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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A ADVID, constituída em 1982, com o objecto original de “estudar e experimentar as técnicas de viticultura 

adequadas às características específicas da região demarcada dos vinhos generosos do Douro, tendo nomeadamente, 

como preocupação a mecanização das operações de granjeio, tudo com vista a aperfeiçoar a qualidade dos vinhos e 

assegurar a sua competitividade nos mercados internacionais”, altera os seus estatutos em 1997 para abraçar a 

Protecção Integrada, e passam a ser também seus fins “a formação profissional; a promoção e a defesa do património 

ambiental e paisagístico da Região Demarcada do Douro; a promoção de práticas de protecção e produção 

integradas, apoio técnico e promoção dos produtos obtidos; recolher, tratar e divulgar a informação com interesse 

para o desenvolvimento das actividades vitivinícolas; organizar e manter serviços de interesse para os associados”. 

Em 2005 alarga o seu objecto também “à representação e defesa dos interesses dos associados junto de todas as 

entidades, oficiais ou privadas, de âmbito nacional, regional ou internacional, e além da produção integrada promove 

também a agricultura biológica”. 

A ADVID tem como a missão promover o Desenvolvimento Sustentável da Vitivinicultura Duriense, procurando 

sustentar a sua acção em valores fundamentais: 

 A cultura da identidade, rigor e empenhamento; 

 Equipa flexível, coesa e entusiasta; 

 A partilha da informação e do conhecimento; 

 A criatividade e a inovação; 

 O primado do Associado; 

 A procura da excelência. 

E como visão “ser uma unidade agregadora, promovendo a cooperação e o funcionamento em rede das empresas e 

outros actores relevantes para o desenvolvimento do sector, e ser reconhecida como uma plataforma de referência 

para o desenvolvimento sustentável da vitivinicultura, pela sua capacidade na transferência de conhecimento e 

levantamento dos problemas da Vitivinicultura Duriense”. 

 

Como definido no Plano de Actividades para 2013, demos especial enfâse à definição da estratégia para 

sustentabilidade futura da ADVID. Nos 32 anos de existência, a ADVID conquistou uma posição ímpar entre as 

Associações do Sector, pela procura do conhecimento e a sua transferência para o sector vitivinícola, o que nos 

permitiu ao longo destas três décadas acumular conhecimento e experiência para podermos vir a disponibilizar 

Serviços de Qualidade e Confiança aos nossos Associados e restantes operadores do sector vitivinícola. 

Assim, foi identificado um conjunto de serviços, para os quais a Associação possui competências técnicas e 

ferramentas adequadas, a disponibilizar aos Associados, mas também a outros operadores da Região do Douro e de 

outras Regiões Vitícolas nacionais e internacionais, os quais constituem a base do Plano Estratégico.  

Não foi possível apresentar o Plano Estratégico durante o ano de 2014, devido a várias situações não previstas, 
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nomeadamente o prolongamento do reconhecimento do Cluster dos Vinhos da Região do Douro até pelo menos ao 

final do primeiro semestre de 2014 e a não definição do Plano de Desenvolvimento Rural 2020, prevemos no entanto 

que a sua apresentação ocorra durante o primeiro semestre de 2014. 

Em 2013 continuámos a desenvolver as linhas estratégicas estabelecidas em 2009 através de diversas acções. 
 
 

1. Alterações Climáticas 

 Impacto das Alterações Climáticas na Vitivinicultura da Região Demarcada do Douro; 

 Modelização da Evolução da Qualidade do Vinho da RDD; 

 Estratégias, de curto prazo, para mitigação das alterações climáticas na viticultura (ClimVineSafe); 

 Gestão do stress hídrico e térmico da videira; 

 Projecto Euporias. 
 

2. Biodiversidade Funcional em Viticultura 

 EcoVitis – Maximização dos serviços do ecossistema, através da monitorização da presença de infra-

estruturas ecológicas na população de insectos e aranhas, e de parasitóides da traça-da-uva; 

prospecção de parasitóides da traça-da-uva, de cochonillas e eventuais inimigos do vector da 

Flavescência Dourada; implementação da confusão sexual; avaliação da presença de outras traças-da-

uva; identificação de fungos e nemátodos entomopatogénicos; identificação da flora, das aves, dos 

morcegos e das libélulas; 

 Biodivine – Demonstração da Biodiversidade Funcional em paisagens vitícolas, através de acções de 
monitorização da flora, da avifauna, dos mamíferos e da actividade dos invertebrados em solos com e 
sem enrelvamento. E ainda através da implementação de acções de conservação como, enrelvamento, 
instalação de sebes, promoção da biodiversidade nos muros, confusão sexual e reorganização das 
cabeceiras. 

 
3. Racionalização da Vinha de Encosta 

 Cartografia dos movimentos de vertente; 

 GreenVitis; 

 Laboratório de produtos e serviços, com a constituição de 6 Focus Group: Pulverização; Máquinas 

adaptadas a trabalhar em patamares estreitos e pendentes elevados; Limpeza de taludes; Sensorização 

e instrumentação; Tratamento e valorização de resíduos; Eco-eficiência. 

 
4. Preservação da Variabilidade Genética das Castas  

 Prospecção e recolha de material vegetativo na RDD e Trás-os-Montes; 

 Acompanhamento dos campos de selecção clonal. 

 
5. Produção Sustentada em Viticultura 

 Controlo da traça da uva pelo método da confusão sexual; 

 Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos; 

 Prospecção do insecto vector da Flavescência Dourada (Scaphoideus Titanus Ball); 

 Colaboração com a BIOCANT no projecto INOV WINE 2 (doenças do lenho e oídio); 

 Monitorização da evolução do Aranhiço Amarelo; 

 Avaliação da eficácia de tratamentos no combate ao oídio da videira em fases precoces do ciclo 
vegetativo da videira; 

 Contributo para a caracterização das populações do oídio da videira em diferentes castas de Vitis vinífera 
em Portugal; 

 Previsão do potencial de colheita - Método Polínico; 

 Monitorização das resistências de infestantes aos herbicidas. 
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6. Desenvolvimento de Competências - Formação e Divulgação  

 Poda e enxertia em viticultura, 50h (1 curso); 

 Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, 50h (3 cursos); 

 Segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola, 50h (2 cursos); 

 Mecanização Básica e Condução de Veículos Agrícolas, 225h (1 curso). 

Conforme previsto, refizemos a candidatura intitulada “Avaliação Contínua do Estado Tecnológico da Vitivinicultura 
da Região Demarcada do Douro”, agora candidata no âmbito do SIAC aviso 02/SIAC/2012. 
 

7. Continuámos a desenvolver com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto o Observatório 
Económico da RDD com o objectivo de criar o Modelo Valorimetria da Vinha. 

 
Relativamente aos Serviços que prestámos, salientam-se os 141 Pedidos Únicos, que representam um total de ajudas 

no valor aproximadamente 1,5 milhões de euros, o apoio na elaboração de 136 cadernos de campo, 300 consultas 

técnicas em gabinete e 242 no campo.  

Na área de enologia, analisámos 1124 amostras de bagos no período de maturação e 757 amostras de vinhos 

tranquilos através do Portal dos Taninos. 

Prestámos ainda apoio a 3 associados na mediação do potencial hídrico de base e de sarmento.  

Disponibilizámos em parceria com a IBERMETEO, os Serviços de Previsão Meteorológica de Maio a Outubro, para os 

seis associados que aderiram. 

Salienta-se ainda a implementação e acompanhamento de quatro ensaios, um por solicitação da Universidade da 

Califórnia, para monitorização de armadilhas sexuais na Região Demarcada do Douro, com o objectivo de determinar 

se novas formulações de feromonas ou outros dispositivos de atracção poderiam ser mais efectivos na monitorização 

de parcelas com e sem confusão sexual. Um segundo, por solicitação de empresa francesa para avaliação do efeito 

herbicida e desfoliante de produto destinado a viticultura biológica, e a pedido de 2 empresas portuguesas de 

produtos fitofarmacêuticos implementámos ainda dois ensaios para avaliação da eficácia de fungicidas contra o oídio 

da videira. 

A nível nacional promovemos um curso WSET nível 3, que se realizou em Lisboa. 

Em 2013 foram produzidos vários materiais de suporte e transferência do conhecimento, bem como acções de 

divulgação, tais como, Listas de Produtos Fitofarmacêuticos Homologados em Protecção Integrada das quais duas 

são actualizações (9), Boletins (15) e Circulares de acompanhamento Fitossanitário e outras informações (14). 

Editámos o livro “Uma Avaliação do Clima para a Região Demarcada do Douro: Uma análise das condições climáticas 

do passado, presente e futuro para a produção de vinho", em português; produzimos o “Caderno Técnico nº 5 – 

Oídio da Videira” em português e inglês. Foi também produzido um filme promocional sobre o projecto “EcoVitis”. 

Organizámos individualmente ou em cooperação 27 eventos de divulgação, destacando-se, “Castas Brancas da RDD”, 

“Gestão do Stress Hídrico e Térmico da Videira”, “Sobreenxertia”, “Flavescência Dourada, Scaphoideus titanus Ball”, 

“Avaliação ambiental no sector vitivinícola”, “Biodiversidade em Viticultura: Sustentabilidade Ambiental, valor 

acrescentado para o Vinha e para o Vinho”, “Uso sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos” e "Alteração ao PIOT-

ADV”. 
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Apresentámos e/ou publicámos, 28 trabalhos em reuniões científicas ou de divulgação e promovemos ou 

participámos em mais três, destacando-se as participações no 9º Simpósio de Viticultura do Alentejo e no 2º Festival 

do Vinho do Douro Superior, respectivamente, sobre o comportamento do insecto vector da Flavescência Dourada 

na Região de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a importância da Flavescência Dourada. Destacam-se ainda as 

comunicações apresentadas na GIESCO, sobre a monitorização de artrópodos, alterações climáticas, estratégias para 

o controlo da traça-da-uva, bem como as apresentadas no encontro da OILB em Ascona na Suíça, sobre o controlo 

do oídio, controlo da traça-da-uva, a presença de mais duas traças na RDD. 

No seguimento dos anos anteriores reforçamos laços com as instituições com as quais já mantínhamos protocolos 

de parceria e fomentámos a parceria com entidades relevantes para o desenvolvimento da actividade vitivinícola da 

Região Demarcada do Douro, nomeadamente a Universidade do Porto, a UTAD, o IVDP, o IVV, a ViniPortugal, a DGAV, 

a Estrutura de Missão do Douro, a DRAPN, a ACIBEV e a AEVP.  

Destacamos a participação iniciada em 2012 na elaboração do Plano de Acção Nacional de Controlo da Flavescência 

Dourada, com a coordenação da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e a estreita colaboração com a 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte na monitorização do controlo do insecto vector na Região do 

Douro. 

O relacionamento com a Universidade Porto foi reforçado através de mais uma visita à Região do Douro, agora no 

período de repouso vegetativo da videira, de um conjunto alargado de investigadores para identificação de 

necessidades e posterior desenvolvimento de soluções. Iniciou-se um projecto colaborativo virtual conjunto: o 

Laboratório de Produtos e Serviços para a Viticultura Duriense. 

Com a Estrutura de Missão do Douro, participámos activamente como membros do Conselho Consultivo, 

nomeadamente na proposta de alteração ao Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro (PIOT ADV), que culminou com a apresentação de uma proposta no último Conselho Consultivo de 2013. 

Junto do IVV e IVDP apresentámos Proposta de Alteração ao Artigo 10º do Decreto-Lei nº 173/2009 de 3 de 

Agosto,  definindo o que consideramos ser o “Conceito de Parcela de Vinha na RDD”.  

Ainda junto do IVV, IVDP, bem como da AEVP, ACIBEV e ViniPortugal, mantivemos reuniões com intuito de promover, 

projectos de investigação que se considerem pertinentes para o desenvolvimento do sector vitivinícola e acções de 

disseminação que permitam a valorização de conhecimento para o sector económico associado à produção e 

comércio de vinhos. 

Um dos resultados destas acções foi o Seminário “Biodiversidade em Viticultura: Sustentabilidade Ambiental, valor 

acrescentado para o Vinha e para o Vinho” que realizámos em conjunto com a ViniPortugal, a 4 e 5 de Novembro 

respectivamente na Casa de Serralves no Porto e na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa. 

No que respeita à UTAD salientamos os projectos e as acções que desenvolvemos em conjunto, destacando-se o “I 

workshop do projecto Ecovitis - Maximização dos Serviços do ecossistema Vinha”, “Flavescência Dourada, 

Scaphoideus titanus Ball”, “XII Encuentro Duero/Douro Património Común” e a participação no Fórum - "O Futuro da 
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Investigação Agro-alimentar promovido pela UTAD". 

Alargámos e reforçámos a cooperação com Entidades do Sistema Científico e Tecnológico internacionais, 

nomeadamente, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y Léon ((ITACyL), INRA - Unité Expérimentale de Pech 

Rouge, Université de Bordeaux e Institut des Sciences de la Vigne e du Vin (ISVV), Institut Français de la Vigne e du 

Vin (IFV), Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, Southern Oregon University e Hochschule Geisenheim 

University, pelas visitas e reuniões profissionais que promovemos na Região do Douro através de, Jesus Yúste, Hernán 

Ojeda, Cornelis (Kees) van Leeuwen, Joel Rochard, Claire Villemant, Gregory Jones e Hans Schultz respectivamente. 

Para acompanhar e participar na definição das políticas regionais, nacionais e internacionais, participámos em 

reuniões e encontros, em diferentes instituições, tais como: Casa do Douro, com a participação no Conselho Regional; 

FEVIPOR - Federação dos Viticultores de Portugal, vogal da Direcção e através do qual temos assento no Conselho 

Consultivo do IVV; PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, vogal da Direcção; CNOIV – 

Comissão Nacional do OIV, participação nos diversos grupos de peritos e Conselho Geral e ainda representação 

Nacional no Grupo de Trabalho ad hoc “Balanço do Carbono” junto da OIV; OILB - l'Organisation Internationale de 

Lutte Biologique – Participámos, como associados que somos, com apresentação de 3 comunicações no OILB-

Working Group on "Integrated Protection and Production inViticulture", em Ascona (Suiça); Lien de la Vigne – ainda 

como pré-associado, participámos na consulta que fizeram aos associados sobre “Spraying, Grapevine improvement 

(new resistant varieties), Network Experimentation, Stimulation of grapevine defences e Economy” com o intuito de 

promoverem a “Redução de factores de produção”. 

 Na defesa dos interesses dos nossos associados, participámos na consulta pública promovida pelo GPP sobre o PDR 

2014- 2020, apresentando propostas para acções, Pagamento Natura e Apoios Zonais, Conservação do Solo, Uso 

Eficiente da Água na Agricultura, Culturas Permanentes Tradicionais, Património Genético, Inovação por Grupos 

Operacionais, Aconselhamento e Criação de Associação de Produtores (AP) e Organizações de Produtores (OP). 

Fomentamos o desenvolvimento e animação da rede, com a adesão ao Cluster de entidades, como a NERVIR – 

Associação Empresarial de Vila Real, Dão Sul – Sociedade Vitivinícola S.A. e a Adega Cooperativa de Cantanhede.  

Alargámos a base associativa com a adesão de cinco Associados Aderentes Colectivos e dois Associados Aderentes 

Individuais, o que evidencia a capacidade de angariação de novos Associados na difícil conjuntura actual, e o 

reconhecimento da ADVID como plataforma de disseminação do conhecimento e identificação/levantamento de 

necessidades, nomeadamente pela admissão da Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia, o que reforça 

o rumo positivo da estratégia definida nos últimos anos. 

Terminámos o ano de 2013 com 168 Associados e 50 Parceiros, tendo diminuído o número de Associados, mas 

aumentado o valor em quotizações pela alteração da tipologia de Associados. 

A Conta de Resultados indica um resultado líquido negativo de 71.236€, consequência de termos continuado a 

desenvolver projectos que não foram financiados, isto é, aumentámos e valorizámos o conhecimento com interesse 

para os Associados, colmatando lacunas que o Estado não preenche. Resultado do cuidado posto nos gastos 
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(relembra-se que foi aprovada, no Orçamento de 2013, uma previsão de resultado líquido negativo de 159.636, 85€), 

a diferença entre o orçamentado e o executado mostra que diminuímos os custos em 16% perante uma diminuição 

dos proveitos em 5%. 

Os resultados indicam ainda que a ADVID está a aumentar o suporte da Associação com base em Serviços, tendo 

facturado 284.937,17€, dos quais 50.832,89€ não foram suportados pelas quotas.  

Em suma demos mais um passo para a concretização da Missão e alcance da Visão, contribuindo para o reforço da 

competitividade do sector vitivinícola Duriense e estímulo do empreendedorismo e inovação.
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1. ÓRGÃOS SOCIAIS 

ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE:   Adriano Ramos Pinto Vinhos S.A.  

  Representado por: João Rosas Nicolau de Almeida 

VICE-PRESIDENTE:  Niepoort (Vinhos), S.A.. 

  Representado por: José Teles Dias da Silva 

VOGAL:  Rozès, S.A.  

  Representado por: António Fernando da Cunha Saraiva 

 

CONSELHO FISCAL 

PRESIDENTE:  Cª Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro  

  Representado por: Pedro Silva Reis 

VOGAL: Churchill Graham, Lda. 

  Representado por: John Graham 

VOGAL: Manuel Maria Gonçalves Mota   

 

DIRECÇÃO 

PRESIDENTE:  Sogevinus Fine Wines S.A 

 Representada por: José Manuel Castro e Silva Meneres Manso 

VOGAL:  Duorum Vinhos S.A 

  Representada por: José Luís Moreira da Silva 

VOGAL:  Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 

  Representada por: Francisco Spratley Ferreira  

VOGAL:  Sogrape Vinhos S.A 

  Representada por: António da Rocha Graça 

VOGAL:  W & J Graham & Cª. S.A 

  Representada por: Carlos Alberto Soares Caldeira 
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2. ASSOCIADOS 

ASSOCIADOS EFECTIVOS Quinta do Passadouro, Sociedade Agrícola, Lda. 

 Quinta do Pessegueiro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 

Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. Quinta do Querindelo, Lda. 

Churchill Graham, Lda. Quinta do Sagrado - Vinhos, SA 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. Quinta do Sairrão, Sociedade Agrícola, S.A. 

Niepoort (Vinhos), S.A. Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 

Quinta do Noval - Vinhos, S.A. Quinta dos Avidagos, Lda. 

Rozès, S.A. Quinta Geração – Vinhos, Lda. 

Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 

Sogevinus Fine Wines, S.A. Rumo, Sociedade Agrícola, Lda. 

Sogrape Vinhos, S.A. Sapec Agro, S.A. 

W. & J. Graham & C.ª.S.A. Silva & Cosens, Ltd. 

 Sinergiae - Ambiente, Lda. 

ASSOCIADOS COLECTIVOS Sociedade Agrícola da Quinta do Alvito, Lda. 

 Sociedade Agrícola da Quinta do Vale de Malhadas, Lda. 

A. Monteiro & Pôncio, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Vesúvio, Lda. 

Bayer CropScience Portugal, Lda. Sociedade Agrícola de Vila Velha, Lda. 

Beloxisto - Turismo Rural e Agricultura, Lda. Sociedade Agrícola José Mesquita Guimarães, Lda. 

Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia Sociedade Agrícola Quinta da Sequeira Nova, Lda. 

Biosani - Agricultura Biológica e Protecção Integrada, Lda. Sociedade Agrícola Quinta da Teixeira Velha, Lda. 

Cabanas - Sociedade Vitivinícola, Lda. Sociedade Agrícola Quinta do Beato, Lda. 

Casa Agrícola Horta Osório, S.A. Sociedade Agrícola Quinta do Todão, Lda. 

Casa de Vilarelhos, Sociedade Agrícola, Lda. Sociedade Agrícola Quinta Seara D'Ordens, Lda. 

Cockburn & Ca., S.A. Sociedade Agroturistica da Casa dos Barros, Lda. 

Coimbra de Mattos, Lda. Sogevinus Quintas, S.A. 

Douro Wine Devotion, Lda. Symington Vinhos, S.A. 

Duorum Vinhos, S.A. Syngenta Crop Protection, Lda. 

E.I. Empreendimentos e Investimentos Agrícolas do Douro, S.A. VCC, Unipessoal, Lda. 

Esmero – Sociedade de Vinhos, Lda. VDS - Vinhos Douro Superior, S.A. 

F. Albuquerque e Filhos - Sociedade Agrícola, S.A. Veredas do Douro - Sociedade Agrícola, Lda. 

F. Olazabal & Filhos, Lda. Warre & CA, SA. 

Fundação da Casa de Mateus Wine and Soul, Lda. 

In Vino - Sociedade Agrícola, Lda.  

João Brito e Cunha, Unipessoal Lda. ASSOCIADOS INDIVIDUAIS 

João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda.  

João Pessanha Moreira & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda. Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, Herdeiros 

José Maria Pires – Quinta Vale de Locaia, Sociedade Unipessoal, Lda. 
Alfredo Fernandes Teixeira Constantino, Cabeça de Casal da 
Herança de 

José Viseu Carvalho & Filhos, Lda. Álvaro Martinho Dias Lopes 

Lemos & Van Zeller, Lda. Ana Maria Lencastre Sousa Soares Freitas 

Montez Champalimaud, Lda. Ana Rita Forjaz Teixeira Leal Fráguas 

Néctar da Sabedoria - Vinhos e Enoturismo, Lda. André Correia Cigarro Brás 

Pacheco & Irmãos, Lda. António Caetano Sousa Faria Girão 

Pagamo Meco, S.A. António Carlos Sobral Pinto Ribeiro 

Prats & Symington, Lda. António da Cunha Carvalho 

Quinta D. Matilde - Vinhos, Lda. António dos Santos Cigarro, Cabeça de Casal da Herança de 

Quinta da Carvalhosa, Sociedade Agrícola, Lda. António José Silva Fonseca Gonçalves Mendes 

Quinta da Cuca, Lda. António Manuel da Costa Lima Acciaiuoli Dória 

Quinta da Jusã - Sociedade Imobiliária e Agrícola, S.A. António Manuel Rodrigues de Queiróz 

Quinta da Rosa - Vinhos, S.A. António Manuel Vicente Almeida 

Quinta da Xandica - Sociedade Unipessoal, Lda. António Manuel Vilhena Andrêz 

Quinta das Apegadas, Sociedade Agrícola, Lda. António Rodrigues de Carvalho 

Quinta do Cotorinho – Vitivinicultura, Lda. Armando Filipe Lacerda Queirós 

Quinta do Crasto, S.A. Artur Luís Vinhal Graça Guimarães Serôdio 

Quinta do Grifo - Sociedade Agrícola, S.A. Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho 

Quinta do Infantado, Vinhos do Produtor, Lda. Bertilde Botelho Elias 

Quinta do Osório, Lda. César Augusto Correia de Sequeira 
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ASSOCIADOS INDIVIDUAIS (continuação) Maria Henriqueta Janeiro Pinto da Silva 

 Maria Luísa da Graça Paulo Ferreira da Rocha 

Charles Andrew Nunes Symington Maria Manuela Matos Silva da Fonseca Mendes 

Domingos Guilhermino dos Reis Alves de Sousa Maria Manuela Vasques Osório de Amorim 

Eduardo Francisco Bessa da Costa Seixas Maria Natália Lameirão Monteiro de González 

Eunice Luís Silva Fonseca Gonçalves Mendes Maria Paula Carmona de Abreu de Azeredo Malheiro Girão 

Fernando de Sousa Botelho Albuquerque Maria Virgínia Borges Gonçalves Costa Mendes 

Francisco Júlio Marinho Oliveira Passos Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros 

Inês Sofia Gomes de Sousa Botelho Albuquerque Mário Joaquim Mendonça Abreu e Lima 

João Baptista de Castro Girão de Azeredo Leme Natália Neusa Correia Cigarro Miranda Brás 

João Francisco Sarmento Meneses Paul Douglas Symington 

João Manuel Araújo dos Santos Pedro Pinto da Cunha Rola 

João Pereira Rebelo Peter Ronald Symington 

Joaquim Norberto Campos Rodrigues dos Santos Pompeu Barros Viseu 

John Andrew Douglas Symington Pôncio Martins Ribeiro 

Jorge Bernardo Lacerda de Queiroz Tomás Guedes de Almeida Holtreman Roquette 

Jorge Botelho Elias Vincent Bouchard 

Jorge Reis Morais Moutinho  

Jorge Rosas - Vinhos Unipessoal, Lda. ASSOCIADOS HONORÁRIOS 

José Agostinho Fernandes Lacerda  

José Alberto Pinto de Azevedo Acácio Manuel Poças Maia 

José António Teixeira Martins Alexandre José Pina de Carvalho 

José Arnaldo Coutinho  António Rocha Pinto 

José Carlos de Morais Calheiros Cruz, Herdeiros  António de Vasconcelos Maia 

José Correia Barrigas de Azevedo António J. Albuquerque de Oliveira Quinta 

José Luís Matos Rodrigues de Figueiredo António J.S. de Oliveira Bessa 

José Manuel Morais Barata António Jorge Ferreira Filipe 

José Maria Ramos, Herdeiros Charles Andrew Nunes Symington 

José Ramos da Fonseca Christian Seely 

Laura Maria Osório de Meneses Braga Coutinho Albuquerque 
Nápoles 

Cristiano José Seabra Van Zeller 

Laura Maria Valente Barreto Nogueira Regueiro Fernando Bianchi de Aguiar 

Luís Batista Pinto Figueiredo, Cabeça de Casal da Herança de Fernando Luís Van Zeller 

Macário de Castro da Fonseca Pereira Coutinho Francisco Barata Tovar 

Manuel Cândido Pinto de Oliveira George T.D. Sandeman 

Manuel da Costa Pinto Hespanhol João Manuel M. de Almeida Barros 

Manuel Fernandes Lebres João Pedro Larangeiro Ramalho 

Manuel Joaquim Freire de Almeida Gouveia John Gordon Guimarães 

Manuel Mouzinho de Albuquerque de Mascarenhas Gaivão José Alfredo Pinto Gaspar 

Maria Adelaide Pinto dos Santos José Manuel Froés Burguete de Sousa Soares 

Maria Alcina Fortes de Carvalho José Maria d’Orey Soares Franco 

Maria Amélia Branco Xavier de Araújo Manuel Ângelo Oliveira de Almeida Barros 

Maria Amélia Cyrne Correia Pacheco Lobato Faria Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito 

Maria Antónia de Nazaret Bernardo Azevedo Narciso Miguel Côrte-Real da Silva Gomes 

Maria Beirão Costa Pinto Almeida Silva Nuno d’Orey Cancela de Abreu 

Maria Celina Gomes Parente do Patrocínio Nuno Pizarro Magalhães 

Maria da Graça Almeida Ferreira de Sousa Pizarro Pedro Miguel Cunha de Sá 

Maria da Graça Lacerda de Queirós Peter Ronald Symington 

Maria Emília Miranda de Sousa Leite Lobo de Ávila  

Maria Etelvina Ferreira Trigo Pereira Carneiro  
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3. PARCEIROS 

3.1.  PARCEIROS NO ÂMBITO DO CLUSTER DOS VINHOS DA REGIÃO DO DOURO 

ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos 
Adega Cooperativa de Cantanhede, C.R.L. 
Adega Cooperativa de Favaios  
AEP – Associação Empresarial de Portugal 
AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto  
Dão Sul – Sociedade Vitivinícola, S.A 
DRAPN - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
Ecofiltra - Sociedade de Representações, LDA 
Escola Superior Agrária, IPB 
Forschungsanstalt Geisenheim von-Lade-Strasse 1 65366 GEISENHEIM – Alemanha  
Geodouro 
Gistree – Sist. Informação Geográfica 
Grã-Cruz, Sociedade Comercial de Vinhos Lda 
ISA - Instituto Superior de Agronomia 
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 
IVDP - Instituto dos Vinhos Douro e Porto 
Lavradores de Feitoria 
Lincoln University - Bio-Protection Research Centre  
Maçanita Vinhos, Lda.  
Metalúrgica Progresso  
Morrisson - Couderc SARL 
Nervir – Associação empresarial 
Proenol  
Southern Oregon University  
TimacAGRO  
Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto 
Universidade de Aveiro 
University of California 
UP – Universidade do Porto 
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
Vinália 
Vinideas  
Vinoquel - Oscar Quevedo, Lda  
Zona Verde 

 

3.2.   PARCEIROS NO ÂMBITO DO PACTO PARA EMPREGABILIDADE NA REGIÃO DO DOURO 

ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio 
Agência Nacional para a Qualificação, I.P.  
CIM Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro 
CITMAD - Centro de Inovação de Trás-os-Montes e Alto Douro 
DRCN – Direcção Regional da Cultura do Norte 
DREN - Direcção Regional de Educação do Norte  
Estrutura de Missão Douro – CCDR-N 
Fundação Museu do Douro 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional 
Nerba - Núcleo Empresarial Região de Bragança 
Turismo de Portugal  
 

 
3.3.  PARCEIROS NO ÂMBITO DE PROJECTOS  

Institut Català de la Vinya y el Vinoi (INCAVI)  
Institut Français de la Vigne et du vin (IFV - França) 
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV - Espanha) 
Vitinnov 
Euroquality 
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4. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA 

As actividades desenvolvidas, desde a formação da ADVID, permitiram que em 2008 fosse apresentada uma 

candidatura ao COMPETE, de um conjunto coerente de iniciativas integradas num Plano de Acção, para o quadriénio 

2009-2012, que vieram a ser reconhecidas como uma Estratégia de Eficiência Colectiva, denominada Cluster dos 

Vinhos da Região Demarcada do Douro e, que a ADVID fosse reconhecida como a sua entidade gestora.  

Previa-se que o reconhecimento oficial terminasse em 2013 e se iniciasse uma nova fase de reconhecimento, no 

entanto nenhuma das situações se verificou, tendo havido um novo concurso do Sistema de Acções Colectivas (SIAC) 

dirigido às Entidades Gestoras das Estratégia de Eficiência Colectiva reconhecidas, para o financiamento das 

actividades de coordenação e gestão daquelas entidades até 1 de Novembro de 2014. 

A ADVID foi criada em 1982 tendo como missão de promover o Desenvolvimento Sustentável da Vitivinicultura 

Duriense. No ano de 2013 a ADVID continuou a desenvolver trabalho para a concretização da sua visão, “ser uma 

unidade agregadora, promovendo a cooperação e o funcionamento em rede das empresas e outros actores 

relevantes para o desenvolvimento do sector, e ser reconhecida como uma plataforma de referência para o 

desenvolvimento sustentável da vitivinicultura, pela sua capacidade na transferência de conhecimento e 

levantamento dos problemas da Vitivinicultura Duriense”, que levará também à concretização da visão estabelecida 

para o Cluster dos Vinhos da Região do Douro “ser um sector ambiental, económica e socialmente sustentável, 

animado por uma cultura de cooperação em rede para a diminuição de ameaças e optimização de oportunidades”. 

Foram definidos como objectivos estratégicos: 

 Aumento da base associativa; 

 Promoção e aumento do investimento em I&D e Inovação empresariais através de projectos mobilizadores 

com valor acrescentado na actividade vitivinícola; 

 Aumento do nível de competência técnica e económica do sector como factor de competitividade das 

empresas em Portugal e no Mundo; 

 Optimização, captação e disseminação dos conhecimentos na Região como forma de melhorar as práticas 

vitícolas, aumentando o valor do capital humano local; 

 Desenvolvimento de metodologias que favoreçam o aumento da eficiência operacional da produção 

vitivinícola; 

 Captação de investimento público e privado para a Região; 

 Estabelecer plataformas de concentração do saber científico e apoiar as iniciativas dos agentes económicos 

para a inovação de processos e produtos; 

 Criação de serviços de apoio às empresas; 
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e definidos os seguintes indicadores e metas: 

Quadro 1 - Indicadores de resultado.  

Indicador proposto Unidade 

Metas definidas 
em 2009 a 

atingir no final 
do projecto, 

2013 

Atingido  
 

 31-12-2012 

Metas 
definidas 

em 2012 a 
atingir no 
final de  

2013 
 

Atingido 
 

31-12-2013 

Variação do nº de associados (2009 – 178 associados) % 10 -3,9 -1,7 -5,6 

Ações de formação e eventos de divulgação N.º 30 125 150 191 

Informações técnicas disseminadas e publicações 
colocadas no domínio público 

N.º 200 171 220 327 

Horas despendidas pela estrutura técnica em formação N.º 500 900 1400 2500 

Serviços técnicos disponibilizados pela Associação N.º 10 7 8 8 

Parcelas de referência na rede ADVID N.º 15 22 22 22 

Novos processos produtivos desenvolvidos N.º 12 7 8 7 

Preservação da variabilidade genética da uva Castas 50 50 70 75 

Projectos de I&D realizados N.º 20 10 13 11 

Projectos com intervenção de entidades do SCT N.º 15 8 11 11 

Participação em programas internacionais de I&D N.º Projectos 5 1 3 4 

Projectos aprovados com financiamento público N.º 20 8 11 11 

Nível de execução financeira dos projectos % - - 100 70 

 
 
Quadro 2 - Indicadores de impacte. 
 

Indicador proposto Unidade 

Metas definidas 
em 2009 a 

atingir no final 
do projecto, 

2013 

Atingido  
 

 31-12-2012 

Metas 
definidas 

em 2012 a 
atingir no 
final de 

2013 
 

Atingido 
 

31-12-2013 

Ações de sensibilização ambiental N.º 10 60 75 129 

Aumento das exportações da RDD (2009 – 326 x 106 €) % 1 
5,3 

(343,2x106€) 
6 

8,8 
(354,7x106€) 

Variação dos proveitos (aumento do volume de 

negócios) (2009 – 444,3 x 106 €) 
% 5 

4,2 
(462,9x106€) 

5 
8,5 

(482,2x106€) 

Unidades de produção alvo de modernização N.º 500 >500 >500 >500* 

Criação de postos de trabalho qualificados - Nível IV ou 
superior 

N.º 50 ND ND ND 

Variação nos níveis de qualificação da força de trabalho % 20 14 17 15 

Ações/sessões de demonstração e disseminação de 
resultados 

N.º 30 125 150 191 

Informações técnicas disseminadas e publicações 
colocadas no domínio público 

N.º 200 171 220 327 

Projectos com disseminação a nível 
nacional/internacional   

N.º 5 10 13 11 

ND – Não Disponível 

*Considerando os dados do IVV - Medida de Apoio à Reconversão e Restruturação da Vinha (RARRV) verificamos que existem 2.275 candidaturas 
aprovadas e segundo os dados da DRAPN foram aprovadas 960 candidaturas relativas à cultura da vinha no âmbito do PRODER (medidas 1.1.1, 
1.1.2 e 1.1.3). 

 
A variação negativa do número de Associados deve-se à diminuição do número de Associados Individuais, o que 

corresponde na realidade a uma evolução positiva do tecido económico da Região e consequentemente dos nossos 

Associados, que evoluíram para formas mais estruturadas de organização, nomeadamente para estruturas 
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empresariais, o que é facilmente perceptível através do acréscimo de valor gerado pelas quotas fixas. 

No que respeita aos restantes indicadores, com variação negativa, os desvios decorrem da conjuntura actual e da falta 

de abertura de concursos para financiamentos públicos das Linhas Estratégicas de Desenvolvimento (Projectos 

Âncora) definidas aquando da candidatura para reconhecimento do Cluster dos Vinhos da Região do Douro, o que 

tem repercussões nas diversas actividades previstas. 

 

 

 
           Gráfico 1 – Evolução da estrutura associativa. 

 

 

 

5. RECURSOS OPERATIVOS 

5.1. RECURSOS HUMANOS 

A Equipa da ADVID é constituída por 7 técnicos e um administrativo. Para apoio aos trabalhos durante o ano 2013, 

foi alargada com a contratação de 4 colaboradores, 2 no âmbito dos estágios profissionais do IEFP e 2 ao abrigo dos 

projectos ClimVine Safe e Biodivine. 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ass. Individuais 122 137 151 129 128 123 115 112 107 96 92 85

Ass. Colectivos 40 46 51 47 51 56 55 60 63 69 69 73

Ass. Efectivos 11 13 13 11 11 9 9 9 10 11 10 10

Quotas fixas ('000€) 106,44 123,84 128,52 111,48 113,76 104,16 102,60 105,24 107,46 118,34 113,22 114,78

Quotas varíáveis ('000€) 202,77 219,18 237,76 234,23 206,61 174,57 140,14 108,02 118,43 124,41 116,97 119,32

Quotas totais ('000€) 309,21 343,02 366,28 345,71 320,37 278,73 242,74 213,26 225,89 242,75 230,19 234,10
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5.2. RECURSOS FINANCEIROS 

  Quadro 3 – Recursos Financeiros. 

  2012 2013 

Associados Efectivos 10 10 

Associados Colectivos 69 73 

Associados Individuais 92 85 

Quotas fixas ('000€) 113,22 114,78 

Quotas variáveis ('000€) 116,97 119,32 

Quotas totais ('000€) 230,19 234,1 

 

5.3. RECURSOS MATERIAIS 

Quadro 4 – Recursos Materiais. 

Material Nº 

Computadores portáteis  11 

Computadores de mesa 3 

Notebook 1 

GPS 1 

Impressoras multifunções/Fax 2 

Impressora Jacto Tinta a Cores 1 

Fotocopiadora multifunções 1 

Projector multimédia 1 

Máquina fotográfica 3 

Viaturas 5 

Espectro radiómetro   1 

Câmara de pressão  4 

Centrifugadora 1 

Titulador 1 

Liquidificador 2 

Potenciómetro  1 

Espectrofotómetro UV/Visível 1 

Máquina de lavar copos 1 

Refractómetro de bancada 1 

Refractómetro de bolso 1 

Desionizador 1 

Câmaras fotográficas de monotorização  9 

Sondas de humidade de solo  2 

Rack 1 

Servidor 1 

Data loggers  4 

Estações climáticas  5 
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Material Nº 

Lupa binocular  3 

Estufa  1 

Cubas de microvinificação 10 

Mini – prensa 1 

Balança de precisão 1 

 

6. ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL (I&DE) 

6.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O desenvolvimento desta linha de interesse estratégico está actualmente alicerçado em três acções complementares 

entre si: 

 - Avaliação do clima da Região do Douro - análise das condições climáticas do passado, presente e futuro para a 

produção de vinho; 

- A definição das estratégias de adaptação às alterações climáticas mais eficazes; 

- A previsão das consequências das alterações climáticas na qualidade do vinho.  

 

Encontra-se actualmente suportada por trabalho que foi desenvolvido nas seguintes acções: 

6.1.1 Impacto das Alterações Climáticas na Vitivinicultura da Região Demarcada do Douro 

No âmbito da colaboração que a ADVID teve com o prestigiado cientista americano, Prof. Dr. Gregory Jones (Southern 

Oregon University), especialista na avaliação do impacto das alterações climáticas na viticultura, foi elaborado um 

trabalho que consistiu na análise, estabilização e credibilização de bases de dados climáticos existentes e na 

estruturação de novas abordagens para a interpretação do clima regional, contribuindo para a sua melhor 

compreensão, condição essencial à projecção de cenários futuros. Como principais resultados desta colaboração, 

podemos destacar em 2013, a tradução do livro “Uma Avaliação do Clima para a Região Demarcada do Douro: Uma 

análise das condições climáticas do passado, presente e futuro para a produção de vinho”, ADVID, 103 pg. 

Em 2013 a ADVID, efectuou ainda uma compilação de dados climáticos e de fenologia da videira recolhidos numa 

exploração localizada na sub-região do Cima Corgo, com vista a analisar o eventual impacto das alterações climáticas 

na fenologia da videira. Esse trabalho resultou na publicação dum artigo "The Climate of the Douro: Structure, Trends 

and Mitigation and Adaptation Responses to a Changing Climate” que foi apresentado no 18º congresso da GIESCO, 

que decorreu no Porto, ver pág. 65, quadro 10, ref. 15, deste relatório. 

6.1.2 Estratégia de curto prazo para mitigação das alterações climáticas na viticultura (ClimVineSafe) 

Este projecto, que termina em 2014, é coordenado pela Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) e 

desenvolvido em colaboração com a Universidade de Aveiro e a ADVID. 
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Os principais objectivos são: 

- O desenvolvimento de um modelo que perspective as alterações climáticas à escala da RDD, usando outputs de 

modelos de circulação regional da atmosfera, de acordo com os cenários do IPCC e em combinação com séries 

históricas de elementos climáticos da região; 

- Apoio ao desenvolvimento de produtos para melhorar a resolução espacial de dados climáticos da região; 

- Avaliar os efeitos do Caulino (K), como agente protector das folhas contra o stresse térmico e hídrico, e do Silício 

(Si) como micronutriente benéfico na indução fisiológica de tolerância ao stresse; 

- Avaliação do comportamento fisiológico, vitícola e enológico das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, após 

sujeitas a diversos tratamentos; 

- Avaliação dos efeitos da radiação e da temperatura em parâmetros qualitativos do cacho. 

A ADVID tem colaborado neste projecto através da recolha de dados agronómicos e fisiológicos da videira, 

designadamente através da medição do potencial hídrico de base e mínimo da videira, do acompanhamento da 

maturação e da avaliação da produção e lenha de poda. Em 2013 deu-se continuidade ao trabalho iniciado em 2012 

na quinta do Vallado, onde se instalaram dois campos de ensaio (Touriga Nacional e Touriga Franca), nos quais se 

têm recolhido dados de comportamento fisiológico, vitícola e enológico, após a aplicação de tratamentos à videira 

(caulino, calda bordalesa) que visam a mitigação do stresse térmico e hídrico. 

A ADVID, durante 2013, procedeu ainda à divulgação dos artigos que foram elaborados ao abrigo do projecto, ver 

pág. 64, quadro 10, ref. 4; pág. 66, quadro 10, ref.30. 

6.1.3 Gestão do stresse hídrico e térmico da videira 

Este projecto, iniciado em 2002, visa conhecer o efeito de diferentes regimes hídricos no comportamento vitícola e 

enológico das castas Touriga Nacional e Touriga Franca. Tem actualmente como parcelas de referência a Quinta dos 

Aciprestes e Quinta do Noval no Cima Corgo e Quinta da Canameira e Quinta do Grifo, no Douro Superior.  

 

Quinta dos Aciprestes (Soutelo do Douro - S. João da Pesqueira) 

Neste ensaio é monitorizado, desde 2002, o estado hídrico das videiras, sujeitas a três dotações de rega gota-a-gota 

(0%, 30% e 60% da ETc - Evapotranspiração Potencial corrigida), entre Junho e final de Setembro realiza-se o 

acompanhamento, do potencial hídrico foliar de base. Acompanhou-se a evolução da maturação através da análise 

sumária e dos componentes fenólicos e à vindima foi determinado o comportamento dos parâmetros produtivos das 

diferentes modalidades. 
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Gráfico 2 - Valores de Potencial Hídrico de Base (2002-2013) na parcela experimental (Soutelo do Douro, T. Nacional x 196-17), valores das 

repetições não regadas (n=24). 

Em 2013, aproveitando uma colaboração com a Escola Superior Agrária de Viseu*, foi ainda efectuada uma 

caracterização do regime hídrico da vinha da parcela de ensaio durante a campanha através da análise da evolução 

da reserva de água na espessura de solo explorada pelo sistema radicular, estimada por simulação usando o modelo 

SIMDualKc.  

A simulação realizada para a Quinta dos Aciprestes mostrou que a rega nas modalidades ensaiadas alterou de forma 

pouco expressiva ou significativa a reserva de água no perfil de solo explorado pelo sistema radicular. 

*Realizado ao abrigo do trabalho final de curso de Ecologia e Paisagismo do aluno da ESAV Carlos Davide Gonçalves Gaião. 

 

Quinta do Grifo (Poiares – Freixo de Espada à Cinta) 

No sentido de estudar a resposta da casta Touriga Nacional e Touriga Franca, em ambiente de maior pressão de 

stresse hídrico, foram estabelecidas em 2011 novas parcelas de observação no Douro Superior, para monitorização 

do potencial hídrico de base, evolução da maturação e produção. Em 2013, demos continuidade ao estudo da 

evolução do potencial hídrico de base bem como à resposta dos parâmetros produtivos e qualitativos a uma rega 

deficitária, estabelecida com base na ETPc e monitorizada através do potencial hídrico de base (Gráfico 3), tendo 

sido elaborado relatório dos resultados do estudo e discutidos com a Rozés Vinhos SA.  

 

Gráfico 3 - Evolução dos valores de Potencial Hídrico de Base (2011-2013) na parcela experimental de referência localizada no Douro Superior 

(Poiares, T. Nacional X 1103-P), valores das repetições não regadas (N=12). 
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6.1.4 Modelização da Evolução da Qualidade do Vinho da RDD 

Provas de vindima 

A qualidade dos vinhos é fortemente influenciada pelas características do clima, e do tempo da região vitícola onde 

as vinhas estão plantadas. A variabilidade sazonal das características do tempo influencia a variação da qualidade do 

vinho, de colheita para colheita. As características do clima determinam o tipo de uvas que podem ser cultivadas 

numa região e os tipos de vinhos que podem ser produzidos, enquanto as especificidades do tempo influenciam a 

maturação das uvas e a qualidade do vinho. 

No âmbito deste tema, foram desenvolvidas as seguintes actividades: 

- Organização da XX Prova Anual de Vinhos de Vindima nos dias 17 e 18 de Janeiro e nos dias 8, 9, 16 e 17 de Abril 

na Escola Superior de Biotecnologia (ESB), Porto. Em 2013, realizaram-se pela primeira vez provas de vinhos aptos a 

DO “Douro” Brancos. Foram provados 64 vinhos, dos quais 23 vinhos generosos aptos a DO Porto e 41 aptos à DO 

Douro (22 brancos e 19 tintos). 

 

  Gráfico 4 - Repartição das amostras provadas, por tipo de vinho (QMax. – qualidade Max; QR – Qualidade Representativa). 

- Apoio ao projecto de Doutoramento em curso na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto com o tema 

“Modelização da Evolução da Qualidade do Vinho da Região do Douro”, que consiste no desenvolvimento e 

calibração de um índice de referência para a qualidade da vindima.  

Este projecto tem como objectivo construir um modelo causal capaz de relacionar a variação dos diversos factores 

do tempo ao longo de cada ano de colheita com a qualidade global dos vinhos produzidos anualmente, na região do 

Douro. Este modelo deverá ser capaz de explicar a variabilidade da qualidade global dos vinhos de uma região de 

ano para ano e de prever a qualidade do vinho em função de um cenário climático. 
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Para além do suporte financeiro para a realização deste projecto, a ADVID disponibilizou ainda dados resultantes das 

provas anuais dos vinhos da vindima de 2013 e de dados sobre a Região (produção e fenologia). 

No âmbito deste trabalho, foram produzidos em 2013 os artigos descritos na ver pág. 64, quadro 10, ref. 2; pág. 65, 

quadro 10, ref. 12. 

6.1.5 Projecto EUPORIAS (European Provision Of Regional Impacts Assessments on Seasonal and Decadal Timescales). 

O projecto EUPORIAS é um projecto europeu financiado ao abrigo do Sétimo Programa Quadro para a I&D (FP7) 

liderado pelo MetOffice inglês e coordenado em Portugal pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Teve 

início em Novembro de 2012 e irá decorrer durante um período de quatro anos. Tem como objectivo principal o 

desenvolvimento de serviços de previsão climática para períodos sazonais a decenais, por forma a permitir que 

determinados sectores económicos (saúde, agro-alimentar, transportes, energia, florestas e seguros) maximizem a 

capacidade de lidar com a variabilidade e alterações climáticas. O projecto pretende criar condições para o 

desenvolvimento de serviços comerciais de previsões climáticas em períodos que poderão ir de 6 meses a 30 anos, 

adequados à interpretação por leigos e com avaliação da fiabilidade das previsões.  

A ADVID participa neste projecto como stakeholder para o sector da vitivinicultura, por forma a contribuir para a 

maior adequação das previsões às necessidades deste sector, procedendo à divulgação rápida dos resultados do 

projecto pelos seus profissionais. Em 2013 a ADVID contribuiu para este projecto através do preenchimento de um 

inquérito realizado sob a forma de uma entrevista e com dados sobre a Região.  

 

6.2. RACIONALIZAÇÃO DA VINHA DE ENCOSTA 

O desenvolvimento desta linha de interesse estratégico está actualmente alicerçado em três acções: 

- Projecto da Racionalização da Vinha de encosta - Cartografia de movimentos de vertente; 

- Projecto GreenVitis; 

- Laboratório de Produtos e Serviços para a Vitivinicultura Duriense. 

 

6.2.1 Racionalização da vinha – Cartografia de movimentos de vertente 

Projecto SIAC 23300 em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a ser desenvolvido na Quinta 

das Carvalhas e Quinta de S. Luiz  

Na sequência da aprovação da candidatura SIAC “Racionalização da Vinha de encosta – Cartografia dos movimentos 

de vertente”, cujo objectivo principal assenta na elaboração de cartografia de apoio à identificação de riscos e 

suporte às decisões de investimento pelas empresas, foram iniciadas acções para a implementação dos dispositivos 

de recolha de informação. 

Procedeu-se ainda à compilação e tratamento de informação sobre a temática do projecto ao nível do clima, registo 

de ocorrências e preparação de informação SIG de apoio ao projecto.  
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Foram realizadas reuniões de trabalho com o Departamento de Geografia Física da Universidade do Porto, para 

afinação das metodologias de elaboração da cartografia da susceptibilidade aos movimentos da vertente. 

A equipa responsável pela elaboração do estudo do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, coordenada pelo Prof. Carlos Bateira, desenvolveu ao longo de 2013 as seguintes actividades: 

- Tratamento da informação relativa à identificação da textura do solo nos pontos onde se realizou a leitura da 

condutividade hidráulica e a capacidade de infiltração; 

- Início da aquisição de fotografia digital terrestre para elaboração de modelos digitais de elevação de muito elevado 

detalhe. 

 

6.2.2 Projecto GreenVitis  

PRODER 43880 (Med. 4.1- Cooperação para a Inovação), parceria entre Quinta do Vallado (promotor), UTAD, IPB e 

ADVID. 

Objectivo: Instalação de três sistemas de cultivo (convencional, cobertura com flora espontânea e cobertura com 

uma mistura semeada), numa vinha em patamares na Quinta do Vallado e quantificar as implicações das três práticas 

no funcionamento e produtividade do sistema e na qualidade ambiental, numa abordagem holística, destacando-se 

os seguintes objectivos e tarefas realizadas em 2013: 

- Monitorização das variáveis microclimáticas associadas às três práticas de gestão do solo e seu impacto no 

comportamento do sistema (UTAD); 

- Relações hídricas solo-vinha e comportamento fisiológico da videira (UTAD, ADVID, Quinta do Vallado); 

- Caracterização Vitícola e Enológica (Quinta do Vallado, ADVID, UTAD); 

- Eficácia no uso e reciclagem de nutrientes e consequências no desenvolvimento da videira, em particular o ciclo de 

N (UTAD, IPB, Quinta do Vallado); 

- Perdas de solo e de nutrientes por erosão e implicações na qualidade das águas de escorrência (UTAD, IPB); 

- Avaliação de saldos e pegadas de carbono nos três tratamentos: impactes económicos e contextualização no âmbito 

das alterações climáticas (UTAD, IPB). 

 

6.2.3 Laboratório de Produtos e Serviços para a Vitivinicultura Duriense 

Como consequência dos contactos estabelecidos e das sessões realizadas entre o Cluster dos Vinhos do Douro e 

Investigadores da UP em 2012 e 2013, para o levantamento de problemas mais relevantes da viticultura de encosta, 

foram dinamizadas algumas actividades de entre as quais se destacam: 

- Constituição e dinamização de grupos de trabalho com vista à criação e discussão de soluções técnico-científicas 

para a mitigação de problemas existentes na viticultura de encosta. Assim, foram organizadas várias sessões de 
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trabalho em sala (a 13 de Junho nas instalações do INEGI) e em sala / campo (nos dias 18 e 19 de Julho na Quinta das 

Carvalhas e Quinta do Vallado, respectivamente) entre os investigadores do INEGI, os técnicos da ADVID, técnicos 

dos Associados da ADVID e fabricantes de equipamentos e distribuidores. Simultaneamente, foram dinamizados seis 

subgrupos de trabalho, cada um associado a uma temática identificada como prioritária para a resolução de 

problemáticas e necessidades ainda sem resolução cabal na viticultura duriense, a saber: Pulverização; Máquinas 

Adaptadas a trabalhar em patamares estreitos e pendentes elevados; Limpeza de taludes; Sensorização e 

Instrumentação; Tratamento e Valorização de Resíduos e Eco-Eficiência.   

- Dinamização de grupos de trabalho em redes profissionais colaborativas online 

 Para manter um acompanhamento, dinamização, e promoção em contínuo dos grupos de trabalho, e de todas as 

partes interessadas na cooperação em torno da procura por novos produtos e processos capazes de aumentar a 

competitividade das empresas do Cluster, foi lançado e actualizado um fórum online (LinkedIn), em rede profissional 

colaborativa, para albergar e difundir a informação e resultados gerados pelos grupos de trabalho, bem como um 

repositório para mais facilmente se poder aceder à informação e documentação.   O fórum online, com subdivisões 

para cada um dos subgrupos e cada um deles coordenado por um líder do subgrupo, visará promover e dinamizar 

em contínuo o encontro e a interacção de agentes multidisciplinares e de diferentes actividades, com vista ao 

incremento da cooperação em torno do sector do Vinho da Região do Douro. Os participantes previstos para o(s) 

fórum(ns) serão entidades, individuais ou colectivas, associadas da ADVID, bem como os seus parceiros no Cluster 

dos Vinhos da Região do Douro, como Quintas, Universidades, Institutos, Fabricantes de Máquinas, Distribuidores, 

Associações, Consultores, Investidores, etc. 

6.3. ZONAGEM DO POTENCIAL VITÍCOLA  

Com o objectivo de disponibilizar ferramentas de apoio à micro-zonagem que apoiem a gestão da actividade vitícola, 

a ADVID desenvolveu ao longo de 2013 algumas actividades nomeadamente: 

- Estabeleceu contactos e reuniões com entidades do sistema científico (Universidade de Aveiro e Porto) com 

competências na área da detecção remota e na viticultura de precisão; 

- Foram realizadas actividades preparatórias para futura implementação de plataforma de transferência de 

informação (webSIG), nomeadamente a formação da equipa técnica em ArcGis dada pela ESRI, com vista a poder 

aplicar os resultados obtidos quer no âmbito do projecto de Alterações Climáticas quer de outros projectos em curso 

ou já em fase de conclusão e aplicação. 

6.4. BIODIVERSIDADE FUNCIONAL EM VITICULTURA 

O objectivo do desenvolvimento desta linha de interesse estratégico é o de incrementar a biodiversidade funcional 

nas explorações vitícolas, através da valorização ou da instalação de infra-estruturas ecológicas que possam 

promover serviços do ecossistema para o viticultor (ex. mitigação da erosão, fomento da limitação natural de pragas 

e doenças, incremento da qualidade da uva) e para a sociedade (incremento da qualidade da água, do ar, sequestro 
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de carbono, embelezamento da paisagem, promoção de actividades de lazer ligadas ao território). Está actualmente 

alavancada em três projectos suportados por diferentes fontes de financiamento, nomeadamente: 

6.4.1 Infra-estruturas ecológicas na protecção biológica de conservação contra pragas da vinha, na RDD 

(Projecto de Doutoramento ADVID/UTAD) 

Analisar o impacto de uma rede de infra-estruturas ecológicas (vegetação autóctone presente em matas, entrelinhas 

e taludes da vinha) no fomento da presença de inimigos naturais das pragas da cultura, em especial dos que actuam 

sobre a traça-da-uva (predadores e parasitóides). Os dados recolhidos no período 2010-2012 encontram-se em fase 

de análise e publicação, tendo sido em 2013 divulgados através de apresentações orais em simpósios e congressos 

da especialidade (GIESCO, OILB). 

6.4.2 Projecto EcoVitis - Maximização dos Serviços do Ecossistema da Vinha 

PRODER 24042, parceria entre Real Companhia Velha (promotor), Sogevinus Fine Wines SA., UTAD e ADVID. 

Este projecto concretizou-se ao longo de 2013 através da realização de várias actividades, nomeadamente: 

- Monitorização do impacto da presença de Infra-estruturas ecológicas (IEEs) na riqueza e diversidade de 

artrópodos na vinha 

Para avaliar o impacto da presença de diferentes IEEs, instalaram-se em várias parcelas de vinha localizadas nas seis 

quintas do projecto (Carvalhas, Cidrô, Granja, Aciprestes e S. Luiz e Arnozelo) armadilhas amarelas (atracção visual) 

e/ ou armadilhas de pitfall (para captura por queda, colocadas no solo). As IEEs cuja presença e influência na 

população de artrópodos se avaliaram foram: a) a proximidade de uma mata (Quinta das Carvalhas e Quinta do Cidrô; 

b) a presença de uma mata e de corredores ecológicos (Quinta de S. Luiz); c) a proximidade de uma mata e uma 

charca (Quinta do Casal da Granja); d) a proximidade do rio Douro e de uma mata (Quinta dos Aciprestes); e) a 

existência de taludes revestidos, enrelvamento da entrelinha, e corte da vegetação (Quinta do Arnozelo). 

Adicionalmente, colocou-se numa parcela com historial de cigarrinha-verde localizada na quinta do Arnozelo, seis 

armadilhas cromotrópicas colocadas à distância de 0 m, 25 m e 50 m de uma zona de mata e do rio. As amostragens 

decorreram entre meados de Abril e finais de Outubro e as armadilhas foram substituídas semanalmente. O material 

foi submetido a triagem, com vista à sua identificação ao nível da ordem ou, quando possível, da família e foi 

separado por grupos tróficos, i.e. parasitóides, predadores, fitófagos e indiferentes, tal como nos anos anteriores. 

Foram elaborados dois resumos que foram enviados para o 9º Encontro de Protecção Integrada que irá decorrer em 

Maio de 2014 em Beja, com os seguintes títulos: 

- “Qual a importância das infra-estruturas ecológicas (IEEs) no incremento da biodiversidade de antagonistas das 

pragas da vinha?” 

- “Efeito de infra-estruturas ecológicas na abundância e diversidade de artrópodes na vinha.” 
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- Avaliação do impacto de infra-estruturas ecológicas na presença de parasitóides de traça-da-uva 

No seguimento do trabalho já em curso na ADVID desde 2002, e também no âmbito do projecto EcoVitis, efectuou-

se entre Maio e Outubro, nas seis quintas que integram o projecto, a recolha de lagartas para criação em condições 

laboratoriais, tendo em vista a obtenção de eventuais parasitóides da traça-da-uva. No total obtiveram-se 298 

indivíduos de traça, tendo-se observado apenas 1.34% de indivíduos parasitados. Os parasitóides obtidos foram 

Elachertus affinis e Campoplex capitator; 2% das lagartas morreram em laboratório e desenvolveram fungos que 

foram colocados em meio de cultura pela equipa de microbiologia e aguardam identificação.  

- Prospecção de parasitóides de ovos de lepidópteros do género Trichogramma 

Adicionalmente, durante a 1ª geração da traça-da-uva (entre finais de Maio e meados de Junho) procedeu-se à 

prospecção de parasitóides de ovos de lepidópteros, do género Trichogramma. O trabalho decorreu em três das 

quintas envolvidas no projecto (Arnozelo, Aciprestes e Carvalhas), e ainda noutra, Quinta do Vallado, onde já haviam 

sido observados ovos de traça-da-uva parasitados por Trichogramma sp. O trabalho consistiu na colocação de 

dispositivos de captura, contendo ovos de traça-da-farinha, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Após 

uma semana de permanência no campo, os ovos foram retirados, examinados em laboratório e acondicionados e 

colocados numa câmara de crescimento, para o desenvolvimento e obtenção de eventuais parasitóides e 

contabilização das taxas de parasitismo. 

Foi elaborado o resumo “Serão os tricogramas agentes de protecção biológica promissores contra a traça-da-uva na 

RDD?” que foi enviado para o 9º Encontro de Protecção Integrada que irá decorrer em Maio de 2014 em Beja. 

- Aplicação do método da confusão sexual da traça-da-uva na região Demarcada do Douro 

A confusão sexual foi aplicada nas cinco quintas em estudo no projecto (Carvalhas, Aciprestes, Granja, Cidrô e S. Luiz) 

recorrendo para o efeito aos mesmos difusores usados desde 2011 (Isonet – LTT, contendo cada um 300 mg (E,Z) -

7,9-dodecadienyl acetato – feromona sexual de síntese da traça-da-uva, Lobesia botrana. A área em que se aplicaram 

os difusores foi superior a 2012, tendo totalizado 182 ha. A eficácia do método avaliou-se através quer da captura 

de adultos em armadilhas sexuais, quer por observação visual de uma amostra de cerca de 100 cachos por parcela, 

nos períodos correspondentes às três gerações. Na vindima, efectuou-se ainda uma amostragem final de 50 cachos 

por parcela, por abertura do cacho. De uma maneira geral, os resultados observados foram bons, tendo o ataque 

contabilizado na maior parte das parcelas com confusão sexual, sido praticamente nulo ou bastante reduzido (níveis 

abaixo do NEA de 5% cachos atacados), não tendo havido nessas parcelas a necessidade de recorrer a tratamentos 

insecticidas complementares. Na vindima, a percentagem máxima de cachos atacados em parcelas sujeitas confusão 

sexual, foi de 6%, observada em parcelas da casta Touriga Franca, de bordadura, localizadas junto ao rio. Admite-se 

que, para além de ser uma casta preferida pela praga, nesta zona poderá estar a ocorrer um maior arrastamento da 

nuvem de feromona ou poderá estar a haver um maior desgaste dos difusores.  

Por forma a avaliar a taxa de libertação de feromona dos difusores ao longo do tempo, procedeu-se ainda em 2013 

na Quinta das Carvalhas e na Quinta de S. Luiz à recolha mensal de difusores em duas cotas de altitude, alta (300-
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400 m) e baixa (80-150 m). Os difusores foram adequadamente acondicionados e guardados no frigorífico para 

pesagem posterior. Os resultados parecem mostrar que, os difusores estão adaptados à região uma vez que a 

quantidade de feromona existente cobriu todo o período de risco (desde meados de Março até à vindima) e os 

resultados dos pesos mostram que a taxa de libertação de feromona é superior nas cotas mais baixas, junto ao rio. 

Foi elaborado o artigo “Success of mating disrution against the European grapevine moth, Lobesia botrana: a whole 

farm case-study in the Douro Wine Region”, que foi apresentado e publicado no encontro da OILB, ver pág. 66, quadro 

10, ref. 23. 

Foi ainda elaborado um resumo com o título “Confusão sexual da traça-da-uva, Lobesia botrana, com difusores 

ISONET-LTT”, que foi enviado para o 9º Encontro de Protecção Integrada que irá decorrer em Maio de 2014 em Beja. 

- Prospecção de parasitóides de cochonilhas da vinha 

Com o objectivo de analisar a dinâmica populacional da cochonilha-algodão, Planococcus ficus, procedeu-se ao 

registo da sua curva de voo através de capturas em armadilhas sexuais. Paralelamente, procedeu-se à obtenção de 

informação sobre a dinâmica populacional de Anagyrus sp. nr. pseudococci, o principal parasitóide de P. ficus, cujas 

fêmeas também são atraídas pela feromona do seu hospedeiro. Este trabalho decorreu entre Abril e Dezembro, na 

Quinta do Arnozelo e na Quinta do Vallado. Nestas duas quintas procedeu-se também, em três períodos distintos 

(Maio, Julho e Agosto) a uma estimativa do risco que consistiu numa observação completa da planta, quer através 

da remoção da casca das cepas, quer através da observação de folhas, varas e cachos, tendo sido registados quer a 

intensidade do ataque, quer a localização do ataque na planta. Adicionalmente, o material atacado foi colhido e 

transportado para o laboratório da UTAD, onde se procedeu ao registo da fase de desenvolvimento dos estados 

imaturos e das fêmeas, assim como das taxas de mortalidade. Os indivíduos com sintomas de estarem parasitados 

colocaram-se em cápsulas de gelatina até à emergência dos parasitóides; A restante população de cochonilha foi 

colocada em batatas abrolhadas, para permitir o desenvolvimento de eventuais parasitóides. Adicionalmente, na 

vindima, aquando da observação dos cachos para registo da intensidade de ataque de traça e avaliação do método 

da confusão sexual, efectuou-se também o registo do número de cachos atacados com cochonilhas (coccídeos e 

pseudococcídeos). 

Foi elaborado o artigo “The use of sex-pheromone traps to monitor vine mealybugs, Planococcus ficus and its main 

parasitoids, Anagyrus sp. nr. pseudococci in Douro Wine Region”, que foi apresentado e publicado no encontro da 

OILB,  ver pág. 65, quadro 10, ref. 20. 

 Foi ainda elaborado um resumo que foi enviado para o 9º Encontro de Protecção Integrada que irá decorrer em 

Maio de 2014 em Beja, com o nome “Comparação de duas formulações de feromona sexual na monitorização do voo 

da cochonilha algodão e do parasitóide Anagyrus sp. prox. Pseudococci”. 
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- Prospecção de eventuais inimigos naturais de Scaphoideus titanus, vector da Flavescência Dourada  

Dada a importância económica que a cigarrinha da flavescência dourada, Scaphoideus titanus representa para a 

R.D.D., por ser o insecto vector do fitoplasma da flavescência dourada, que obriga à realização de tratamentos 

insecticidas nas Zonas de Intervenção Prioritária (ZIP), procedeu-se à prospecção de inimigos naturais deste insecto. 

Esta tarefa decorreu em duas quintas exteriores ao projecto, localizadas na região do Baixo Corgo (Régua e Santa 

Marta de Penaguião), uma vez que as quintas envolvidas no projecto estão localizadas em regiões onde o insecto 

ainda não foi detectado. No âmbito desta tarefa colheram-se ainda ninfas que se mantiveram em laboratório (UTAD) 

até à emergência de adultos ou parasitóides; por outro lado, ainda no campo, procedeu-se ao registo da ocorrência 

de predadores e indivíduos de S. titanus predados e procedeu-se, quando possível, à captura do predador para 

posterior identificação. No total obtiveram-se 168 indivíduos, dos quais cinco estavam predadas (3,0%), tendo num 

dos casos sido capturado o predador, uma aranha do género Dictyna cf cívica (Foto 1). Infelizmente não se obteve 

qualquer espécie parasitóide. 

Foi elaborado um resumo com o título “Contribuição para o estudo da bioecologia da cigarrinha da Flavescência 

Dourada, S. titanus, na RDD” que foi enviado para o 9º Encontro de Protecção Integrada que irá decorrer em Maio 

de 2014 em Beja. 

- Avaliação da presença de outras traça-da-uva (Piralidae) na RDD 

No âmbito das actividades desenvolvidas no ano de 2012 observou-se a ocorrência, em número significativo, de 

“outras traças”, para além de L. botrana, em especial na Quinta das Carvalhas, Quinta de S. Luiz e Quinta do Arnozelo. 

Pela admissível importância destes insectos (maioritariamente indivíduos do género Ephestia) e por se admitir a 

possibilidade da sua interferência com a aplicação da confusão sexual contra L. botrana, decidiu-se dedicar-lhe 

atenção no âmbito do projecto em 2013. Assim, estabeleceu-se contacto com investigadores italianos (Dr. Andrea 

Lucchi, Entomólogo da Universidade de Pisa e Dr. Bruno Bagnoli, de Florença) para os quais se enviou o material 

capturado. Foram identificadas duas espécies de piralídeos (Ephestia unicolorella woodiella e Cadra figulilella). Para 

além disso, do contacto com o Dr. A. Lucchi resultou o estabelecimento de um estudo a decorrer em paralelo em 

Portugal e Itália, que teve como objectivo a comparação do comportamento destes insectos em vinhas portuguesas 

e italianas. Para o efeito delineou-se um ensaio que teve início em meados de Maio e decorreu até meados de 

Outubro. Em cada uma de três quintas onde estes indivíduos tinham sido observados foram colocadas armadilhas 

alimentares (50% de água + 50% de vinho) quer no interior de uma parcela de vinha, quer no interior de uma mata 

próxima a essa parcela. As bases de cola foram substituídas quinzenalmente, acondicionadas, guardadas no 

frigorífico e enviadas posteriormente para Itália para identificação das espécies de piralídeos presentes. Na vindima, 

em cada uma das parcelas, procedeu-se à observação de 100 cachos para avaliação dos estragos provocados pelas 

espécies de piralídeos. Os trabalhos deverão continuar para procurar esclarecer a importância real destas espécies e 

o seu impacto na aplicação da confusão sexual contra L. botrana. 

Foi elaborado o artigo “Ephestia unicorella woodiella e Cadra figulilella: duas novas traças-da-uva presentes nas 

vinhas do Douro” apresentado e publicado no 9º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo, ver pág. 64, quadro 10, ref.6. 
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- Identificação e caracterização das populações naturais de fungos e nemátodos entomopatogénicos associados à 

cultura da vinha na Região Demarcada do Douro 

A utilização de fungos entomopatogénicos representa uma importante ferramenta no controle biológico de pragas, 

quer em agricultura convencional, produção integrada ou agricultura biológica. O desenvolvimento de metodologias 

que permitam identificar, ou caracterizar de forma inequívoca, as espécies de fungos encontradas na região 

Demarcada do Douro é, portanto, uma das prioridades nesta área de investigação. A metodologia utilizada, 

recorrendo a larvas de Tenebrio molitor L. (Tenebrionidae: Coleoptera) e Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 

Pyralidae) como armadilha, mostrou-se adequada para o isolamento de fungos entomopatogénicos a partir do solo. 

Até ao presente foram identificados pela equipa da Microbiologia da UTAD vários fungos entomopatogénicos, com 

particular destaque os pertencentes aos géneros Beauveria e Metharhizium, bem como outros géneros de 

reconhecida capacidade entomopatogénica. Os nemátodos entomopatogénicos isolados encontram-se na fase de 

identificação molecular. Para mais detalhes sobre o trabalho pode consultar a ligação: 

 http://www.advid.pt/imagens/comunicacoes/13856772371351.pdf.   

- Identificação da flora presente em seis quintas da RDD 

A equipa da Botânica da UTAD procedeu ao levantamento do elenco florístico de cada Quinta, através do 

reconhecimento in situ dos grupos taxonómicos da flora vascular e da realização de inventários fito-ecológicos em 

diferentes manchas de vegetação e nas entrelinhas da vinha, de modo a abranger de forma mais completa possível 

toda a diversidade florística. Esta equipa procedeu ainda à orientação dos processos de transplantação, regeneração, 

sementeira e plantação de espécies silvestres in situ, com vista à implementação de infra-estruturas ecológicas. 

- Identificação das populações de aves, quirópteros (morcegos) e odonatas (ex. libélulas) presentes em seis 

quintas da RDD 

Esta tarefa, a cargo da equipa do Laboratório de Ecologia Aplicada deu continuidade aos trabalhos iniciados em 2011 

e 2012 que consistiram na realização de pesquisas e revisão bibliográfica, realização de acções preparatórias às saídas 

de campo, selecção dos pontos de amostragem, teste às metodologias e monitorização dos grupos de fauna 

associados. No ano de 2013 foram implementadas as acções de campo conducentes à monitorização dos grupos 

faunísticos seleccionados. As acções para os três grupos faunísticos (Odonatas, Avifauna e Quirópteros) foram 

desenvolvidas nas seis quintas associadas (Aciprestes, Arnozelo, Carvalhas, Cidrô, Granja e S. Luiz), no mês de 

Setembro. A compilação dos dados obtidos na primeira fase dos trabalhos e a aplicação dos métodos de tratamento 

e dos critérios de avaliação permitiram a identificação de relações dos dados obtidos com as características e 

objectivos do projecto. Nas fotos 2 e 3 são ilustrados alguns dos exemplos dos grupos amostrados. 
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No âmbito deste projecto foram ainda realizadas vários materiais e acções e de divulgação que poderão ser 

consultados nos itens 7.1 e 7.3.2 deste relatório, respectivamente, e publicados os artigos conforme pág. 65 e pág. 

66, quadro 10, ref. 16 e ref. 22, respectivamente. 

  

6.4.3 BioDivine - Demonstração da Biodiversidade Funcional em paisagens vitícolas  

Projecto LIFE+09NAT/F/000584, Parceria de âmbito Europeu (França, Espanha e Portugal), iniciativa LIFE +. 

Este projecto concretizou-se ao longo de 2013 através da realização de várias actividades, nomeadamente: 

- Acções de monitorização  

 À semelhança do que foi feito em 2012, foi efectuada a monitorização de artrópodes com recurso a armadilhas 

combi (para captura de artrópodes voadores) e pitfall (para captura de artrópodes com hábitos terrestres) em 25 

parcelas localizadas em 18 associados da ADVID na sub-região do Cima Corgo. O material capturado foi classificado 

pelo método RBA, contabilizado, fotografado (criação de base de fotos) e guardado. Para além disso, foram ainda 

monitorizados: 

- Flora - Em cada um dos 25 locais foi efectuado uma caracterização da percentagem de recobrimento da flora desde 

Abril a Junho, com o objectivo de poder correlacionar estes dados com os dados dos artrópodes. 

 

- Avifauna - Durante o mês de Abril e Novembro, decorreram respectivamente dois períodos de censos de aves em 

cada uma das 25 parcelas sob observação, conduzidos pela equipa do Laboratório de Ecologia Aplicada da UTAD, 

contratada pela ADVID para o efeito. Foram observadas cerca de 40 espécies diferentes de aves nas explorações 

vitícolas, de entre as quais se destacam as seguintes por ordem decrescente de abundância: o pisco-de-peito ruivo, 

o melro, a toutinegra, o chamariz, o chapim real, o estorninho, o rabirruivo e o pintarroxo. 

 

- Actividade dos invertebrados em solos com e sem enrelvamento - Para esta monitorização recorreu-se a uma 

ferramenta de fácil utilização, as “bait-laminas”, constituídas por um dispositivo de plástico com buracos que ao 

serem consumidos pelos invertebrados do solo, funcionam como indicadores da actividade biológica do solo. Num 

Foto 3 - Morcegos-de-ferradura-grande 
(Rhinolophus ferrumequinum), uma das 
espécies presentes nas proximidades das 
vinhas da RDD. (Foto: C. Carlos) 

Foto 2 - Mocho-galego (Athene noctua) 
observado na Quinta de S. Luiz. 
 (Foto: M. Nóbrega) 

Foto 1 - Dictyna cf civica, aranha 
predadora de ninfas de S. titanus. 
 (Foto F. Gonçalves) 
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determinado espaço de tempo, quanto mais buracos estiverem vazios, mais “bio activo” está o solo. Os resultados 

deste ensaio estão ainda a aguardar pelos resultados de análises de solo (rotina e biomassa microbiana) para 

podermos efectuar uma melhor interpretação dos resultados obtidos. 

 

- Mamíferos - A segunda monitorização dos mamíferos presentes no ecossistema vitícola, decorreu no Verão (Junho 

a Agosto) durante cerca de 12 semanas*, recorrendo para o efeito a câmaras de Infravermelhos (Foto 4) colocadas 

na zona de interface entre três habitats distintos em estudo e que existem como IEE na RDD (galeria ripícola, mata, 

olival/vinha com enrelvamento), com o objectivo de avaliar o impacto da presença destas infra-estruturas na 

proximidade da vinha. Neste período foram registados 10 466 registos vídeo-fotográficos, dos quais 287 

correspondiam a espécies de mamíferos. Destes, destacam-se em particular a presença do coelho, Oryctolagus 

cuniculus com 180 visualizações, da raposa, Lupus lupus com 80, do javali, Sus Scrofa com 18, da fuínha, Martes foina 

com 5 e da gineta, Genetta genetta com 4 visualizações. Os habitats onde de verificou um maior número de vídeos 

destes mamíferos, foi o mato (168 visualizações), seguido do olival/vinha com enrelvamento, com 82, e da galeria 

ripícola com 37 visualizações. 

*Realizado no âmbito do trabalho final de curso de Ecologia Aplicada da aluna da UTAD Ana Paula Campos, sob a supervisão do 
Prof. Aurora Monzon. 

 

 

 

        

 

 

       

Foto 4 - Câmara de IV com registo de vídeos de alguns mamíferos, respectivamente javali (A) e fuínha (B). 

 

- Implementação das acções de conservação 

Em Outubro de 2013, a ADVID promoveu um segundo período de candidaturas para os seus associados poderem 

implementar acções de conservação, a saber: C1- enrelvamento, C2- instalação de sebes, C3- promoção da 

biodiversidade dos muros, C4- utilização de meios de luta não químicos (confusão sexual), C5- reorganização de 

cabeceiras. Destas 5 acções, 3 tiveram maior adesão por parte dos associados, nomeadamente, C1- enrelvamento 

(prevista a instalação de 64 hectares de enrelvamento), C2- instalação de sebes (prevista a instalação de 500 metros 

de sebes) e C4- utilização de meios de luta não químicos (prevista a instalação de 24 hectares de confusão sexual). 

 

A apresentação de resultados foi feita sob a forma do poster “Monitoring arthropod diversity in Douro wine region 

vineyards and evaluating the impact of the landscape”, ver pág. 65, quadro 10, ref. 14. 

A B 
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6.5. PRESERVAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DAS CASTAS DE VIDEIRA 

Esta linha de interesse estratégico concretizou-se ao longo de 2013 através das seguintes actividades: 

6.5.1 Recolha de material vegetativo para o Pólo experimental da PORVID (Pegões) 

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2011, procedeu-se à prospecção e recolha de material vegetativo em 

vinhas localizadas na RDD. Relativamente às vinhas localizadas fora da RDD (Trás-os-Montes), pensa-se que estas 

possam concentrar muita diversidade genética, por serem zonas limítrofes da RDD, pelo que a ADVID organizou em 

2013 a prospecção de vinhas localizadas nesta região em colaboração com a Direcção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte e do Instituto Politécnico de Bragança. Foram assim prospectadas quatro parcelas de vinha 

localizadas no conselho de Macedo de Cavaleiros, Vilarinho de Agrochão e Arcas, onde se localizaram cerca de 23 

genótipos diferentes. Foram ainda identificados locais para futura prospecção na Aldeia de Sendim, concelho de 

Miranda do Douro.  

Com o objectivo de transmitir o trabalho desenvolvido em 2012 pelas várias equipas de recolha de material a nível 

regional, a Direcção da PORVID organizou ainda uma acção de divulgação no dia 26 de Junho no Pólo Experimental 

de Conservação da Diversidade da Videira da PORVID (Pegões). 

6.5.2 Acompanhamento de campos de selecção clonal 

Na quinta do Casal da Granja, para além do acompanhamento da reenxertia do campo de selecção clonal, foi feito 

ainda o acompanhamento da vindima dos campos de selecção das castas Cercial, Viosinho, Encruzado e Moscatel 

Galego. 

Foram colhidas varas dos diferentes genótipos dos campos de selecção das castas Bastardo e Cercial do Douro na 

Quinta da Granja e da casta Tinto Cão na Quinta do Ataíde para posterior instalação no Pólo Experimental de 

Conservação da Diversidade da Videira da PORVID (Pegões). Foram ainda colhidos os genótipos da casta Moscatel 

Galego (variante Roxa) do campo de selecção localizado na Quinta do Seixo, para reposição das falhas de enxertia do 

ano anterior no Pólo experimental de Pegões. 

Para além disso, na sequência do interesse manifestado por diversos associados em estudar a resposta de cerca de 

30 clones de Tinta Roriz, seleccionados a partir do campo de selecção original da Tinta Roriz, localizado em Reguengos 

de Monsaraz , tinham sido já em 2012 instalados dois campos de selecção clonal desta casta, um localizado na Quinta 

do Cavernelho em Vila Real (Baixo Corgo) e outro na Quinta de S. Luiz em Adorigo (Cima Corgo). O objectivo desta 

nova selecção visa a obtenção de material daquela casta com maior qualidade enológica, tendo sido seleccionados 

clones apresentando maior concentração de antocianinas nas uvas e com produção máxima de 2 Kg/cepa. Assim, em 

2013 procedeu-se ao acompanhamento destes campos, e ainda à recolha de material vegetativo que foi utilizado 

para instalar um terceiro campo localizado na região do Dão, mais concretamente na Quinta dos Carvalhais 
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(Mangualde). Pretende-se assim efectuar a instalação de campos em várias regiões por forma a estudar a recolher 

dados mais robustos sobre o comportamento desta casta em várias condições edafo-climáticas. 

6.6. PRODUÇÃO SUSTENTADA EM VITICULTURA 

Esta linha de interesse estratégico concretizou-se ao longo de 2013 através das seguintes actividades: 

- Recolha e tratamento de informação (climática, vitícola e biológica) para servir de suporte à tomada de decisão 

pelos viticultores (balanços mensais climáticos, circulares, boletins, listas de produtos fitofarmacêuticos) e ainda à 

actividade de investigação e experimentação em curso na ADVID.  

- Controlo da traça da uva pelo método da confusão sexual. A protecção da traça da uva com recurso ao método da 

confusão sexual (CS) tem sido estudada pela ADVID desde 2000. O conhecimento adquirido ao longo de uma década 

permitiu identificar pontos fortes em que se consegue maximizar a sua eficácia, assim como alguns constrangimentos 

que a condicionam. Os associados com maior interesse pela aplicação de meios de protecção mais sustentáveis 

contra a traça da uva solicitam à ADVID um apoio especializado neste âmbito, nomeadamente na programação da 

aplicação dos difusores no campo, na formação de pessoal técnico e colaboradores da empresa e na avaliação da 

eficácia deste meio de luta durante a campanha, através da monitorização dos estragos de traça, quer em locais 

sujeitos a CS, quer em parcelas de referência (sem CS). Assim em 2013, na sequência do que tem vindo a ser 

efectuado em anos anteriores, a ADVID acompanhou e prestou apoio técnico a 9 propriedades aderentes a esta 

metodologia de controlo da traça em 226 hectares de vinha. Os resultados obtidos foram objecto de divulgação 

alargada nos workshops realizados, em publicações específicas e nos respectivos balanços do ano vitícola. 

 

Gráfico 5 – Evolução das áreas e explorações com método de confusão sexual para controlo da traça da uva. 

- Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos 

Na realização desta actividade, procedeu-se ao acompanhamento e recolha de dados de evolução da maturação e 

comportamento das características à vindima da parcela de afinidade casta x porta-enxerto instalada na Quinta da 

Cavadinha. Efectuou-se também a recolha e tratamento de informação disponível na RDD sobre castas, com especial 
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incidência para a recolha de informação fenológica para apoio do estudo das relações fenológicas e respectivas 

necessidades térmicas, para apoio de elaboração de cartografia fenológica de poio à gestão vitícola. 

- Prospecção do insecto vector da Flavescência Dourada (Scaphoideus titanus) na RDD  

Em 2013 a ADVID colaborou na implementação do Plano de Acção Nacional (PAN) para o Controlo da Flavescência 

Dourada, através da coordenação, monitorização e identificação do insecto numa rede de armadilhas instaladas em 

cerca de 23 vinhas da RDD, durante o mês de Agosto.  

Na sequência do aparecimento de dois focos de Flavescência Dourada na RDD, um onde está confirmada a presença 

do insecto vector, na freguesia de Folhadela (Vila Real), outro relacionado com a eventual importação de material 

vegetativo contaminado, já que o insecto vector ainda não foi identificado, na freguesia de S. João da Pesqueira, 

alguns Associados da ADVID têm solicitado apoio do corpo técnico da ADVID na identificação de eventuais sintomas 

suspeitos, com posterior recolha de material que é enviado para confirmação da presença do fitoplasma. 

 A ADVID organizou ainda, em colaboração com a DRAPN e a UTAD, um colóquio sobre este tema no dia 19 de Junho, 

o qual teve uma elevada adesão. 

- Colaboração com a BIOCANT no projecto INOV WINE 2  

A ADVID tem colaborado com a Biocant na recolha de material em vinhas dos seus associados que apresentam 

sintomas de doenças do lenho e oídio com o objectivo de implementar um protocolo que permita a detecção precoce 

de doenças presentes na videira, através da análise metabólica do material vegetal, por comparação com amostras 

previamente identificadas com o agente causal, por espectrometria de massa. 

- Monitorização da evolução do Aranhiço Amarelo (Tetranychus urticae) na RDD 

Na sequência da maior incidência do ataque de ácaros tetraniquídeos na RDD, a ADVID efectuou em 2013 a 

monitorização de ácaros em vinhas localizadas na freguesia de Almendra, no Douro Superior, onde aparentemente 

existem condições mais favoráveis ao desenvolvimento desta praga. Nessas vinhas, tem efectuado observações à 

lupa binocular de folhas com o objectivo de acompanhar o ciclo biológico do aranhiço amarelo e apoiar os Associados 

na tomada de decisão de implementação de medidas de protecção indirectas (adequada gestão da vegetação do 

solo e da vinha) e directas (luta química); 

- Avaliação da eficácia de tratamentos no combate ao oídio da videira em fases precoces do ciclo vegetativo da 

videira 

O objectivo deste trabalho realizado em 2011 e 2012 consistiu em avaliar a eficácia da realização de tratamentos 

contra o oídio, numa fase mais precoce do ciclo vegetativo. Na sequência da recolha e tratamento dos dados, foi 

efectuada em 2013 a publicação de dois artigos que foram apresentados sob a forma de poster, ver pág. 65, quadro 

10, ref. 13 e 21. 
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- Contributo para a caracterização das populações do oídio da videira em diferentes castas de Vitis vinifera 

cultivadas em Portugal. 

 O projecto “Phylogeography and population structure of the powdery mildew fungus, Erysiphe necator, from diverse 

Vitis vinifera cultivars grown in Portugal”, com início em Outubro de 2012, coordenado pelo IPATIMUP, teve por 

objectivo a caracterização molecular de estirpes de Erysiphe necator (oídio) de folhas recolhidas nas principais 

regiões vitivinícolas nacionais (Vinhos Verdes, Douro, Bairrada, Dão, Setúbal e Alentejo). Em 2013 a ADVID colaborou 

neste projecto, através da recolha e envio de amostras de folhas e cachos de videira com presença de oídio, 

recolhidas em seis explorações localizadas na RDD. 

 A baixa diversidade encontrada nas amostras portuguesas é consistente com a hipótese de que as populações 

europeias desta espécie são derivadas de duas populações distintas provenientes da costa oeste dos Estados Unidos 

(grupos A e B).  

- Previsão do potencial de colheita - Método Polínico 

Desde 1992 que a ADVID, em colaboração com o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e a Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto (FCUP), tem vindo a emitir uma estimativa do potencial de colheita para a Região 

Demarcada do Douro, calculada com base no Método Polínico. Este método consiste na captura e análise da 

quantidade de pólen emitido pela videira, em três locais representativos das três sub-regiões da RDD, integrando 

dados climáticos e fenológicos. A previsão do potencial de colheita é uma ferramenta de suporte à actividade técnica 

e económica da Região.  

A captura do pólen em 2013 decorreu, nos postos de captação de Peso da Régua e Valença do Douro entre os dias 4 

de Maio e 28 de Junho e no posto de Vila Nova de Foz Côa entre os dias 21 de Maio e 25 de Junho.  

O intervalo de previsão do modelo para 2013 situou-se entre os 1281 mil hl e os 1393 mil hl de mosto. Os resultados 

provisórios disponibilizados pelo IVDP indicam que o valor da produção de 2013 se situou dentro do intervalo 

indicado pelo método, sendo de 1362 mil hl. 

- Monitorização das resistências de infestantes aos herbicidas (glifosato) 

A ADVID iniciou em 2013 uma colaboração com a Escola Superior Agrária de Beja e com o Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária com vista a analisar a eventual resistência de infestantes da avoadinha (infestante 

do género Conyza) à aplicação de glifosato. Foram efectuadas visitas durante o período de Verão e Outono a vinhas 

de associados da ADVID, para verificar no campo a manifestação de eventuais resistências do género Conyza, com 

vista à instalação futura de ensaios em 2014. 

 

6.7. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENOLÓGICO DAS UVAS 

Foi efectuada em 2012 uma candidatura ao SAESCTN em colaboração com a Universidade do Porto (Faculdade de 

Farmácia – Laboratório associado REQUIMTE) e a Faculdade de Engenharia do Porto (INESC), a qual tinha como 

objectivo a aplicação de tecnologia de espectro-radiometria de caracterização rápida, não-invasiva, de baixo custo, 
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multi-paramétrica em tempo real nas uvas das vinhas das RDD. Infelizmente, o projecto “iGrape: definition and 

establishment of quality índices for wine grapes” não foi aprovado, tendo-se em 2013 desenvolvido actividades no 

sentido de poder concretizar este projecto no futuro nomeadamente através da realização de reuniões e contactos 

com entidades do sistema científico e empresas detentoras de protótipos e/ou equipamentos em fase de validação. 

 

6.8 OBSERVATÓRIO ECONÓMICO 

Na continuação do iniciado em 2012, com a colaboração da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 

continuou a ser desenvolvido o “Modelo Valorimetria da Vinha”, através da realização de entrevistas, que constituiu 

a primeira fase do trabalho. Foi iniciada a segunda fase que consiste num inquérito a distribuir por um número 

alargada de Associados. Prevê-se que o trabalho seja finalizado no final de 2014, com a disponibilização do Modelo 

via Internet e desenvolvida a base de dados das contas de cultura – Vinha. 

 
 

6.9 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Cursos de formação para viticultores  

No âmbito da candidatura ao POPH, Medida 2.3. – Formações Modulares Certificadas nº 075638/2012/23, com 

formação na área da Produção Agrícola e Animal, foram realizadas as seguintes acções de formação: 

 

Quadro 5 – Cursos POPH, realizados em 2013 

                              Curso              Data 
Duração 

(h) 

Poda e enxertia em viticultura 05-07-2012 a 05-02-2013 50 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos  24-04-2013 a 04-06-2013  50 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos  06-06-2013 a 18-07-2013  50 

 Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 13-12-2013 a 21-01-2014  50 

 Segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola 02-04-2013 a 22-10-2013 50 

Segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola  04-06-2013 a 31-07-2013  50 

Mecanização Básica e Condução de Veículos Agrícolas 29-11-2012 a 27-02-2013 225 

 

Conforme previsto, refizemos a candidatura intitulada “Avaliação Contínua do Estado Tecnológico da Vitivinicultura 

da Região Demarcada do Douro”, agora candidata no âmbito do SIAC aviso 02/SIAC/2012. 
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Quadro 6 - Ponto de Situação dos Projectos Âncora 

Projectos Âncora Tipologia Ponto de Situação
Entidades 

Envolvidas

Investimento proposto 163 582 Investimento proposto 28 138

Investimento elegível 163 582 Investimento elegível 28 138

Apoio 163 582 Apoio 28 138

Investimento proposto 50 000 Investimento proposto 50 000

Investimento elegível 37 500 Investimento elegível 50 000

Apoio 37 500 Apoio 37 500

M odelização da Evolução da Qualidade 

do Vinho da RDD. Projecto  de 

Doutoramento FEUP

Em curso, f inanciamento ADVID ADVID, FEUP e IVDP
__

9 000
__

9 000

EUPORIAS (European Provision Of 

Regional Impacts Assessments on 

Seasonal and Decadal Timescales) 

A ADVID part icipa neste projecto como 

stakeholder.

__ __

2. Zonagem do Potencial Vitíco la 

da região Demarcada do  Douro

Passivel de se realizar uma candidatura 

em 2014, dependendo do seu 

enquadramento nas candidaturas a abrir.

__ __

Investimento proposto 1 951 043 Investimento proposto 135 441

Investimento elegível 1 951 043 Investimento elegível 135 441

Apoio 959 523 Apoio 67 720

9 000 9 000

Investimento proposto 1 042 618 Investimento proposto 206 545

Investimento elegível 647 249 Investimento elegível 132 920

Apoio 420 712 Apoio 86 398

4. Preservação da B iodiversidade 

das Castas de Videira

Conservação e M elhoramento de 

Recursos Genéticos
Em curso. Financiamento ADVID

ADVID, DRAPN, 

PORVID e IVDP
__ 10 000 __ 10 000

__ __
Investimento proposto 388 662 Investimento proposto 189 678

Investimento elegível 293 552 Investimento elegível 139 088

Apoio 220 566 Apoio 104 316

Investimento proposto 149 401 Investimento proposto 149 401

Investimento elegível 119 651 Investimento elegível 119 651

Apoio 83 755 Apoio 83 755

Investimento proposto 744 332 Investimento proposto 30 204

Investimento elegível 524 840 Investimento elegível 15 306

Apoio 346 236 Apoio 9 949

Investimento proposto 492 696 Investimento proposto 492 696

Investimento elegível 111 113 Investimento elegível 111 113

Apoio 111 113 Apoio 111 113

Investimento proposto 128 524 Investimento proposto 128 524

Investimento elegível 110 445 Investimento elegível 110 445

Apoio 110 445 Apoio 110 445

Investimento proposto 176 488 Investimento proposto 176 488

Investimento elegível Investimento elegível

Apoio Apoio

Investimento proposto 5 315 347 Investimento proposto 1 605 117

Investimento elegível 3  986 974 Investimento elegível 860 102

Apoio 2  453 433 Apoio 639  335

ADVID

SIAC  - Avaliação contínua do Estado 

Tecnológico do Sector Vitiviníco la.
Submetido. PA 39080. Em análise. ADVID

POPH, M edida 2.3.- Formações 

M odulares Certificadas

POPH, M edida 2.3.- Formações 

M odulares Certificadas
ADVIDPA 037193/2010/23. Concluido.

8. Desenvolvimento  de 

Competências - Fo rmação  e 

Divulgação

 PA  075638/2012/23. Concluido.

 PA 43880. Em Curso, financiamento 

PRODER. 

1. Impacto das Alterações 

Climáticas na Vitivinicultura da 

Região Demarcada do Douro. 

Gestão das Relações Hídricas

SIAC

6. Produção Sustentada em 

Viticultura

Infra-estruturas ecológicas na protecção 

bio lógica de conservação contra pragas 

da vinha, na R.D.D. Projecto de 

Doutoramento.

Em curso. Financiamento ADVID. ADVID e UTAD

M aximização de serviços do  

ecossistema vinha nas empresas. 

PRODER, M ed 4.1-Cooperação para a 

Inovação

Sogevinus Fine Wines, 

RCV, UTAD e ADVID

___

7. Racionalização da Implantação 

da Vinha na Encosta

 GreenVitis

3. Biodiversidade Funcional em 

Viticultura

PA 24042. Em curso, f inanciamento 

PRODER

PRODER, Acção 4.2.2- Redes Temáticas 

de Info rmação e Divulgação

 PA nº 14368. Financiamento PRODER.  

Concluido.

UTAD, VINIDEAS e 

ADVID.

5. Avaliação da Aptidão Enológica 

das Uvas

Passivel de se realizar uma candidatura 

em 2014, dependendo do seu 

enquadramento nas candidaturas a abrir.

Financiamento ADVID

___

SAESCTN - Estratégias de curto prazo 

para mitigação das alterações climáticas 

na viticultura mediterrânica 

(ClimVineSafe),

 Projecto nº PTDC/AGR-ALI/110877/20. 

Em curso, f inanciamento FCT.

ADVID, UTAD  e 

UAveiro

BioDiVine (Life+ Nature and B iodiversity 

2009)

Projecto LIFE9 NAT/FR/000584.  Em 

Curso, f inanciamento Life +.

Financiamento Total

Euroquality, Vit innov e 

IFV ( França); INCAVI e 

ICVV (Espanha);ADVID

Avaliação do clima na RDD (SIAC)
SIAC - 7607. Concluido. Financiamnto 

COM PETE +ADVID
ADVID

 PA 23300. Em curso. Financiamento 

COM PETE

UP - Fac. Letras, RCV, 

Sogevinus Fine Wines e 

ADVID

Quinta do Vallado, 

UTAD, ESAB e ADVID
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7. DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO 

7.1. PRODUÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE AO CONHECIMENTO 

Em 2013 foram produzidos os seguintes materiais de suporte ao conhecimento: 

 9 Listas de Produtos Fitofarmacêuticos Homologados em Protecção Integrada das quais duas 

são actualizações 

 15 Boletins 

 14 Circulares de acompanhamento Fitossanitário e outras informações 

 

Quadro 7 – Listas, Boletins e Circulares produzidos em 2013. 

Lista de Produtos Fitofarmacêuticos Homologados em Protecção Integrada 

  

Data 

Lista de Herbicidas homologados em PI 2013 28-jan 

Lista das Frases de Risco 2013 28-jan 

Lista de Herbicidas homologados em PI 2013 - actualização 22-fev 

Lista de Fungicidas Anti-Escoriose homologados em PI 2013 28-mar 

Listas de Fungicidas Homologados em PI 2013 - Vinha 30-abr 

Lista de insecticidas e acaricidas homologados em Protecção Integrada - 2013 20-jun 

Lista de insecticidas e acaricidas homologados em Protecção Integrada - 2013 - actualização 08-jul 

Lista de insecticidas e acaricidas homologados em Protecção Integrada - 2013 - nova actualização 19-jul 

Lista de fungicidas homologados em Protecção Integrada para a Podridão Cinzenta - 2013 05-ago 

 

Boletins Informativos 

  

Data 

Boletim Informativo 01 - Herbicidas - Elementos de apoio à utilização em Modo de Produção 

Integrada da Vinha 
22-fev 

Boletim Informativo 02 - Regras da Condicionalidade 07-mar 

Boletim Informativo 03 - Produção Integrada da Vinha - Orientações técnicas 07-mar 

Boletim Informativo 04 - Modo de Produção Integrada (MPRODI) 07-mar 

Boletim Informativo 05 - Modo de Produção Biológica (MPB) 07-mar 

Boletim Informativo 06 - Intervenção Territorial Integrada do Douro Vinhateiro - ITI DV 07-mar 

Boletim Informativo 07 - Regime de Pagamento Único (RPU) - Princípios Gerais 07-mar 

Boletim Informativo 08 - Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - MZD 07-mar 

Boletim Informativo 09 - Ajuda complementar ao azeite e azeitona de mesa 07-mar 

Boletim Informativo 10 - Escoriose da videira 28-mar 
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Boletins Informativos 

  

Data 

Boletim informativo 11 - Instrumentos de apoio à Protecção integrada: Utilização de armadilhas para 

traça da uva e cigarrinha verde 
17-abr 

Boletim informativo 12 – Análises de solos e foliares (plantas)  28-mai 

Boletim Informativo 13 - Balanço Intercalar Ano Vitícola 2012-2013, Previsão do Potencial de 

Colheita 2013 
17-jul 

Boletim Informativo 14 - Gestão do solo em viticultura de encosta. 06-nov 

Boletim Balanço do Ano Vitícola 2013  06-dez 

  

Circulares de acompanhamento fitossanitário e outras informações 

  

Data 

Circular 01 - Evolução do somatório das temperaturas activas / estados fenológicos vinha / traça-

da-uva 
21-mar 

Circular 02 - Escoriose da videira 28-mar 

Circular 03 - Míldio da Videira e Traça da Uva 17-abr 

Circular 04 - Míldio, Oídio e Black Rot | Evolução do clima na RDD em Abril 02-mai 

Circular 05 – Míldio, Oídio, Doenças do Lenho 10-mai 

Circular 06 - Míldio, Oídio, Traça e Scaphoideus  17-mai 

Circular 07 - Míldio, Oídio, Traça, Scaphoideus, Análises foliares  28-mai 

Circular 08 - Míldio, Oídio, Black Rot,Traça, Scaphoideus  07-jun 

Circular 09 - Oídio, Míldio, Traça, Scaphoideus 20-jun 

Circular 10 - Oídio, Míldio, Traça-da-uva, Cigarrinha verde e Cicadela da FD  03-jul 

Circular 11 - Traça-da-uva, Cicadela da FD, Oídio, Míldio, Cigarrinha verde e Análises Foliares 19-jul 

Circular 12 - Evolução da maturação: Prestação de serviços - 2013 31-jul 

Circular 13 - Traça da Uva 07-ago 

Circular 14 - Traça da Uva 06-set 

 

A ADVID ainda produziu ou apoiou a elaboração dos seguintes materiais: 

 Manual de infra-estruturas ecológicas. Guia de instalação de comunidades vegetais. Carlos C, 

Fátima F, Sousa S, Crespí A & Torres L. (2013). 6 pp. Projecto EcoVitis; 

 Manual de boas práticas para colocação e acompanhamento de armadilhas sexuais do tipo delta. 

Projecto EcoVitis; 

 Ecovitis - Newsletter nº 2, versão Portuguesa e Inglesa; 

 Apoio na elaboração de Guia de Visita de Campo à Quinta das Carvalhas. Torres L, Aranha J, 

Salvação J, Martins A, Raimundo F, Gonçalves F, Carlos C, Sousa S, Crespí A L, Monzón A, Marques 
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G, Gomes C, Travassos P, Barros P, Carvalho D, Santos M & Cabral JA. 2013. 14 Novembro de 2013, 

em: Martins M, Torres L & Crespí A. (ed). Jardim Botânico da UTAD. Projecto EcoVitis “Maximização 

dos serviços do ecossistema vinha na Região Demarcada do Douro”, 42 pp. ISBN 978-989-97969-2-

8; 

 Vídeo promocional do projecto Ecovitis; 

 Proposta - Conceito de Parcela de Vinha na RDD; 

 Livro “Uma Avaliação do Clima para a Região Demarcada do Douro: Uma análise das condições 

climáticas do passado, presente e futuro para a produção de vinho", agora em versão portuguesa; 

 Caderno Técnico nº 5 – Oídio da Videira – Versão Inglesa; Technical Notes nº 5- Grapevine Powdery 

Mildew; 

 Colaborou na elaboração do Plano de Acção Nacional para o Controlo da Flavescência Dourada da 

Videira; 

 Apoio na elaboração da Página web institucional do projecto BioDivine, disponível em 

www.biodivine.eu. 

 

   

 

Figura 1 – Exemplos de material de divulgação produzido. 
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7.2. AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO  

7.2.1 Participação em eventos 

Apresentamos de forma resumida o conjunto das principais acções nas quais a ADVID participou, para troca 

de experiências e aquisição de conhecimento. 

Quadro 8 – Participação em eventos. 

Data Local Evento Assunto 
Nº de 
Part. 

30-jan 
Quinta do 
Vallado 

Apresentação da gama de produtos 
Dow e IQV Agro Portugal. 

Partilha de conhecimento e 
divulgação do gama de Produtos 

30 

31-jan Mirandela 
Sessão esclarecimento CAP: 
Candidaturas Medidas Agro-ambientais 
e Parcelário 2013. 

Aquisição de conhecimento sobre 
Candidaturas Pedido Único e 
Parcelário para 2013 

45 

5-fev Régua 
Workshop de Divulgação do Projecto 
SUVIDUR. 

Apresentação de resultados do 
projecto “ SUVIDUR – 
Sustentabilidade da Viticutura de 
Encosta nas Regiões do Douro e 
Duero”. 

50 

8-fev Porto Reunião INEGI.  
Preparação dos Focus Group para 
debater o desenvolvimento de 
soluções para a viticultura Duriense. 

35 

14-fev DGAV - Lisboa Reunião com vários organismos. 

Possibilidades de financiamento 
para estudar e/ou implementar as 
acções para combater a Flavescência 
Dourada 

20 

7-mar Santa Barbara 
Sessão de esclarecimento sobre ITI 
Douro Vinhateiro. 

Regras e procedimentos para esta 
medida de apoio ao Douro. 

50 

2-abr Amares Colóquio - Flavescência Dourada. 
Promovida pela DGAV para 
divulgação de informação sobre a 
Flavescência Dourada. 

40 

4-abr 
Vila Real - 
UTAD 

Sessão de esclarecimento “Novo 
PRODER”. 

Apresentação das Linhas 
orientadoras do PRODER. 

150 

10-abr Régua Fórum BayVitis.  
Disseminação de conhecimento 
sobre estratégias de Protecção na 
Vinha. 

80 

23-abr Mirandela 
Sessão pública de apresentação do 
SILIAMB. 

Aquisição de conhecimento sobre o 
Sistema Integrado de Licenciamento 
de Ambiente. 

250 

23-abr Viseu Simpósio Basf Vinha. 
Apresentação de Soluções para a 
Protecção da Vinha. Divulgação do 
Cluster e aquisição de contactos.  

50 

24-abr Pinhão Sapec Agro. 
Apresentação de Soluções para a 
Protecção da Vinha. Divulgação do 
Cluster e aquisição de contactos.  

40 

9-mai 
UTAD - Vila 
Real 

Reunião de trabalho sobre 
“Desenvolvimento da Vitivinicultura no 
Norte do País no período 2014-2020".  

Discussão técnico-científica que 
contribua para a definição de uma 
visão sobre o Desenvolvimento da 
Vitivinicultura no Norte do país no 
período 2014-2020. 

30 

9-mai Nelas Fiscalidade Agrícola. 
Aquisição de conhecimento sobre a 
temática. 

150 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 
Part. 

10-mai Pinhão Sipcam Quimagro- Encontro. 
Apresentação de Soluções para a 
Protecção da Vinha. Divulgação do 
Cluster e aquisição de contactos.  

25 

15-mai Évora 
9º Simpósio de Vitivinicultura do 
Alentejo. 

Partilha e aquisição de 
conhecimento. Divulgação do Cluster 

100 

24-mai Foz Coa 2º Festival do Vinho do Douro Superior. 
Partilha e aquisição de 
conhecimento. Divulgação do 
Cluster. 

100 

1-jun 
Pavilhão 
Exposições, 
Santarém 

Sessão de divulgação de projecto - 
Biodiversidade em explorações 
agrícolas. 

Partilha de conhecimento e 
contactos. Divulgação do Cluster. 

50 

7-jun Lamego 
Seminário Internacional sobre 
Enoturismo no Douro 

Divulgação do Cluster e 
estabelecimento de contactos. 

150 

26-jun Pegões  Reunião Técnica - Projecto PORVID 
Apresentação do ponto de situação 
nacional da recolha do material 
vegetal. 

50 

10-Jul Porto 18ª International Symposium GIESCO. 
Partilha de conhecimento e 
contactos. Divulgação do Cluster. 

ns 

11-set Ponte de Lima 
Acção de Formação - prática de campo - 
Prospecção da Flavescência Dourada. 

Identificação de sintomas de 
Flavescência Dourada e recolha de 
material vegetal para análise. 

12 

26-set Vila Real 
Seminário “Uso Sustentável de Produtos 
Fitofarmacêuticos”.  

Uso Sustentável de Produtos 
Fitofarmacêuticos - Aplicação da Lei 
n.º 26/2013. Aquisição de 
conhecimentos 

300 

17-out Ascona (suiça) 
Encontro da OILB-Working Grop no 
“Integrated Protection and Production 
in Viticulture” 

Partilha de conhecimento e 
contactos. Divulgação do Cluster 

100 

17-out Vidago 
Encontro Syngenta “Balanço 
Fitossanitário”. 

Partilha de conhecimento e 
contactos. Divulgação do Cluster 

60 

28-out Évora 
Workshop “Vinhos que pensam” – 
Plataforma Tecnológica Vitivinícola.  

Índice de stresse da vinha - 
Apresentação de resultados das 
campanhas de 2012 e 2013 

50 

30-out Vila Real Conferência Douro: Clima e solo. 
Apresentação de trabalhos dos 
projectos ClimVineSafe, SUVIDUR e 
Sensorização (DRONES) 

150 

8-nov Lisboa 
Reunião da CAP com associações. 
Apresentação do PRODER 2014-2020. 

Discussão das medidas do PRODER 
2014-2020.  

100 

19-dez Mirandela 
Reunião da CAP com Associações e 
Entidades do Sistema Científico do 
Norte do País. 

Grupos Operacionais no novo 
Quadro Comunitário 2014-2020. 
 

80 

 

7.2.2 Formação Interna 

A ADVID deu continuidade aos Cursos de Inglês e Gestão do Tempo, Stress e Organização do Trabalho que 

tiveram início em 2012, para os seus colaboradores, com o objectivo de uma melhor preparação para os 

contactos Internacionais, com os diferentes parceiros e instituições e melhorar a organização do trabalho. 
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7.3 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

7.3.1. Página da ADVID na internet – www.advid.pt 

Procedeu-se ao desenvolvimento da plataforma de gestão de informação direccionada aos associados, que 

será disponibilizada em acesso reservado. Por motivos de reformulação dos formatos a disponibilizar, a 

disponibilização dos dados meteorológicos online prevista para 2013 não se concretizou, prevendo-se a sua 

disponibilização até Abril de 2014. 

 

 

 

7.3.2. Eventos de divulgação 

Na prossecução dos objectivos e concretização do Plano de Acão do Cluster dos Vinhos da Região do Douro, 

a ADVID realizou diversos eventos para a transmissão do conhecimento e a sua endogeneização no sector 

vitivinícola, workshops, simpósios, palestras e visitas que se passam a descrever de forma sucinta e 

organizados por ordem cronológica. 

1. XX Prova anual dos vinhos de vindima (brancos, tintos e generosos) 

Datas: 17 e 18 de Janeiro; 8,9,16 e 17 de Abril  

Locais: Escola Superior de Biotecnologia – UP, Porto. 

Foram realizadas as provas dos vinhos de vindima aptos a DOC Douro (Brancos e Tintos) e para vinhos 

generosos. As sessões foram organizadas por categorias representativas (qualidade representativa, 

qualidade máxima e castas). Em 2013, realizaram-se pela primeira vez as provas de vinhos brancos aptos a 

DOC Douro. Foram provados 64 vinhos, dos quais 23 vinhos generosos aptos a DO Porto e 41 aptos à DO 

Douro (22 brancos e 19 tintos) estando presentes em média, 18 provadores por sessão. 
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2. 3º Dia aberto I&D com a Universidade do Porto. 

Datas: 29 de Janeiro  

Locais: Quinta do Noval – Vale Mendiz e Quinta das Carvalhas – Pinhão 

Com o objectivo de dar a conhecer as necessidades do sector para que sejam alvo de investigação deu-se 

continuidade aos Dias Abertos com a Universidade do Porto. Este 3º Dia Aberto teve como principais focos 

de atenção: movimento de vertentes; gestão da paisagem; poda; doenças do lenho da videira e climatologia.  

 

  

Foto 5 e 6 - Grupo de investigadores da Universidade do Porto, na Quinta do Noval. 

 

3. Workshop “Saúde e Segurança no Trabalho Agrícola” 

Data: 11 de Fevereiro 

Local: Solar do IVDP - Régua. 

Orador Convidado: Dr. José Pinto Fernandes (Director do Centro Local do Douro da ACT – Autoridade para 

as Condições do Trabalho) 

No sentido de informar e esclarecer as principais obrigações dos empregadores e trabalhadores, relativas 

a este tema, a ADVID, promoveu este workshop em parceria com a CAP (Confederação Nacional de 

Agricultores) e a ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho). 

 

  

Foto 7 – Orador do Workshop, Dr. José Pinto Fernandes (Director do ACT - Douro). Foto 8 – Plateia presente no Workshop. 
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4. Sessão de Esclarecimento: Candidaturas às Medidas Agro-Ambientais, MZD`s, RPU e 

outras. 

Data: 25 de Fevereiro 

Local: Solar do IVDP - Régua. 

Orador: Eng.º Jorge Costa 

Com o objectivo de se esclarecer as regras de candidatura e as medidas a candidatar, realizou-se esta sessão 

de esclarecimento para os associados da ADVID. 

 

5. Workshop “Castas Brancas na RDD”  

Datas: 25 de Fevereiro 

Locais: Solar do IVDP - Régua. 

Oradores convidados: Eng.º Luís Sottomayor (Sogrape Vinhos, S.A.), Eng.º Francisco Ferreira (Quinta do 
Vallado - Sociedade Agrícola, Lda.), Eng.º Diogo Frey Ramos (Tavadouro, Vinhos, Lda.), Eng.º Celso Pereira 
(Caves Transmontanas), Eng.º Francisco Olazabal (F. Olazabal & Filhos, Lda.), Eng.º Rui Madeira (VDS - Vinhos 
Douro Superior, S.A.) 

Moderador: Dr. António Graça (Sogrape Vinhos, S.A) 

Este workshop teve como objectivo debater as castas brancas, sua distribuição e comportamento em 

diferentes zonas da RDD: 

• Planalto de Vila Real; Bacia de S. Marta/Régua; Lamego /Armamar; Planalto de Alijó Bacia de 

Murça/Porrais/Candedo; Freixo de Espada à Cinta. 

 

  

Foto 9 - Painel de oradores e o moderador, Dr. António Graça (Sogrape Vinhos S.A.) durante o período de debate. Foto 10 – Plateia do 

Evento. 

 
 

6. Seminário "Gestão do Stress Hídrico e Térmico da Videira" 

Datas: 15 de Março 

Locais: Museu do Douro - Régua 

Oradores convidados: Prof. Dr. Moutinho Pereira (CITAB/UTAD), Prof. Dr. Hernan Ojeda (INRA), Prof. Dr. 
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Cornelis van Leewuen (Bordeaux Sciences Agro/Faculté d`Oenologie de Bordeaux), Arq. Sandra Sarmento 
(pelo Director da APA – Norte). 

Moderador: Dr. Jesús Yuste (Instituto Tecnológico Agrário de Castilla Y León)  

Pela ADVID: Engº Fernando Alves 

 

 

Com a realização do presente seminário, a ADVID teve como objectivo promover: 

· Reflexão sobre a utilização eficiente de água, enquanto recurso cada vez mais escasso; 

· Monitorização do estado hídrico da videira em função dos objectivos qualitativos; 

· Aplicação de modelos e técnicas de monitorização adequadas à RDD; 

· Apresentação de resultados de trabalhos em curso na RDD; 

· Definição de bases para a criação de um projecto integrado para monitorização do stress hídrico, térmico   

e luminoso. 

 
    

     

Foto 11 – Sessão de abertura do Seminário com o Presidente do IVDP, Dr. Manuel Cabral,  o Presidente da ADVID, Engº José Manso e 

a Chefe da Estrutura de Missão Douro, Drª Célia Ramo. Foto 12 -   Sessão de encerramento realizada pelo Director Regional da DRAPN, 

Dr. Manuel Cardoso e pelo Presidente da ADVID. 



ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro ▪ Relatório de Actividades e Contas 2013 

 

47 
 

 
   

  

   Foto 13 e 14 – Plateia do Seminário.  Foto 15 – Momento de Prova de vinhos de ensaios da ADVID. Foto 16 - Oradores do 
Seminário no momento do Debate. 

 

Com o intuito de atingir estes objectivos e promover o maior debate sobre a gestão do stress hídrico, a 

ADVID, convidou dois investigadores com diferentes visões sobre a resolução do problema, Prof. Dr. Cornelis 

van Leeuwen e Prof. Dr. Hernan Ojeda. Convidámos ainda, o Prof. Dr. Moutinho Pereira, que tem colaborado 

com a ADVID em diversos trabalhos de investigação, nomeadamente no projecto que procura conhecer a 

adaptabilidade da vinha às condições de extrema secura e calor e a forma de as mitigar. Para moderar a 

sessão pudemos ainda contar com a presença do Dr. Dr. Jesús Yuste (Instituto Tecnológico Agrário de Castilla 

Y León). 

 

7. Workshop “Alternativas ao Cobre em Viticultura Biológica” 

Data: 22 de Março 

Local: Solar do IVDP - Régua. 

Oradores convidados Eng.º José Raúl Ribeiro (AGROBIO), Engª Ana Teresa Ferreira (Consultora Freelancer), 

Eng.º Virgílio Loureiro (ISA). 

Com o objectivo de evitar ou minimizar os efeitos do uso excessivo de cobre na viticultura da Região 

Demarcada do Douro a ADVID promoveu este Workshop, para serem discutidas diferentes possibilidades 

de controlo de doenças, como alternativa ao uso do cobre. 
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Foto 17 e 18 - Eng.º Virgílio Loureiro (ISA) e a Engª Ana Teresa Ferreira, respectivamente, oradores do Workshop “Alternativas 
ao Cobre em Viticultura Biológica”.  

 

8. Workshop  “Sobreenxertia” 

Data: 4 de Abril 

Local: Quinta do Tedo, Vila Seca - Tabuaço 

Orador convidado: Marc Birebent  (Worldwide Vineyards) 

A enxertia de borbulha é solução para os novos tempos, permitindo ao Viticultor uma adaptação e 

rápida resposta às permanentes exigências de mercado e ao gosto do consumidor. Este método inovador 

merece ser melhor conhecido, daí a grande actualidade e importância deste workshop, que a ADVID 

realizou, na divulgação desta técnica de enxertia.  

   
 

   

Foto 19 - Marc Birebent (Worldwide Vineyards) durante a apresentação da sua comunicação na sessão teórica do Workshop  
“Sobreenxertia”. Foto 20 - Plateia presente no Workshop. Foto 21 e 22 - Sessão de campo. 
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9. Workshop "Balanço Intercalar do ano vitícola - Abrolhamento” 

Data: 15 de Abril 

Local: Quinta do Vallado - Vilarinho dos Freires 

Oradores: Equipa técnica da ADVID 

No seguimento dos anos anteriores a ADVID fez o Balanço Intercalar do ano vitícola, efectuando uma análise e 

balanço comparativo sobre as principais ocorrências do arranque do ano vitícola de 2012/2013.    

 

   

Fotos 23 e 24 – Eng.º Jorge Costa e Engª Maria Carmo Val, respectivamente, durante a apresentação do Balanço do Ano Vitícola 
- Abrolhamento. 

 

10. Visita de Estudo – Curso de Viticultura da Escola Agrária de Santarém.  

Data: 10 de Maio 

Local: Quinta do Bomfim - Pinhão. 

Esta visita teve como objectivo dar a conhecer a viticultura da RDD, sistemas de vinha existentes, pragas e 

doenças bem como os ensaios desenvolvidos pela ADVID com os seus associados, para a promoção da 

biodiversidade em viticultura.  

   
Foto 25 e 26 – Eng.º Pedro Leal da Costa (Symington Vinhos S.A), a explicar no campo as particularidades da Vitivinicultura da 
RDD, ao grupo de estudantes de Viticultura da Escola Agraria de Santarém. 
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11. Visita de Estudo dos alunos de Mestrado em Agro-ecologia da Escola Superior Agrária do 

Instituto Politécnico de Bragança 

Data: 10 de Maio 

Local: Quinta das Carvalhas - Pinhão 

Esta visita teve como objectivo dar a conhecer as principais pragas e doenças associadas à vinha na RDD, 

vantagens da implementação de uma estratégia de PI na vinha, do eno e ecoturismo e abordagem de alguns 

dos projectos e ensaios desenvolvidos pela ADVID, nomeadamente: EcoVitis – Confusão Sexual / Impacto 

das Infra-estruturas Ecológicas nos inimigos naturais; BioDivine – plantação de sebes e Biodiversidade de 

castas. 

 

Foto 27 - Alunos de Mestrado em Agro-ecologia da Escola Sup. Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, na Quinta das Carvalhas. 

 

12. Dia Aberto à Biodiversidade: Uma viagem pela flora autóctone do Douro 

Data: 22 de Maio 

Local: Quinta das Carvalhas - Pinhão. 

Visita guiada por Prof. António Crespi e Prof. Mónica 

Martins (UTAD), Técnicos da ADVID e da Real Companhia 

Velha. 
 

Foto 28 – Participante no Dia Aberto à Biodiversidade, 
durante a visita pela Quinta das Carvalhas. 

No âmbito do projecto “EcoVitis - Maximização dos Serviços do Ecossistema Vinha da Região Demarcada do 

Douro” que a ADVID está a desenvolver em parceria com a Real Companhia Velha, Sogevinus Quintas S.A e 

a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), realizou-se um Dia Aberto à Biodiversidade, na 

Quinta das Carvalhas, data em que se comemorou o “Dia Internacional da Diversidade Biológica”. Este é um 

projecto que tem como objectivo, incrementar a biodiversidade funcional em viticultura e valorizar a 

paisagem vitivinícola da Região Demarcada do Douro (R.D.D.), classificada como Património Mundial da 
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Humanidade pela UNESCO.  

Nesse sentido, e pelo segundo ano consecutivo, esta parceria promoveu um Dia Aberto à Biodiversidade, 

que teve como mote “Uma Viagem pela Flora Autóctone do Douro’. 

 

13. Workshop “Calibração de pulverizadores e nova Legislação” 

Data: 23 de Maio 

Local: Quinta do Vallado e Quinta dos Avidagos - ambas em Vilarinho dos Freires 

Oradores Convidados: Eng.º Joaquim Pedras (Syngenta),  

Pela ADVID: Eng.º Jorge Costa e Engª Branca Teixeira 

O enquadramento legal da distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos sofreu uma 

significativa alteração com a Lei nº 26/2013 de 11 de Abril, tendo fortes implicações práticas nas explorações 

Vitivinícolas, principalmente a partir de 26 de Novembro de 2015. Consciente da importância do 

cumprimento das normas que regem o correcto manuseamento e a aplicação segura e eficaz dos 

fitofármacos, a ADVID levou a cabo uma sessão sobre esta temática, em parceria com a Syngenta Crop 

Protection, Lda. 

        Foto 29 – Sessão teórica do Workshop com o Eng.º Joaquim Pedras (Syngenta). Foto 30, 31 e 32 – Sessão prática de campo. 
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14. Visita de Estudo – Escola Agrícola do Rodo  

Data: 5 de Junho 

Local: Quinta do Vallado, Vilarinho dos Freires. 

Esta visita teve como tema acompanhar as actividades desenvolvidas na área da Biodiversidade nas vinhas 

da RDD, e da confusão sexual, tendo decorrido na Quinta do Vallado. 

 

15. Jornadas " XII Encuentro Duero/Douro Património Común” 

Data: 15 e 16 de Junho 

Local: Quinta do Vallado - Vilarinho dos Freires e Quinta das Carvalhas - Pinhão 

A ADVID organizou em colaboração com a UTAD o XII Encuentro Duero/Douro Património Común, que teve 

como objectivo a análise do sector vitivinícola e novas iniciativas dentro do património que é comum, o 

Douro, centrando-se esta décima segunda edição nos 10 anos da Região como Património Mundial da 

UNESCO. Do evento fizeram parte várias actividades entre as quais um workshop, provas de vinhos e visita 

às vinhas. 

 

   

 Foto 33 e 34 - Visita do Grupo à Quinta das Carvalhas, com o Eng.º Álvaro Martinho. 

 

16. Workshop “Flavescência Dourada, Scaphoideus titanus Ball”  

Data: 19 de Junho 

Local: UTAD - Vila Real. 

Oradores convidados: Profª. Ana Maria Nazaré Pereira (UTAD/CITAB) e Engª. Alcina Oliveira (DRAPN). 

Pela ADVID: Engª. Cristina Carlos  

Moderador: Engª Rosa Amador 

Reconhecendo os elevados estragos provocados pela Flavescência Dourada nas vinhas, foram criadas 

medidas adicionais de emergência fitossanitárias destinadas à erradicação do fitoplasma e ao controlo da 
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disseminação do insecto vector, através da elaboração de um Plano de Acção Nacional para o controlo da 

Flavescência Dourada da Videira e da publicação da Portaria n.º 165/2013 de 26 de Abril. 

 Neste contexto, a ADVID, em estreita colaboração com a UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro) e a DRAPN (Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte) realizaram um workshop para 

debater este tema que tanto preocupa o sector vitivinícola. 

 

   

Foto 35 - A moderadora, Engª Rosa Amador (Directora Geral da ADVID), juntamente com os oradores do evento. Foto 36 - Plateia    
 presente no evento. 
 

17. Dia Aberto – Visita da GIESCO 

Data:9 de Julho 

Local: Quinta do Seixo, Quinta das Carvalhas e Quinta do Bomfim - Pinhão 

A ADVID colaborou na organização da visita realizada pelos participantes no 18º International Symposium 

GIESCO, à Quinta do Seixo, Quinta das Carvalhas e Quinta do Bomfim. Neste âmbito foi também apresentado 

o trabalho desenvolvido pela ADVID, nessas quintas ao abrigo do projecto BioDivine.  

 

18. Workshop “Balanço Intercalar do Ano Vitícola – Previsão de Produção Vindima 2013” 

Data:11 de Julho 

Local: Solar do IVDP, Régua 

Oradores: Equipa Técnica ADVID    

A ADVID promoveu o Workshop "Balanço Intercalar do Ano Vitícola – Previsão de Produção Vindima 2013", 

onde apresentou um balanço do ano vitícola 2012/2013 até ao período de floração/pintor e ainda as 

previsões do Potencial de Produção para a vindima de 2013. 
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19. Dia Aberto à Universidade do Porto 

Com o objectivo de continuarmos à procura de soluções, desta vez de uma maneira mais específica e 

dirigida, formaram-se grupos, constituídos por representantes da ADVID, associados, Investigadores da U. 

Porto, INEGI e INESC TEC e também empresas de equipamentos. 

Focus Group “Pulverização” 

Data: 18 Julho 

Local: Quinta das Carvalhas - Pinhão  

Neste grupo de trabalho, específico da Pulverização, observaram-se os problemas em situações reais de 

pulverização e analisaram-se as condições extremas da operação nas vinhas do Douro. Estiveram 

presentes especialistas na recolha e monitorização de dados em campo aberto, da área da termografia 

e instrumentação, e ainda as empresas PreWind e Wisenetworks. 

Focus Group “Máquinas Adaptadas e Limpeza de Taludes” 

Data: 18 Julho 

Local: Quinta das Carvalhas - Pinhão 

Recolheram-se elementos de caracterização das vinhas, filmaram-se e fotografaram-se diferentes 

máquinas e alfaias em acção, contactando directamente com as dificuldades de manuseamento das 

mesmas nos patamares estreitos do Douro.  

 

 Foto 37 – Investigadores da U.Porto, INEGI e INESC TEC durante a visita à Quinta das Carvalhas. 

 

Focus Group “Tratamento de resíduos” 

Data: 19 Julho 

Local: Quinta do Vallado - Vilarinho dos Freires 

No âmbito deste grupo de trabalho, debateu-se o aproveitamento e valorização de resíduos e sub-

produtos da vinha (desde os sarmentos, vides, engaço, grainhas, películas, etc.), tanto para fins 

alimentares como energéticos. 
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Focus Group “Eco-eficiência”  

Data: 19 Julho 

Local: Quinta do Vallado - Vilarinho dos Freires 

Neste grupo de trabalho específico para debate da Eco-eficiência, foram visitadas as instalações de 

processamento das uvas, recolhendo-se informações sobre os equipamentos existentes do ponto de 

vista de consumos energéticos, consumo de água e tratamento de efluentes líquidos. Os investigadores 

fizeram algumas apresentações sobre técnicas avançadas de geração de energia, bem como de 

metodologias capazes de aferir a Eco-Eficiência de sistemas, seguindo-se um debate com vista a antever 

possibilidades de aplicação das mesmas em estudos/projectos demonstradores no Douro.  

 

20. Workshop "Avaliação ambiental no sector vitivinícola" 

Data: 2 de Setembro 

Local: Auditório do IVDP - Régua  

Oradores convidados: Prof. Belmira Neto (Faculdade de Engenharia - Universidade do Porto), Eng.º 

Fernando Alves (Symington, Vinhos S.A.) e Prof. Afonso Martins (Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro - UTAD) 

A ADVID promoveu este workshop, com o objectivo de dar a conhecer ferramentas que permitam avaliar os 

impactos ambientais dos vinhos produzidos pelo sector, e debater a sua aplicação na Região Demarcada do 

Douro.  

Foram ainda, apresentados resultados da aplicação das ferramentas Avaliação do Ciclo de Vida e Pegada de 

Carbono a um vinho nacional.  

 

   

Foto 38 – Engª Rosa Amador, Directora Geral da ADVID, durante a apresentação dos oradores do evento. Foto 39 – Prof. Belmira 
Neto, durante a sua comunicação “Avaliação Ambiental do vinho: Avaliação do Ciclo de Vida, a Pegada de Carbono e a Pegada de 
Água”. 
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21. Workshop "Gestão dos solos em viticultura de encosta" 

Datas: 28 Outubro 

Local: Quinta das Carvalhas - Pinhão 

Oradores: Eng.º. José Manso (Sogevinus Quintas S.A.), Engº Rui Soares (C.ª Geral da Agricultura das Vinhas 

do Alto Douro) e Engº. Sérgio Vieira (Zona Agro). 

Pela ADVID: Engª. Cristina Carlos 

 
Neste Workshop, realizado no âmbito do projecto BioDivine, debateu-se em mesa redonda as vantagens e 

desvantagens do enrelvamento semeado ou natural, a que se seguiu uma sessão de campo para 

demonstração da implementação do enrelvamento na Quinta das Carvalhas.  

    

 Foto 40 - Foto – Eng.º Rui Soares, RCV, com a comunicação “Enrelvamento semeado ou natural? Vantagens e 
desvantagens”. Foto 41 - Participantes durante o Workshop.  

 

 

22. Seminário “Biodiversidade em Viticultura: Sustentabilidade Ambiental, valor 

acrescentado para o Vinha e para o Vinho” 

 

 

 

*Este seminário foi alvo de 2 sessões, uma no Porto e outra em Lisboa 

 

Data: 4 de Novembro - Casa de Serralves (Porto) 

Data: 5 de Novembro - Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa) 
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Oradores: Prof.ª Laura Torres (CITAB/UTAD), Dra. Claire Villemant (Muséum National d'Histoire Naturelle de 

Paris, França), Dr. Joel Rochard (Institut Français de la Vigne et du Vin – França), Prof. Antero Martins (Prof. 

Jubilado do ISA / PORVID), Dr. Ryan Opaz (Blogger de vinhos), Eng. José Maria Soares Franco (Duorum 

Vinhos, S.A.), Eng. Maria José Machado (Aveleda S.A.), Engª. Rui Soares (Real Companhia Velha). 

Moderador: Jornalista Fernando Melo 

 

Na Biodiversidade em Viticultura, assumem particular destaque a Preservação do Património Genético da 

Videira e a Valorização de Paisagens Vitícolas. 

No que respeita à Valorização de Paisagens Vitícolas tem-se constatado que a presença de infra-estruturas 

ecológicas, na exploração, são de extrema importância económica, quer para a viticultura (limitação natural 

de pragas, prevenção de fenómenos de erosão, sequestro de carbono) quer para a sociedade em geral 

(regulação dos ciclos hidrológicos, conservação de espécies emblemáticas e turismo). 

Relativamente ao Património Vitícola, é reconhecido internacionalmente que a utilização de castas 

portuguesas imprime ao vinho português um caracter único e diferenciador. Aumentar o grau de 

entendimento do consumidor sobre essa diversidade deverá ser prioritário, sendo o papel dos media, nessa 

comunicação, fundamental. 

Foi neste âmbito que a ADVID e a ViniPortugal promoveram este Seminário, que procurou sensibilizar os 

profissionais e o público em geral para a importância destes valores na sustentabilidade da vitivinicultura 

portuguesa. 

No Porto, tivemos a presença das empresas Duorum Vinhos, S.A. e a Aveleda S.A. para falar do seu caso em 

particular, e em Lisboa a Real Companhia Velha. 

   

Foto 42 – Sessão de Abertura do Seminário no Porto - Casa de Serralves, com o Eng.º José Manso (Presidente da ADVID), Eng.º 
Braga da Cruz (Presidente da Fundação de Serralves) e Eng.º Jorge Monteiro (Presidente da ViniPortugal). Foto 43 - Dra. Claire 
Villemant (Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, França), durante a sua comunicação. 
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Foto 44 e 45 – Alguns dos oradores do seminário, Dr. Ryan Opaz (Blogger de vinhos) e Eng.º José Maria Soares Franco (Duorum Vinhos, 
S.A.), respectivamente. Foto 46 – Sala do evento na Fundação Calouste Gulbenkian. Foto 47 – Sessão de abertura do seminário em 
Lisboa, com Eng.º José Manso (Presidente da ADVID), Eng.º Frederico Falcão (Presidente do IVV) e  Eng.º Jorge Monteiro (Presidente 
da ViniPortugal).Foto 48 e 49 - Alguns dos oradores do seminário na Gulbenkian, moderado pelo Jornalista Fernando Melo. Foto 50 - 
Eng.º Rui Soares (Real Companhia Velha). Foto 51 – Sessão de encerramento, na Gulbenkian, com a presença da Dr.ª Gabriela Ventura 
(Gestora do PRODER).  
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23. Workshop " Ano Vitícola 2013" 

Datas: 12 de Novembro 

Local: Solar do IVDP – Régua 

Orador: Equipa Técnica da ADVID 

Orador convidado: José Luís Moreira da Silva (Duorum Vinhos S.A) 

Este workshop teve como principal objectivo a  discussão dos dados recolhidos pela equipa técnica da ADVID 

relativamente ao ano vitícola 2013 e a inclusão dos contributos dos associados no documento final “Balanço 

do Ano Vitícola 2012-2013”. 

 

   
Foto 52 - Engª Branca Teixeira (ADVID) durante a sua apresentação. Foto 53 - Plateia presente no workshop. 
 

24. I Workshop do projecto Ecovitis - Maximização dos Serviços do ecossistema Vinha" 

Datas: 13 Novembro  

Local: UTAD - Vila Real  

Oradores convidados: Laura Torres (CITAB/UTAD), Rui Soares (Real Companhia Velha), Cristina Carlos 

(ADVID), José Manso (Sogevinus Quintas S.A.), Piero A. Bianco (Universidade de Milão), José C. Franco 

(Instituto Superior de Agronomia), Juliana Salvação & José Aranha (CITAB/UTAD), Andrea Lucchi, 

(Universidade de Pisa), Fátima Gonçalves (CITAB/UTAD), Lav Sharma & Guilhermina Marques (CITAB/UTAD), 

Mónica Martins & António Crespí (CITAB/UTAD),Mário Santos, Paulo Barros, Carla Gomes, Diogo Carvalho, 

Hélia Vale-Gonçalves, Rita Bastos, Francisco Morinha, Paulo Travassos & João Alexandre Cabral, 

(CITAB/UTAD), Aurora Monzón, Andreia Santos & Carlos Carneiro (CITAB/UTAD),  

Moderadores: Ana Alexandra Oliveira, Eduardo Rosa e Ana Maria Nazaré Pereira (CITAB/UTAD), José Manso 

(Sogevinus Quintas S.A.) e Rui Soares (Real Companhia Velha). 

O projecto EcoVitis tem como promotor a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A., 

em parceria com a ADVID, UTAD e a Sogevinus Quintas S.A. 

O workshop contou com um ciclo de palestras onde os vários intervenientes nacionais e internacionais 

apresentaram comunicações focadas na importância da manutenção da biodiversidade nos sistemas 

vitícolas, designadamente a protecção contra a flavescência dourada da vinha e bem como de pragas, a 

análise espacial e da ocupação do solo, e novas oportunidades associadas à paisagem vitícola. 



ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro ▪ Relatório de Actividades e Contas 2013 

 

60 
 

 

   
 Foto 54 - Alguns dos oradores presentes no Workshop, durante um momento de debate. Foto 55 - Plateia presente no    
 workshop. 

 

25.  Open Day “Projecto Ecovitis - Maximização dos Serviços do ecossistema Vinha” 

Datas: 14 Novembro  

Local: Quinta das Carvalhas – Pinhão 

Inserido no Workshop sobre o projecto Ecovitis, e contando com a presença de vários investigadores 

nacionais e internacionais, este Open Day realizou-se na Quinta das carvalhas, para observação de aspectos 

do solo, paisagem e biodiversidade. 

 

   

 Foto 56 e 57 - Visita de campo na Quinta das Carvalhas, no âmbito do Open Day. 

26.  Workshop " Uso sustentável dos produtos fitofarmacêuticos” 

Datas: 26 de Novembro 

Local: Solar do IVDP – Régua 

Oradores convidados: Dr.ª Paula Mourão (DGAV), Eng.º Ricardo Gomes (DGAV), Eng.º Teotónio Castro 

(DRAPN), Eng.º António Lopes Dias (Valorfito) 

A Lei n.º 26/2013, de 11 de Abril, veio introduzir alterações às actividades de distribuição, venda e aplicação 

de Produtos Fitofarmacêuticos para uso profissional e de adjuvantes de Produtos Fitofarmacêuticos e define 

os procedimentos de monitorização à utilização dos Produtos Fitofarmacêuticos.  
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De acordo com o mencionado nesta lei, foi também elaborado o Plano de Acção Nacional para o Uso 

Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos (PAN), que fixa objectivos quantitativos, metas, medidas e 

calendários para reduzir os riscos e os efeitos da utilização de pesticidas na saúde humana e no ambiente, 

bem como para fomentar o desenvolvimento e a introdução da protecção integrada e de abordagens ou 

técnicas alternativas destinadas a reduzir a dependência da utilização de pesticidas. 

Assim, considerando a importância do assunto, a ADVID em colaboração com a DGAV, DRAPN e a 

Valorfito, levou a cabo este Workshop com o objectivo principal de divulgar e debater, com os 

agricultores e técnicos, informação relevante desta nova lei e do PAN e consequências para o sector vitícola, 

a partir de 1 de Janeiro de 2014. 

 

 

   
 Foto 58 - Oradores durante a abertura do Workshop. Foto 59 - Plateia no evento. 
 

 

  

27. Sessão de esclarecimento “Alteração ao PIOT-ADV” 

Datas: 6 de Dezembro 

Local: Quinta de Nápoles, Armamar 

Moderador: Engª Rosa Amador (ADVID) 

Este evento teve como objectivo a discussão no seio da Associação da proposta de alteração ao PIOTADV 

(Plano Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro), resultando na elaboração de um documento com as 

“Propostas da ADVID” para alteração da RCM 150/2003 de 22 de Setembro que aprovou o PIOTADV, as quais 

entendemos serem um contributo para uma melhor adaptação à situação real da região, equilibrando a 

desejável manutenção do Valor Universal Excepcional do Alto Douro Vinhateiro com a actividade económica 

que lhe confere sustentabilidade. 
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Foto 60 e 61 - Participantes na sessão de esclarecimento, dirigida pela Engª Rosa Amador (Directora Geral da ADVID). 

 

 

Quadro 9 - Resumo dos Workshops realizados em 2013. 

Ref. Data Eventos - Workshop, Seminários e outros 
Nº de 

Participantes 

1 17 e 18-jan XX Prova anual dos vinhos de vindima (Brancos). ESB - Porto. 40 

2 29-jan 
3º Dia Aberto I&D com a Universidade do Porto. RDD. Quinta do Noval – Vale Mendiz e 
Quinta das Carvalhas – Pinhão 

35 

3 05-fev 
Sessão de esclarecimento: Candidaturas às Medidas Agro-Ambientais, MZD`s, RPU e 
outras. Solar do IVDP - Régua. 

16 

4 11-fev Workshop "Saúde e Segurança no Trabalho Agrícola". Solar do IVDP - Régua. 45 

5 25-fev Workshop "Castas Brancas na RDD". Solar do IVDP - Régua. 47 

6 15-mar Seminário "Gestão do Stress Hídrico e Térmico da Videira”. Museu do Douro - Régua. 75 

7 22-mar Workshop "Alternativas ao Cobre em Viticultura Biológica (AB)". Solar do IVDP, Régua. 26 

8 04-abr Workshop "Sobreenxertia". Quinta do Tedo e Quinta de S. Luiz. 37 

1 
8, 9, 16 e 17-

Abr 
XX Prova anual dos vinhos de vindima (tintos e generosos). ESB - Porto. 45 

9 15-abr 
Workshop "Balanço Intercalar do ano vitícola - Previsão de produção vindima 2013". 
Solar do IVDP - Régua. 

18 

10 10-mai Visita de estudo - Curso viticultura Escola de Santarém. Quinta do Bomfim - Pinhão. 50 

11 11-mai 
Visita de estudo - Mestrado em Viticultura da Escola Bragança. Quinta das Carvalhas-
Pinhão. 

20 

12 22-mai 
Dia Aberto à Biodiversidade: “Um Viagem pela Flora Autóctone do Douro. Quinta das 
Carvalhas-Pinhão. 

22 

13 23-mai 
Workshop "Calibração de Pulverizadores e Nova Legislação que regula a aplicação de 
PF´s". Quinta do Vallado e Quinta dos Avidagos - Vilarinho dos Freires. 

27 

14 05-jun Visita de estudo - Escola agrícola do Rodo. Quinta do Vallado – Vilarinho dos Freires. 35 

15 15-16jun Encontro Douro- Duero. Quinta do Vallado-Régua, Quinta das Carvalhas - Pinhão 16 
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Ref. Data Eventos - Workshop, Seminários e outros 
Nº de 

Participantes 

16 19-jun 
 
Workshop "Flavescência Dourada, Scaphoideus titanus Ball." UTAD - Vila Real. 
 

60 

17 9-Jul 

 
Dia aberto – Visita GIESCO. Quinta do Seixo, Quinta das Carvalhas e Quinta do Bomfim – 
Pinhão 
 

ns 

18 16-jul 

 
Workshop "Balanço Intercalar do ano vitícola - Previsão de produção vindima 2013". 
Solar do IVDP- Régua. 
 

34 

19 18-jul Dia Aberto UP - FOCUS GROUPS Pulverização. Quinta das Carvalhas - Pinhão. 25 

19 18-jul 
Dia Aberto UP - FOCUS GROUPS Máquinas adaptadas e Limpeza de Taludes. Quinta das 
Carvalhas - Pinhão. 

25 

19 19-jul 

 
Dia Aberto UP - FOCUS GROUPS Tratamento de Resíduos. Quinta do Vallado – Vilarinho 
dos Freires. 
 

10 

19 19-jul 

 
Dia Aberto UP - INEGI/UP - FOCUS GROUPS: Eco-eficiência. Quinta do Vallado – 
Vilarinho dos Freires. 
 

15 

20 02-set Workshop "Avaliação ambiental no sector vitivinícola". Solar do IVDP - Régua. 26 

21 28-out Workshop "Gestão dos solos em viticultura de encosta" Quinta das Carvalhas - Pinhão. 46 

22 04-nov 
Seminário "Biodiversidade em Viticultura: Sustentabilidade Ambiental, valor 
acrescentado para o Vinha e para o Vinho". Fundação de Serralves - Porto. 

81 

22 05-nov 
Seminário "Biodiversidade em Viticultura: Sustentabilidade Ambiental, valor 
acrescentado para o Vinha e para o Vinho". Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa. 

74 

23 12-nov Workshop "Ano Vitícola 2012/2013 - Balanço Final". Solar do IVDP - Régua. 26 

24 13-nov Workshop - Maximização dos Serviços do ecossistema Vinha. UTAD - Vila Real. 250 

25 14-nov Open Day - Projecto EcoVitis. Quinta das Carvalhas - Pinhão. 100 

26 26-nov Workshop "Uso sustentável dos PF´s". Solar do IVDP - Régua. 60 

27 06-dez Sessão de esclarecimento "Alteração ao PIOT-ADV". Quinta de Nápoles - Armamar. 32 

 

 

7.3.3 Trabalhos Apresentados e/ou Publicados 
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7.3.3. Trabalhos apresentados e/ou Publicados 

Apresentamos a lista de trabalhos publicados ou apresentados em reuniões científicas e de divulgação. 

 Quadro 10 - Trabalhos apresentados e/ou publicados 

Ref. Data Acção  Evento  Autores Nº Part. 

1 5-fev 
Comunicação oral 

"Candidaturas PU 2013".  
  

Sessão de esclarecimento: Candidaturas 
às Medidas Agro-Ambientais, MZD`s, 

RPU e outras. Régua. 
  J. Costa 16 

2 13-abr 
Artigo "A Influência do Tempo 
e do Clima na Qualidade das 
Colheitas de Vinho do Porto". 

  

Livro de resumos das XX Jornadas de 
Classificação e Análise de Dados (JOCLAD 
2013). Universidade do Minho, Campus 
de Azúrem, Guimarães, Portugal. 
Guimarães. ISBN: 978-989-20-3771. 

  
A. Corte-Real; J. 
Borges & 
J.S.Cabral 

ns  

3 15-mar 

Comunicação oral 
"Enquadramento das 
necessidades de gestão do 
estado hídrico e térmico na 
RDD". 

  
Seminário "Gestão do Stress Hídrico e 
Térmico da Videira. Museu do Douro, 
Régua. 

  F. Alves 75 

4 Abr. 

Artigo “Zonagem Bioclimática 
de Alta resolução das regiões 
vinícolas portuguesas: 
presente e cenários futuros”.  

 

Revista científica Regional Environmental 
Change. Volume 13 - Nº 2 de Abril de 
2013. 
 

 

H. Fraga; A. 
Malheiro; 
Moutinho-Pereira, 
G. Jones; F. Alves; 
J. Pinto & J. Santos 

ns 

5 15-abr 
Comunicação oral "Análise 
intercalar da evolução do ciclo 
vegetativo". 

  
Workshop "Balanço Intercalar do ano 
vitícola - Previsão de produção vindima 
2013". Régua. 

  
B. Teixeira; F. 
Alves; C. Carlos; 
M. Carmo; J. Costa 

18 

6 15-mai 

Comunicação oral "Ephestia 
unicolorella woodiella & Cadra 
figulilella Duas novas Traças-
da-uva presentes nas vinhas 
do Douro”. 

  
9º Simpósio de vitivinicultura do Alentejo. 
Évora. 

  C. Carlos 100 

7 15-mai 

Artigo "Contributos para o 
conhecimento do 
comportamento do vector da 
Flavescência Dourada 
Scaphoideus titanus BALL. na 
Região de Trás-os-Montes e 
Alto Douro". 

  
 9º Simpósio de vitivinicultura do 
Alentejo. Évora. 

  
C. Carlos; J.Costa; 
A. Pereira; L. 
Torres 

100 

8 23-mai 

Comunicação oral "Nova 
Legislação que regula a 
aplicação de Produtos 
Fitofarmacêuticos (PF)". 

  
Workshop " Calibração de pulverizadores 
e nova Legislação", realizado na Quinta 
dos Avidagos e Quinta do Vallado. 

  B. Teixeira 27 

9 24-mai 
Comunicação oral 
"Flavescência Dourada - A 
Filoxera do Século XXI". 

  

Colóquio "A Vinha, o Vinho e o Mercado: 
desafios para o Douro Superior" inserido 
no 2º Festival do Vinho do Douro 
Superior. Foz Coa. 

  C. Carlos 100 

10 19-jun 

Comunicação oral "O insecto 
vector da Flavescência 
Dourada, Scaphoideus titanus 
Ball". 

  
Workshop “Flavescência Dourada”, 
organizado pela ADVID, DRAPN e UTAD. 
Vila Real. 

  C. Carlos 60 

11 26-jun 

Comunicação oral "A 
prospecção da variabilidade 
de castas antigas na Região do 
Douro". 

  
2ª Sessão de Divulgação dos Projectos 
PRODER - Conservação e Melhoramento 
dos Recursos Genético. PORVID, Pegões 

  P. Costa ns 
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Ref. Data Acção  Evento  Autores Nº Part. 

12 26-jun 

Poster "Influence of the 
Characteristics of Weather of 
Douro Region on Port Wine 
Vintages Quality". 

  
7th Annual Conference of The American 
Association of Wine Economists (AAWE), 
Stellenbosch, South Africa. 

  
A. Corte-Real; J. 
Borges & 
J.S.Cabral 

  

13 10-jul 

Poster "Evaluation of the of 
early powdery mildew control 
and the ascospores release in 
vineyards at Douro Region". 

  
18º Internacional Symposium GIESCO, 
Porto, 7-11 Julho 2013. 

  
C. Val, F. Alves, 
A.Silvestre & 
I.Corte 

ns 

14 10-jul 

 
Poster "Monitoring arthropod 
diversity in Douro wine region 
vineyards and evaluating the 
impact of the landscape", 
 

  
18º Internacional Symposium GIESCO, 
Porto, 7-11 Julho 2013. 

  

C.Carlos, N. 
Pigeon, A. Rataux, 
J. Guenser, F. 
Alves, M. Van 
Helden 

ns 

15 11-jul 

Comunicação oral "The 
Climate of the Douro: 
Structure, Trends and 
Mitigation and Adaptation 
Responses to a Changing 
Climate". 

  
18º Internacional Symposium GIESCO, 
Porto, 7-11 Julho 2013. pp. 1006-1011. 

  G. Jones & F. Alves ns 

16 11-jul 

 
Comunicação oral 
"Environmentally safe 
strategies to control the 
European Grapevine Moth, 
Lobesia botrana (Den. & 
Schiff.), in the Douro 
Demarcated Region". 
 

  
 
18º Internacional Symposium GIESCO, 
Porto, 7-11 Julho 2013. 

  C. Carloe et al. ns 

17 16-jul 

Comunicação oral "Balanço 
Intercalar do Ano Vitícola - 
Previsão de Produção Vindima 
2013". 

  
Workshop “Balanço Intercalar do Ano 
Vitícola – Previsão de Produção Vindima 
2013”. Solar do IVDP - Régua. 

  
B. Teixeira; C. 
Carlos; M. Carmo; 
J. Costa, P. Costa. 

34 

18 30-ago 
Comunicação oral "Região 
Demarcada do Douro ". 

  
Curso de Verão BEST Porto, "From Grape 
to Great" da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. Porto. 

  C. Carlos 30 

19 12-set 

Artigo "ECOVITIS - 
Maximização dos serviços do 
ecossistema vinha na Região 
Demarcada do Douro".  

  
Revista da APH - Associação Portuguesa 
de Horticultura nº 112. 

  L. Torres   

20 17-out 

Comunicação oral "The use of 
sex pheromone traps to 
monitor vine mealybug, 
Planococcus ficus and its main 
parasitoids, Anagyrus 
pseudococci in Douro Wine 
Region". 

  

Encontro da OILB-Working Group no 
"Integrated Protection and Production in 
Viticulture" que decorreu entre 13-17 de 
Outubro de 2013, em Ascona (Suiça). 

  F. Gonçalves et al. 100 

21 17-out 

 
Comunicação por Poster 
"Evaluation of the efficacy of 
first fungicide application on 
the control of Erysiphe necator 
and the ascospores release on 
Douro Wine Region". 

  

Encontro da OILB-Working Group no 
"Integrated Protection and Production in 
Viticulture" que decorreu entre 13-17 de 
Outubro de 2013, em Ascona (Suiça). 

  
C. Val; F. Alves; J. 
Manso & I. Cortez. 

200 
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Ref. Data Acção  Evento  Autores Nº Part. 

22 17-out 

 
Comunicação oral "Ephestia 
unicolorella woodiella & Cadra 
figulilella Duas presentes 
novas “Traças - da –uva” 
presentes nas Vinhas do 
Douro.  
 

  

Colóquio da OILB-Working Group no 
"Integrated Protection and Production in 
Viticulture" que decorreu entre 13-17 de 
Outubro de 2013, em Ascona (Suiça). 

  C. Carlos et al. 200 

23 17-out 

 
Comunicação oral "Success of 
mating disruption technique 
against the European 
grapevine moth, Lobesia 
botrana (Den. & Schiff): a case-
study in Douro Wine Region ". 

 

  

Encontro da OILB-Working Group no 
"Integrated Protection and Production in 
Viticulture" que decorreu entre 13-17 de 
Outubro de 2013, em Ascona (Suiça). 

  

C. Carlos F. 
Gonçalves, S. 
Sousa, M. Nóbrega 
& J. Manso. 

200 

24 17-out 

 
Comunicação oral "O insecto 
vector da Flavescência 
Dourada, Scaphoideus titanus 
Ball." 
 

  

Encontro da OILB-Working Group no 
"Integrated Protection and Production in 
Viticulture" que decorreu entre 13-17 de 
Outubro de 2013, em Ascona (Suiça). 

  C. Carlos 200 

25 17-out 

 
Poster "Evaluation of the first 
powdery mildew control and 
ascospores release in 
vineyards at Douro Region.  
 

  

Encontro da OILB-Working Group no 
"Integrated Protection and Production in 
Viticulture" que decorreu entre 13-17 de 
Outubro de 2013, em Ascona (Suiça). 

  
C. Carlos, F. Alves, 
A. Silvestre, I. 
Cortez 

200 

26 17-out 
Comunicação oral "Balanço 
Fitossanitário”. 

  
Encontro Syngenta "BALANÇO 
FITOSSANITÁRIO". Vidago. 

  C. Val 60 

27 28-out 
Comunicação oral "Projectos 
em curso na ADVID, no âmbito 
do enrelvamento". 

  

Workshop “Gestão dos solos em 
viticultura de encosta", realizado na 
Quinta das Carvalhas - Pinhão.  

  

C. Carlos 20 

28 12-nov 
Comunicação oral "Ano 
Vitícola 2013 – Balanço Final". 

  
Workshop “Ano Vitícola 2012/13 – 
Balanço Final", realizado no solar do IVDP 
- Régua. 

  
B. Teixeira; P. 
Costa; C. Carlos; 
M. Carmo; J. Costa 

26 

29 13-nov 

Comunicação oral 
"Biodiversidade do 
ecossistema vitícola. Valorizar 
o presente e assegurar o 
futuro." 

  

 
Workshop “Maximização dos Serviços do 
ecossistema Vinha” promovido pela 
ADVID, UTAD, Sogevinus Quintas S.A e 
Real Companhia Velha. Vila Real 
 

  C. Carlos 250 

30 Nov 

Artigo “Future scenarios for 
viticultural zoning in Europe: 
ensemble projections and 
uncertainties”. 

 
International Journal of Biometeorology 
Volume 57, Number 6, November 2013, 
pp. 909-925 (17). 

 

H. Fraga; A. 
Malheiro; 
Moutinho-Pereira, 
G. Jones; F. Alves; 
J. Pinto & J. Santos 

ns 

31 14-nov 

Resultados da aplicação do 
novo difusor de feromona 
ISONET-LTT em duas 
explorações com historial de 
ataque de traça-da-uva na 
RDD. 

  

Workshop - Maximização dos Serviços do 
ecossistema Vinha, promovido pela 
ADVID, UTAD, Sogevinus Quintas S.A e 
Real Companhia Velha. Vila Real 

  C. Carlos 250 
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7.3.4. Prémio ADVID 2013 

A Direcção da ADVID decidiu em 2013, após a análise dos trabalhos seleccionados pela equipe técnica, não 

os enviar para posterior análise pelo júri, por considerar que não cumpriam os requisitos estabelecidos pelo 

regulamento do prémio. 

 

7.3.5 Dinamização de Projectos Complementares com inserção no Cluster 

Para a promoção de projectos foram realizadas contactos com associados, parceiros e outras entidades, 

destacando-se as newsletters abaixo identificadas. 

 

Quadro 11 – Dinamização de projectos complementares 

Data Evento Assunto 
Nº de  
Part. 

11-Mar Newsletter - RARRV 
RARRV e Intervenções no Douro Vinhateiro | Sessões de 
Divulgação para Agricultores 

250 

26-Mar Newsletter - RARRV 
RARRV - CAMPANHA 2013/2014 - Pedido de Parecer de 
Alteração de Perfil/Melhoria das Infra-estruturas 
Fundiárias 

250 

26-Mar 
Newsletter – Sistemas de 
Incentivo à I&DT para empresas 

Concursos abertos para financiamento no âmbito dos 
Sistemas de Incentivos à I&DT para empresas 

250 

17-Mai Newsletter - RARRV 
Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da 
Vinha (RARVV) - Novas Minutas de Garantias Bancárias 

250 

11-Jun Newsletter - RARRV 
Regime de Apoio à reestruturação da Vinha (RARRV) - 
Pagamento das ajudas. 

250 

19- Nov Newsletter - RARRV Pedidos direitos de Plantação. 250 

11-Dez Newsletter - RARRV RARRV 2014-2018 250 

 

Os projectos complementares foram liderados por empresas associadas ou parceiras. No âmbito do QREN 

actualmente estão aprovados 28 projectos complementares (os mesmos que em 2012) envolvendo 

um  investimento elegível de 17,5 milhões de euros e um incentivo de 9,4 milhões de euros. 

A actividade vitivinícola para os processos de produção e transformação e ainda, promoção em países 

terceiros dispõe de dois instrumentos da Politica Agrícola Comum, respectivamente, PRODER e OCM 

Vitivinícola, geridos pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 
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7.3.6. Comunicação Social 

A ADVID, entidade gestora do Cluster dos vinhos da região do Douro, foi alvo de reportagens e entrevistas 

que se passam a enunciar. 

Quadro 12 - Noticias publicadas por OCS (Órgãos de comunicação social). 

Data OCS Assunto  

Fev Newsletter Porto UCP 

Seminário "Gestão do Stress Hídrico e Térmico da 
Videira" 

21-fev Notícias do Douro - digital 

22-fev Agroportal 

Mar 
 

ViniPortugal/ IVV/Compete POFC 

15-mar Norte em Rede Online   

11-out DODOURO – Jornal Online 

 

29-out Notícias do Douro - digital 

29-out Agroportal 

30-out ViniPortugal/ IVV/Wines ofPortugal 

30-out Diário Agrário Online - 30-10-2013 

30-out Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. Online  
Seminário "Biodiversidade em Viticultura: 

Sustentabilidade Ambiental, valor acrescentado para o 
Vinha e para o Vinho” 

30-out Norte em Rede Online  

 30-out ISA Online 

1-nov Compete POFC 

12-nov 
Rádio Universidade FM 
Noticiários de 12 de Novembro - Notícia de abertura 

Projecto Ecovitis e Workshop 

18-nov Agencia Lusa Projecto Ecovitis 

20-nov TVI - Jornal da uma 

Projecto Ecovitis e Workshop 

Nov 
Rádios: Rádio Ansiães, Rádio Brigantia, Rádio Montalegre, 
Rádio Onda Livre (Macedo de Cavaleiros), Rádio Terra 
Quente (Mirandela) e Rádio Vinhais.  
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8. SERVIÇOS DE APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

8.1. SERVIÇOS FINANCIADOS PELAS QUOTAS 

8.1.1 Apoio técnico à produção integrada da vinha 

No âmbito do desenvolvimento do programa de Produção e Protecção Integrada, efectuou-se o 

acompanhamento de parcelas dos 128 associados com contrato de assistência técnica, recolhendo 

informação e prestando a formação necessária a uma boa aplicação destes princípios. Complementou-se 

esta acção, com a edição de Boletins Técnicos, Circulares de Acompanhamento do ciclo vegetativo da vinha 

e evolução de doenças e pragas, Listas de herbicidas, fungicidas e insecticidas, com as respectivas normas 

técnicas para utilização das diferentes substâncias activas.  

Em 2013, resumimos no gráfico seguinte os actos realizados nos principais grupos de actividade de suporte 

técnico.  

 

 Gráfico 6 - Acções de acompanhamento técnico/administrativo realizado nos associados da ADVID durante o ano de 2013. 

8.1.2 Apoio à elaboração dos processos de candidatura às Medidas Agro-ambientais  

Relativamente às candidaturas às medidas Agro-ambientais, foram efectuados pelos serviços técnicos da 

ADVID, 141 Pedidos Únicos (PU), referentes a 177 Unidades de produção, candidatando-se um total de 

5.195ha de vinha ao Modo de Produção Integrada e 328ha de vinha, olival e frutos frescos ao Modo de 

Produção Biológico. Para além destas medidas foram também efectuadas candidaturas ao RPU (Regime 

Pagamento Único), MZD´S (Manutenção da Actividade Agrícola em Zona Desfavorecida), ITI-DV (Intervenção 

Territorial Integrada do Douro Vinhateiro) e outras de menor relevância na nossa área de intervenção. 

Foi ainda realizada a preparação e difusão da informação legislativa de suporte (8 Boletins Informativos), 

apoio nas questões administrativas colocadas pelo IFAP e acompanhamento da certificação das medidas, 

através do apoio à elaboração de cadernos de campo, apoio técnico e elaboração de documentação técnica. 

Nos gráficos seguintes apresentamos um resumo estatístico dos processos elaborados e o potencial de 

canalização de ajudas para os associados durante 2013, cerca de 1,472 milhões de euros (valores estimados 

com base nas candidaturas, sem considerar acertos de áreas realizados posteriormente). 

242
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Gráfico 7 - Total de candidaturas e respectivos processos elaborados (Esquerda); Detalhe das áreas de candidatura por Medida Agro-
Ambiental (Direita) 

 

Gráfico 8 - Total das ajudas recebidas (Esquerda); Total integrado por Medida Agro-Ambiental (Direita). 
 

8.2. SERVIÇOS FACTURADOS 

8.2.1 Viticultura 

8.2.1.1 Aplicação do potencial hídrico de base para avaliação das necessidades de rega 

No sentido de promover um serviço especializado para gestão das relações hídricas da videira, com recurso 

à avaliação do potencial hídrico de base, procedeu-se ao fornecimento de serviço para monitorização do 

estado hídrico da videira em vinhas de Associados da ADVD. Aderiram a este serviço 3 associados, tendo 

sido feito avaliações de potencial hídrico de base e potencial hídrico do sarmento. 
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8.2.1.2 Apoio a Ensaios 

Por solicitação da Universidade da Califórnia, efectuou-se um ensaio de monitorização de armadilhas sexuais 

na Região Demarcada do Douro, com o objectivo de determinar se novas formulações de feromonas ou 

outros dispositivos de atracção poderiam ser mais efectivos na monitorização de parcelas com e sem 

confusão sexual.  

Por solicitação de empresa francesa implementámos ensaio de avaliação do efeito herbicida e desfoliante 

de produto destinado a viticultura biológica. A pedido de 2 empresas portuguesas de produtos 

fitofarmacêuticos implementámos ainda dois ensaios para avaliação da eficácia de fungicidas contra o oídio 

da videira. 

 

8.2.2 Enologia 

8.2.2.1 Controlo de maturação 

Em 2013, depois do laboratório da ADVID ter sido adaptado com vista a poder incluir novos processos (Grape 

Portal e Analisador Enzimático Automático Multiparamétrico), o controlo de maturação de uvas decorreu 

entre meados de Agosto e meados de Outubro. Nesse período foram analisadas 1124 amostras, das quais 

852 amostras provenientes de parcelas de 21 Associados, 122 de clientes não Associados e 150 de uvas 

provenientes de ensaios em curso levados a cabo pela ADVID. 

 

Wine Cloud (Portal dos Taninos)  

Esta ferramenta teve em 2013, em particular nos meses de Julho e Agosto, uma actualização importante, 

passando de uma plataforma denominada “Tannin Portal” para a actual “Wine Cloud”. O Tannin Portal dá 

resultados de análise de vinhos tranquilos e Wine Cloud dá resultados para vinhos tranquilos e para mostos 

através de uma secção denominada “Grape Portal”. 

Wine Portal  

Durante o ano de 2013, foram realizadas 757 análises de vinhos tranquilos dos 4 associados aderentes a 

este serviço. 

 Grape Portal  

Depois de efectuadas as adaptações em termos de metodologia e equipamentos para poder cumprir com 

as especificações da AWRI para a realização deste tipo de análise (aquisição de balança de precisão e 

misturador automático), a análise da componente fenólica durante o controlo de maturação foi realizada 

recorrendo a esta nova ferramenta, tendo-se processado 1124 amostras. 
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8.2.2.2 Desenvolvimento de Metodologia para implementar Portal de Taninos para Vinhos 

Generosos 

Está em curso o desenvolvimento do portal dos taninos para vinhos generosos, tendo sido enviadas para a 

AWRI amostras de Tawny de forma a parametrizar esta ferramenta para este tipo de vinho. 

 

8.2.3. Formação 

Curso WSET Level 3 & 4 - Curso certificado pela WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST NÍVEL 3 (38h) 

 
A ADVID levou a cabo em 2013, um Curso WSET Level 3 & 4 entre os dias 20 a 27 de Maio em Lisboa, 

leccionado pelo formador Godfrey Spence. Este Curso tem como objectivo proporcionar conhecimentos 

teóricos e práticos sobre as regiões vinícolas mais importantes do mundo, para pessoas com conhecimentos 

prévios e que trabalham na indústria e negócio do vinho, desde as adegas e garrafeiras, passando pelos 

profissionais da hotelaria e restauração, vendas, distribuição e marketing. 

A realização deste curso possibilita aos candidatos uma certificação reconhecida em mais de 20 países, 

sendo uma ferramenta essencial para os profissionais da fileira do vinho. 

 

8.2.4. Outros Serviços 

Em parceria com a IberMeteo disponibilizaram-se previsões das variáveis meteorológicas, de 20 Maio a 8 

de Outubro. 

 Precipitação; 

 Humidade relativa; 

 Temperatura; 

 Número de horas de folha molhada (período de humectação); temperatura média em período de 

folha molhada e acumulados de temperatura. 

Nas seguintes condições: 

 Previsões até 5 dias, enviadas de 2 em 2 dias; 

 Serviço de acompanhamento meteorológico com envio de alertas sempre que se justificar. 

 

Aderiram a este serviço seis Associados. 

 

8.3. PROJECÇÃO DO FUTURO  

Como definido no Plano de Actividades para 2013, demos especial enfâse à definição da estratégia para 

sustentabilidade futura da ADVID. Nos 32 anos de existência, a ADVID conquistou uma posição ímpar entre 

as Associações do Sector, pela procura do conhecimento e a sua transferência para o sector vitivinícola, o 

que nos permitiu ao longo destas três décadas acumular conhecimento e experiência para podermos vir a 
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disponibilizar Serviços de Qualidade e Confiança aos nossos Associados e restantes operadores do sector 

vitivinícola. 

Assim, foi identificado um conjunto de serviços para os quais a Associação possui competências técnicas e 

ferramentas adequadas, a disponibilizar aos Associados, mas também a outros operadores da Região do 

Douro e de outras Regiões Vitícolas nacionais e internacionais, os quais constituem a base do Plano 

Estratégico.  

Não foi possível apresentar o Plano Estratégico durante o ano de 2014, devido a várias situações não 

previstas, nomeadamente prolongamento do reconhecimento do Cluster dos Vinhos da Região do Douro 

até pelo menos ao final do primeiro semestre de 2014 e a não definição do Plano de Desenvolvimento Rural 

2020, prevemos no entanto que a sua apresentação ocorra durante o primeiro semestre de 2014. 

 

9. APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILÍSTICO 

Demos continuidade à melhoria dos processos administrativos e contabilísticos, com o intuito de dispormos 

de informação sistematizada e de um controlo rigoroso da execução financeira do orçamento e em 

particular de cada projecto sujeito a financiamento público, pelo arquivo digital que sistematiza e facilita o 

acesso a toda a informação oficial da ADVID, pelo sistema de controlo da execução financeira do Orçamento 

e ainda pela organização e catalogação em formato digital do espólio bibliotecário. 

 

10. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

No seguimento dos anos anteriores constituiu objectivo da ADVID reforçar laços com as instituições com as 

quais já mantinha protocolos de parceria e fomentar a parceria com entidades relevantes para o 

desenvolvimento da actividade vitivinícola da Região Demarcada do Douro.  

Reforçamos laços com instituições relevantes, nomeadamente a Universidade do Porto, a UTAD, o IVDP, o 

IVV, a ViniPortugal, a DGAV, a Estrutura de Missão do Douro, a DRAPN, a ACIBEV e a AEVP e fomentamos o 

desenvolvimento e animação da rede, com a adesão ao Cluster de entidades, como a NERVIR – Associação 

Empresarial de Vila Real, Dão Sul – Sociedade Vitivinícola S.A. e a Adega Cooperativa de Cantanhede.  

Alargámos a base associativa com a adesão de cinco Associados Colectivos e dois Associados Individuais, o 

que evidencia a capacidade de angariação de novos Associados na difícil conjuntura actual, e o 

reconhecimento da ADVID como plataforma de disseminação do conhecimento e 

identificação/levantamento de necessidades, nomeadamente pela admissão da Biocant – Associação de 

Transferência de Tecnologia, o que reforça o rumo positivo da estratégia definida nos últimos anos. 

Destacamos a participação iniciada em 2012 na elaboração do Plano de Acção Nacional de Controlo da 

Flavescência Dourada, com a coordenação da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), e cuja 

apresentação ocorreu em Janeiro de 2013, com a participação do Senhor Secretário de Estado do 
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Desenvolvimento Rural. Relativamente a esta temática destacamos ainda a estreita colaboração com a 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte na monitorização do controlo do insecto vector na Região 

do Douro. 

O relacionamento com a Universidade Porto foi reforçado através de mais uma visita à Região do Douro, 

agora no período de repouso vegetativo da videira, de um conjunto alargado de investigadores para 

identificação de necessidades e posterior desenvolvimento de soluções.  

Com a Estrutura de Missão do Douro, participámos activamente como membros do Conselho Consultivo, 

nomeadamente na proposta de alteração ao Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto 

Douro Vinhateiro (PIOT ADV), que culminou com a apresentação de uma proposta no último Conselho 

Consultivo de 2013, que remetemos a todos os Associados e Parceiros, e que se encontra divulgada no nosso 

site. 

Junto do IVV e IVDP apresentámos Proposta de Alteração ao Artigo 10º do Decreto-Lei nº 173/2009 de 3 de 

Agosto,  definindo o que consideramos ser o “Conceito de Parcela de Vinha na RDD”, que remetemos aos 

Associados e que se encontra divulgada no nosso site. 

Ainda junto do IVV, IVDP, bem como da AEVP, ACIBEV e ViniPortugal, mantivemos reuniões com intuito de 

promover, projectos de investigação que se considerem pertinentes para o desenvolvimento do sector 

vitivinícola e acções de disseminação que permitam a valorização de conhecimento para o sector económico 

associado à produção e comércio de vinhos. 

Um dos resultados destas acções foi o Seminário “Biodiversidade em Viticultura: Sustentabilidade 

Ambiental, valor acrescentado para o Vinha e para o Vinho” que realizámos em conjunto com a ViniPortugal, 

a 4 e 5 de Novembro respectivamente na Casa de Serralves no Porto e na Fundação Calouste Gulbenkian 

em Lisboa. 

No que respeita à UTAD salientamos os projectos e as acções que desenvolvemos em conjunto durante o 

ano de 2013, destacando-se o “I workshop do projecto Ecovitis - Maximização dos Serviços do ecossistema 

Vinha”, “Flavescência Dourada, Scaphoideus titanus Ball”, “XII Encuentro Duero/Douro Património Común” 

e a participação como moderador da Directora Geral da ADVID no Fórum - "O Futuro da Investigação Agro-

alimentar promovido pela UTAD". 

Alargámos e reforçámos a cooperação com Entidades do Sistema Científico e Tecnológico internacionais, 

nomeadamente, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y Léon ((ITACyL), INRA - Unité Expérimentale de 

Pech Rouge, Université de Bordeaux e Institut des Sciences de la Vigne e du Vin (ISVV), Institut Français de 

la Vigne e du Vin (IFV), Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, Southern Oregon University e 

Hochschule Geisenheim University, pelas visitas e reuniões profissionais que promovemos na Região do 

Douro através de, Jesus Yúste, Hernán Ojeda, Cornelis (Kees) van Leeuwen, Joel Rochard, Claire Villemant, 

Gregory Jones e Hans Schultz respectivamente. 
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Na defesa dos interesses dos nossos associados, participámos na consulta pública promovida pelo GPP sobre 

o PDR 2014- 2020, apresentando propostas para a medida M7 nas acções, A 7.3 – Pagamento Natura e 

Apoios Zonais; A 7.4 – Conservação do Solo; A 7.5 – Uso Eficiente da Água na Agricultura; A 7.6 – Culturas 

Permanentes Tradicionais; A 7.8. – Património Genético, bem como para a medida M1, acção A 1.1 – 

Inovação por Grupos Operacionais; medida M2, acção A 2.2 – Aconselhamento e na medida M5, acção A5.5. 

– Criação de Associações de Produtores e Organizações de Produtores. 

Para acompanhar e participar na definição das políticas regionais, nacionais e internacionais, participámos 

em reuniões e encontros, em diferentes instituições, tais como: 

 Casa do Douro, com a participação no Conselho Regional;  

 FEVIPOR - Federação dos Viticultores de Portugal, vogal da Direcção e através do qual temos 

assento no Conselho Consultivo do IVV; 

 PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, vogal da Direcção; 

 CNOIV – Comissão Nacional do OIV, participação nos diversos grupos de peritos e Conselho Geral e 

ainda representação Nacional no Grupo de Trabalho ad hoc “Balanço do Carbono” junto da OIV. 

 OILB - l'Organisation Internationale de Lutte Biologique – Participámos, como associados que 

somos, com apresentação de 3 comunicações no OILB-Working Group on "Integrated Protection 

and Production inViticulture", em Ascona (Suiça); 

 ENDURE Networking - Aderente; 

 European Cluster Collaboration Plataform – Aderente. 

 Lien de la Vigne – ainda como pré-associado participámos na consulta que fizeram aos associados 

sobre “Spraying, Grapevine improvement (new resistant varieties), Network Experimentation, 

Stimulation of grapevine defences e Economy” com o intuito de promoverem a “Redução de 

factores de produção”. 
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11. GLOSSÁRIO 

 

ACIR – Associação Comercial e Industrial dos Concelhos do Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio 

ADH – Associação Douro Histórico 

ADV – Alto Douro Vinhateiro 

ADVID – Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 

ARD-VD - Association pour la Recherche et le Développement de la Viticulture Durable 

CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte 

CERVIM - Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana 

CITAB - Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas (UTAD) 

CIVC – Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne 

CNOIV – Comissão Nacional do OIV 

COMPETE – Programa operacional dos factores de competitividade 

CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

DGADR – Direcção Geral Agricultura e Desenvolvimento Rural 

DIBA - Diputacion de Barcelona  

DRAP-N – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

DREN – Direcção Regional de Educação do Norte 

EEC – Estruturas de Eficiência Colectiva 

EHTDouro – Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego 

EMD – Estrutura de Missão Douro 

ENDURE -  

ENITA - Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux Aquitaine 

EQY - Euroquality  

ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra 

ESAV – Escola Superior Agrária de Viseu 

ESB - Escola Superior de Biotecnologia  

ESB – Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa 

FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

FEUP- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

FEVIPOR – Federação de Viticultores de Portugal 

ICVV-CSIC - Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino 

IDL-FCT UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

IFV - Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV),  

INRA - Institut National de la Recherche Agronomique  

IPB – Instituto Politécnico de Bragança 

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

IVV – Instituto do Vinho e da Vinha 

LADPM – Liga dos amigos do Douro Património mundial 

OILB – IOBC - International Organization for Biological Control 

OIV – Office International du Vin 

PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira 
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PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira 

RDD – Região Demarcada do Douro 

RDD- Região Demarcada do Douro 

SAESCTN  - Sistema de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico 

SIAC – Sistema de apoio a acções colectivas 

SOU - Southern Oregon University 

UCP – Universidade Católica Portuguesa 

UMinho – Universidade do Minho 

UO – University of Oregon 

UP – Universidade do Porto 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


