
Instruções de aceitação e 
submissão de 

VINHO, VINHO DOCE, 
PORTO E CHAMPANHE



Vinho, vinho doce, Porto e champanhe
Premium

Porque os potenciais compradores visitam a 
Catawiki à procura de vinhos e champanhes 
especiais e raros, os nossos especialistas 
escolhem cuidadosamente cada peça incluída 
nos nossos leilões, garantindo que têm 
qualidade premium e são apresentadas da 
melhor forma possível.

Na Catawiki, leiloamos os 
melhores vinhos e 
champanhes de qualidade 
premium que são difíceis de 
encontrar e apelativos para 
os mais apaixonados 
entusiastas de vinhos.

Autenticidade - Qualidade 

Fazemos isto porque o nosso 
objetivo é manter os nossos 
licitantes empolgados, 
permitindo que encontrem as 
peças em que estão 
interessados, e garantir que 
os nossos vendedores 
desfrutam de excelentes 
experiências de venda.



Na Catawiki, estamos sempre a progredir. Estamos neste momento a evoluir para um forte segmento 
premium, o que oferece mais oportunidades de sucesso, para nós e para si.
 
Dos 14 milhões de visitantes que chegam à nossa plataforma todos os meses, obtemos informações 
valiosas e ficamos a saber os artigos por que são apaixonados e o que preferem comprar.
Com a sua ajuda, queremos garantir que correspondemos continuamente a esta procura e oferecemos 
os objetos especiais que o nosso crescente número de licitantes quer comprar e pelos quais se sente 
entusiasmado.
 
Nestas instruções, definimos quais são as peças especiais que os licitantes procuram nos nossos leilões 
de vinho. Também indicamos o que precisamos de si para colocar essas peças a leilão com sucesso. 
Estas instruções servem para igualar a posição de todos os nossos vendedores.
 
Teremos o maior prazer em disponibilizar espaço nos nossos leilões para os seus lotes, desde que 
cumpram os requisitos de elevada qualidade indicados, e estaremos ao seu dispor para ser também 
flexíveis e irmos ao encontro do que for melhor para si.
Os nossos especialistas e gestores de contas estarão totalmente disponíveis para o apoiar e orientar 
para que tenha sucesso na Catawiki.
 
Obrigado por estar connosco nesta emocionante viagem!



Instruções para os 
produtos

    Para os nossos leilões, procuramos e selecionamos:

● garrafas e caixas de madeira originais contendo vinho, 
champanhe, Porto e vinho doce de qualidade premium

● garrafas que foram bem armazenadas e têm um nível de 
enchimento razoável

● garrafas de uma vasta gama de produtores conceituados 
de regiões bem conhecidas e também de regiões diversas

● garrafas com um valor mínimo de 15 € por garrafa e um 
valor mínimo de 75 € para o lote

bem como

● acessórios para vinho, colecionáveis e muito procurados, 
de uma seleção de marcas conceituadas

● artigos que estejam no mínimo num estado razoável

● lotes com um valor mínimo de 75 €

Na Catawiki, leiloamos vinhos e 
champanhes de todos os cantos 
do mundo, que são invulgares e 
que podem ser apreciados ou 
colecionados.



Vinho, vinho doce, Porto e champanhe de qualidade premium

● garrafas originais seladas com cápsulas intactas
● caixas de madeira originais seladas; última data aceite 2000
● caixas de madeira originais não seladas com a(s) garrafa(s) 

original(is)
● vinho, champanhe e Porto de qualidade premium, bem como 

outros vinhos fortificados e vinhos doces premium

Apresentamos uma vasta colecção de 
vinhos nos nossos leilões, mas os artigos 
antigos, raros e interessantes são 
particularmente apelativos para os nossos 
compradores.

Para os nossos leilões de vinho, procuramos uma vasta gama de garrafas e caixas de madeira originais 
contendo:



Acessórios para vinho colecionáveis

● baldes de gelo de edição limitada
● rolhas de garrafa da Fabergé
● acessórios e mobiliário de viagem de marcas de vinhos
● EuroCaves e unidades de refrigeração
● artigos de vidro, decantadores e utensílios para servir antigos ou de 

marcas de grande qualidade
● saca-rolhas antigo/edição limitada/grande qualidade de marcas 

conceituadas, como Laguiole
● sabres de champanhe de grande qualidade

Também procuramos acessórios para vinho colecionáveis de qualidade premium, incluindo:



Artigos que não são adequados para os nossos leilões de vinho

Certos artigos não são adequados para os nossos leilões, pois têm pouco interesse para os nossos licitantes. 
Isto inclui:
     

 ✗   garrafas vazias, réplicas ou garrafas para exposição
 ✗ coleções de rolhas de champanhe
 ✗ coleções de vários saca-rolhas que não são especiais
 ✗ caixas de madeira originais vazias
 ✗ Porto Tawny e Porto Ruby normais, com pouco ou nenhum potencial de 
envelhecimento e antigos        
champanhe que não seja vintage tem pouco interesse para os nossos licitantes
 (isto inclui, por exemplo, Dow's Fine Ruby ou Porto Barros Tawny)

✗ ✗✗



Lista das classificações/denominações mais desejadas para vinho 
e champanhe

FRANÇA
Bordeaux: todos os Grand Cru Classé 
de Médoc a Saint-Émilion
Bordeaux: Pomerol
Bordeaux: Cru Bourgeois
Burgundy: todos os vinhos Grand Cru 
e 1er Cru
Rhône: Côte-Rôtie, Condrieu, 
Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, 
Hermitage, Crozes-Hermitage
Champanhe: Grand Cru, Premier Cru 
e Grand Marquees

ALEMANHA
Mosel: Erstes Gewächs, Hochgewach
Rheingau: Erstes Gewächs,
Rheinhessen: Erstes Gewächs, 
Hochgewächs, 

ITÁLIA
Barolo: todos os vinhas 'Cru', como Brunate, 
Monprivato etc.
Barbaresco
Brunello di Montalcino
Amarone: Seco e Recioto
Toscana: Super Tuscans

ESPANHA
Rioja: Reserva e Gran Reserva
Priorat: Reserva e Gran Reserva
Ribera del Duero: Reserva e Gran Reserva

PORTUGAL
Douro: vinho tinto
Dão: vinho tinto
Alentejo: vinho tinto
Bairrada: vinho tinto

EUA
Vale de Napa: Carneros, Stags Leap, 
Rutherford, St. Helena
Vale de Sonoma: Russian River Valley

AUSTRÁLIA
Sul da Austrália: Barossa Valley, Coonawarra 
Valley
Austrália Ocidental: Margaret River

ÁFRICA DO SUL
Stellenbosch
Franschhoek
Constantia
Vinhas antigas (Rosa Kruger)

Pode ver a lista completa de vinhos e champanhes desejáveis clicando aqui. 

https://drive.google.com/open?id=1lIX6jAaUW6NdyUFC6Si-_klXq3zkD2Vz


Lista das classificações/denominações mais desejadas para Porto, 
Madeira e vinho doce

FRANÇA
Bordeaux: Sauternes Cru Classé
Loire: Bonnezeaux, Quarts de 
Chaume

ITÁLIA
Veneto: Amarone Recioto
Toscana: Vin Santo vintage
Sicília: Marsala vintage e solera

ESPANHA
Xerez: Amontillado, Palo Cortado, 
Oloroso e Añada Sherry

PORTUGAL
Douro: Porto Vintage, Porto Colheita, 
Porto Tawny envelhecido (mínimo 10 
anos)
Madeira: Madeira Solera, Madeira 
Vintage

ÁFRICA DO SUL
Constantia

ALEMANHA
Mosel: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein
Rheingau: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein
Rheinhessen: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

ÁUSTRIA
Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

Pode ver a lista completa de Porto, Madeira e vinho doces desejáveis clicando aqui.

https://drive.google.com/file/d/1j0BdBMCg2RBE2IoTc8YmUSfOl6qZH2cH/view?usp=sharing


Níveis de enchimento adequados para vinho

Quando o produtor engarrafa o vinho, a garrafa é enchida até ao pescoço mas, devido ao envelhecimento, o 
líquido pode evaporar pela rolha. Isto pode levar a uma probabilidade acima da média do oxigénio estragar o 
vinho. 

Para serem adequadas para os nossos leilões, as garrafas devem ter um dos seguintes níveis de enchimento:

● Níveis de enchimento muito bons: pescoço, base do pescoço, muito acima do ombro, acima do ombro, 
alto-ombro - enchimento alto, 3 a 4 cm abaixo da rolha

● Níveis de enchimento aceitáveis: médio-ombro, baixo-ombro - 5 a 7 cm abaixo da rolha

Pode ver uma representação gráfica destes níveis de enchimento na próxima página.

✗

   ✗      Níveis de enchimento abaixo do baixo-ombro não são geralmente adequados 
Estas condições apenas são aceites em raras ocasiões em que o frasco ou o rótulo tem 
valor comercial; por exemplo, colheitas raras de Mouton Rothschild.



Níveis de enchimento para vinho

  Garrafa padrão (Bordeaux)    Garrafa Burgundy

Base do pescoço

Acima do ombro
Médio-ombro

Muito acima do ombro

Alto-ombro
Baixo-ombro

Pescoço

7 cm abaixo da 
rolha

5 cm abaixo da 

rolha

4 cm abaixo da 
rolha

6 cm abaixo da rolha

Enchime
nto alto

3 cm abaixo da 

rolha



Níveis de enchimento adequados para garrafas de  Porto

Quando o produtor engarrafa o vinho, a garrafa é enchida até ao pescoço mas, devido ao envelhecimento, 
o líquido pode evaporar pela rolha. Isto pode levar a uma probabilidade acima da média do oxigénio 
estragar o vinho. 

Os níveis de enchimento de vinhos fortificados, como o Porto, xerez e Madeira:

● Como as garrafas têm um vidro muito escuro, segurar uma lanterna por trás do pescoço da garrafa 
ajudará a mostrar o nível de enchimento.

● Os níveis de enchimento podem ser um pouco mais baixos para serem aceites no leilão, já que o alto 
teor de álcool e o processo oxidativo da produção do vinho tornam estas garrafas menos propensas à 
oxidação.

   ✗      Níveis de enchimento muito abaixo do baixo-ombro não são 
geralmente adequados 
Estas condições apenas são aceites em raras ocasiões em que o frasco ou o 
rótulo tem valor comercial; por exemplo, Porto Vintage raro.  

✓



Níveis de enchimento adequados para champanhe

Quando o produtor engarrafa o vinho, a garrafa é enchida até ao pescoço mas, devido ao 
envelhecimento, o líquido pode evaporar pela rolha. Isto pode fazer com que o oxigénio estrague o vinho. 

Devido às longas cápsulas de metal, o nível de enchimento das garrafas de champanhe é medido a partir 
do fundo com a garrafa virada ao contrário.

Para serem adequadas para os nossos leilões, as garrafas devem ter um dos seguintes níveis de 
enchimento:

● Níveis de enchimento muito bons: enchimento alto, 1 a 1,5 cm medidos a partir do fundo da garrafa
● Níveis de enchimento aceitáveis: 2 a 3 cm medidos a partir do fundo da garrafa

   ✗     Níveis de enchimento a 4 cm ou mais do fundo da garrafa não são geralmente 
adequados
Estas condições apenas são aceites em raras ocasiões em que o frasco ou o rótulo tem 
valor comercial; por exemplo, champanhe Dom Perignon vintage raro. 

✓



Estado

O estado da garrafa é determinado pelo estado da cápsula, rolha, 
rótulo e nível de enchimento da garrafa. O principal fator a influenciar o 
estado geral da garrafa é o ambiente durante o armazenamento:

● Se for muito húmido, o rótulo fica com bolor e a cápsula pode 
ficar corroída, mas não afetará muito o vinho, apesar de diminuir 
o valor.

● Se for demasiado seco, o papel do rótulo pode ficar descolado e 
existe um risco maior de a cortiça da rolha secar, o que acabará 
por estragar o vinho.

Para serem adequadas para leilão, as garrafas têm que estar num estado que o 
comprador possa considerar valioso.  

✓

✓
✓



Estados que não são adequados

✘ selos muito danificados ou em falta (cápsula de metal ou cápsula de cera)
✘ rolhas de cortiça que encolheram demasiado
✘ marcas de agulha no topo da cápsula
✘ muito pouco legível, rasgado, manchado ou sem etiquetas
✘ acessórios muito danificados ou partidos

Marca de agulha no 
topo da cápsula

Vinho que perdeu 
cor

Cápsula danificada Cápsula e rolha de 
cortiça rachada/seca

Artigos que estão em mau estado têm pouco ou nenhum interesse para os licitantes e não são adequados 
para os nossos leilões. Isto inclui garrafas com: 

✗ ✗✗ ✗



Descrição do lote

Para ajudar a incentivar os potenciais 
compradores a licitarem no seu lote, deve 
incluir uma descrição detalhada do(s) 
seu(s) objeto(s). Esta deve ser completa e 
honesta.

Instruções de 
submissão

Os potenciais compradores licitam 
tendencialmente em lotes com uma 
boa descrição, em que todas as 
informações relevantes estão 
indicadas com clareza, e, claro, com 
fotos bonitas.



Instruções de submissão 

Se estiver a utilizar o nosso site para adicionar os seus lotes, aparecerão dicas para o orientar e lhe dizer quais 
as informações que precisamos de saber sobre o seu lote. Os campos que preencher ajudam a apresentar as 
informações de uma forma fácil para o comprador ler.

A informação necessária inclui:
● Objeto/tipo de vinho
● Ano da colheita/engarrafamento
● Produtor e/ou nome do vinho
● Classificação
● Número de garrafas
● Tamanho da garrafa

● País
● Região/denominação
● Estado
● Condições de armazenamento
● Nível de enchimento do vinho
● Embalagem
● Pontuação da crítica

Conhece algum outro detalhe interessante sobre a história dos artigos? Partilhe essa informação com os licitantes no 
campo da descrição.



Fotografias

Para permitir que os nossos especialistas, assim 
como os nossos licitantes, tenham uma boa ideia 
do artigo, exigimos: 

● uma visão de 360º do artigo

● imagens de perto de detalhes importantes, 

seguindo as instruções da próxima página 

● imagens de perto dos rótulos da frente e de 
trás 

● imagens de perto da(s) cápsula(s) vista(s) de 
cima e dos lados  

Instruções de 
submissão

Incluir boas fotografias é fundamental para 
cativar os compradores, garantindo que 
licitam no seu lote.

Comprar online significa que os potenciais 
licitantes não têm a possibilidade de ver o 
seu lote pessoalmente, pelo que fotografias 
detalhadas e de elevada qualidade são 
muito importantes.



Instruções para as imagens 
● Fotografe o seu artigo num fundo liso e neutro, de preferência um fundo branco.

● Certifique-se de que evitar qualquer cenário que possa distrair, como o interior de uma 
loja ou um local no exterior.
As fotos apenas devem mostrar apenas o(s) artigo(s) que quer oferecer para leilão. Evite 
auto-retratos. Não aceitamos imagens em que o objeto está a ser segurado por uma 
pessoa.

● Os licitantes querem ver o maior número possível de detalhes. Portanto, inclua sempre 
imagens do rótulo da frente, do rótulo das costas, do fundo da garrafa, do topo da 
cápsula, dos lados da cápsula e do nível de enchimento. Se tiver vários artigos num lote, 
fotografe todos os artigos oferecidos juntos, bem como cada artigo separadamente.

● Inclua imagens nítidas de detalhes, como uma assinatura ou monograma, todos os 
detalhes decorativos, um logótipo, título ou inscrição e, quando relevante, do interior.
Todos os sinais de desgaste ou danos (mínimos) devem ser claramente mostrados nas 
imagens. Inclua imagens nítidas de peças reparadas ou restauradas.



Instruções para as imagens - Exemplo de um lote



Envio com seguro
Utilize um código Track & Trace para o seu envio.

Regulamentos de importação/exportação
Alguns países podem ter restrições na 
importação de álcool. Se tem conhecimento de 
restrições impostas a artigos enviados do seu 
país de residência para outro país, mencione isso 
na descrição do lote para ajudar os licitantes. 
Exemplo: antes de licitar esteja ciente dos 
regulamentos que o seu país de residência pode 
ter para a importação de bebidas alcoólicas.

Instruções para 
o envio

Embalagem

Os airbags insufláveis para 
garrafas são extremamente 
recomendados, assim como 
a utilização de caixas de 
cartão grossas. Protetores de 
garrafas de 
isopor/poliestireno também 
são adequados. 



Preparação de garrafas

Sugerimos que, além de embalar adequadamente a(s) sua(s) garrafa(s), embrulhe cada garrafa 
individualmente com película aderente, sempre que possível, especialmente as cápsulas. Desta 
forma, na eventualidade de ocorrer um pequeno vazamento ou a rolha ficar danificada, é menos 
provável que as outras garrafas da encomenda sejam afetadas.



Obrigado! 


