho. Finalizou elencando algumas
incoerências nas questões legais, como a utilização de certos produtos em países dos quais o
Brasil importa vinhos, mas que são proibidos aos produtores nacionais. Luciana Gomes disse
que na última reunião da OIV o Brasil liderou um grupo de países que solicitou a volta da
proibição de adição de água ao vinho. Disse, ainda, que a CGVB está discutindo a
organização de um cadastro positivo dos produtores chilenos, a partir de realização de
auditoria. André Peres alertou que no vinho produzido no Brasil tem um percentual mínimo de
água e que o assunto deve ser tratado com o devido cuidado. Disse que parte das
incoerências mencionadas por Carlos Paviani pode decorrer do fato de que enquanto o Mapa
é quem faz parte da OIV é a Anvisa que regula a questão da permissão/proibição para uso de
aditivos, etc. Deunir Argenta, da Uvibra, afirmou que essa situação afeta diretamente os
produtores de vinhos finos e que se deveria exigir do Chile uma certificação sobre a utilização
de água. Ademar Júnior, assessor especial da Ministra, se apresentou e se colocou à
disposição para fazer a interlocução do setor com as áreas internas do Mapa e a Anvisa, via
ministro da saúde. Sobre o andamento das comissões científicas da OIV, Luciana Gomes fez
um breve relato sobre as reuniões que ocorreram entre os dias 27 de março e 6 de abril, em
Paris, ressaltou as principais deliberações, encaminhamentos e se comprometeu em enviar
um informe com maiores detalhes para que a secretaria da câmara difunda entre os membros.
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Deliberação:
a) envio de documentos a SDA solicitando que o Mapa: 1) invista em metodologias analíticas e
em equipamento de ressonância nuclear para o aperfeiçoamento da análise laboratorial de
bebidas importadas; 2) edite norma que proíba a entrada de vinho com água; 3) abra consulta
pública para revisão da  IN nº 14.
Ação 1: elaborar minuta dos documentos
Responsável: Ibravin/Anev
Ação 2: finalizar o documento, encaminhar e acompanhar.
Responsável: Secretaria da Câmara

7. Assuntos Gerais: Não houve
 
8. Encerramento - Vencida a pauta, o Presidente da Câmara ressaltou a importância do
encontro, da união de todos em defesa da cadeia produtiva. Agradeceu a presença e convidou
a todos para a reunião/almoço com a Frente Parlamentar de Defesa e Valorização da
Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espumantes e Derivados. Encerrou a reunião às doze
horas e quinze minutos. As apresentações feitas nesta reunião, que foram disponibilizadas
pelos autores, serão postadas no site da câmara: http://www.agricultura.gov.br/camaras-
setoriais-e-tematicas.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião
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