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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 com a missão de promover o Desenvolvimento Sustentável da Vitivinicultura Duriense, no ano de 2014 

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.” Este caminho 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;  

• Aumento do nível de competência técnica e económica do sector;  

• Optimização da disseminação do conhecimento na Região;  

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

vitivinícola; 

• Captação de investimento privado pelo fomento de ferramentas disponibilizadas aos investidores, que lhes 

permitam verificar qual o melhor investimento; 

• Captação de investimento público; 

• Criação de serviços de apoio às empresas. 
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Para atingir estes objectivos, demos continuidade ao Plano de Acção: 

 

1. Através do Desenvolvimento das Linhas Estratégicas/Projectos Âncora 

A. Alterações Climáticas 

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

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

• Projecto EUPORIAS; 

• Ferramentas de gestão da rega baseadas no modelo METRIC; 

• Gestão do stress hídrico e térmico da videira; 

• Projecto IRRICHAR – Melhorando a eficiência da irrigação com Biochar (candidatura); 

• Modelização da Evolução da Qualidade do Vinho da RDD. 

 

B. 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 cochonilhas 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. 

 

C. Racionalização da Vinha de Encosta 

• Cartografia dos movimentos de vertente; 

• GreenVitis; 

• Laboratório de produtos e serviços, com a constituição de 6 grupos de trabalho: Pulverização; Máquinas 

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

e Instrumentação; Tratamento e valorização de Resíduos; Eco-eficiência. Dinamização dos grupos de 

trabalho em redes profissionais colaborativas online e Desenvolvimento de metodologias Eco-Eficiência 

e Avaliação da Eficiência Agregada de Sistemas (Multi-Layer Stream Mapping – MSM). 

 

D. Preservação da Variabilidade Genética das Castas 

• PORVID – Vogal da Direcção; 
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• Recolha de material vegetativo na RDD e Trás-os-Montes; 

• Acompanhamento dos campos de selecção clonal. 

 

E. 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); 

• Monitorização da evolução do Aranhiço Amarelo (Tetranychus urticae); 

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

vegetativo da videira; 

• Projecto Winetwork – Network for the Exchange and transfer of innovative knowledge; 

• Previsão do potencial de colheita - Método Polínico; 

• Parcelas de referência. 

 

F. Desenvolvimento de Competências - Formação e Divulgação  

• Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, 50h (1 curso). 

 

G. Observatório Económico – Modelo Valorimetria da Vinha 

 

2. Através da Promoção dos Projectos Complementares - Pela divulgação dos incentivos disponíveis, quer ao 

nível do QREN quer ao nível do PRODER e da OCM Vitivinícola, bem como os benefícios fiscais, no âmbito 

do SIFIDE. 

3. Através da Animação e Dinamização da Rede bem como da Comunicação e Disseminação do 

Conhecimento - Foram produzidos vários materiais de suporte e transferência de conhecimentos como, 

Listas de Produtos Fitofarmacêuticos Homologados em Protecção Integrada (8), Boletins Informativos (11), 

Circulares (14) e manuais com informação técnica (8). Individualmente ou em cooperação, entre Seminários, 

Workshops, Provas e Dias Abertos, organizámos 22 eventos. No âmbito dos projectos em curso e dos 

eventos organizados, foram apresentados e/ou publicados 70 trabalhos em reuniões científicas ou de 

divulgação.  

Entre as acções promovidas, destacamos a constituição do Laboratório de Produtos e Serviços para a 

Vitivinicultura Duriense e o Fórum online dos 6 Grupos de Trabalho, a Missão a Bordéus com a 

apresentação do Cluster dos Vinhos da Região do Douro ao Cluster Inno’Vin Bordeaux – Aquitaine e ao 

Institute des Sciences de la Vigne e du Vin e à Euromontana (Associação Europeia Multi-sectorial para a 

Cooperação e Desenvolvimento das Zonas de Montanha) com sede em Bruxelas. 
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Na sequência da adesão à Euromontana participámos na “IX Convenção Europeia de Montanha sobre o 

tema Qualidade das áreas de Montanha: prosperidade para os seus povos e territórios” com a 

apresentação do Cluster dos Vinho da Região do Douro a uma plateia internacional constituída por cerca 

de 300 participantes. 

Em 2014 aderimos ainda à Lien de la Vigne (Associação Internacional para a Investigação e Inovação 

Vitivinícola), tendo promovido a participação dos Associados da ADVID nos inquéritos do tema estabelecido 

para 2014, “Doenças de Impasse” e apresentado na Assembleia Geral de Abril em Paris, duas comunicações, 

uma sobre o “Melhoramento Vegetal em Portugal” e outra sobre a “Pulverização na Região Demarcada 

do Douro”. 

Destacamos também a organização da “Prova vertical de Champagne Dom Perignon” para um conjunto de 

conhecidos enólogos portugueses, animada pelo enólogo da reconhecida marca, Vincent Chaperon.  

 É de salientar ainda no âmbito da disseminação do conhecimento, os Seminários: 

  - Arte – Avanços recentes em tecnologia enológica - com a participação de duas importantes e influentes 

personalidades, a nível mundial, da Investigação e Desenvolvimento em Enologia, Prof. Hildegarde Heymann 

(UC Davis) e Vincent Chaperon (Champagne Dom Pérignon / R&D Moët & Chandon); 

 - Redução da utilização dos produtos fitofarmacêuticos em viticultura - com a participação dos 

investigadores Pierre-Henri Dubuis e Olivier Viret (Chefe do Departamento de Investigação da Estação 

Agroscope Changins-Wädenswil - Suíça); 

 - Maturação Fenólica - com a colaboração de Nicolas Vivas (Universidade de Bordéus e Director de 

Investigação e Desenvolvimento na Tanoaria Demptos) e Paul Smith (Departamento de Química, Australian 

Wine Research Institute- AWRI); 

 - Touriga Nacional - com a participação do Prof. Nuno Magalhães e Prof.ª Ana Alexandra Oliveira (UTAD), 

Ana Catarina Gomes (BIOCANT), Sónia Vieira (ViniPortugal), Bento Amaral (IVDP), Pedro Leal da Costa 

(Symington Vinhos S.A.), Rui Soares (Real Companhia Velha), Francisco Ferreira (Quinta do Vallado – Soc. 

Agr. Lda.), Francisco Olazabal (F. Olazabal & Filhos, Lda.), Manuel Lobo (Quinta do Crasto, S.A.), Luís 

Sottomayor (Sogrape, Vinhos S.A.), Tiago Alves de Sousa (Domingos Alves de Sousa), Jorge Rosas (Jorge 

Rosas- Vinhos Unipessoal, Lda.), Jorge Alves (Quinta Nova Nossa Sra. do Carmo, S.A), Maria Emília Campos 

(Churchill Graham, Lda.) e Mariana Brito (Symington Vinhos Lda.). 

 

4. Prestação de Serviços - Realizámos 133 Pedidos Únicos, que representam um total de ajudas no valor 

aproximadamente 1,5 milhões de euros, apoio na elaboração de 114 cadernos de campo, 87 parcelários, 

171 consultas técnicas em gabinete e 261 no campo.  

Na área de enologia, analisámos 1178 amostras de bagos no período de maturação e 231 amostras de 

vinhos tranquilos através do Portal dos Taninos. 

Prestámos ainda apoio a 2 associados na mediação do potencial hídrico de base.  

Disponibilizámos em parceria com a IBERMETEO, os Serviços de Previsão Meteorológica de Maio a Outubro, 
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para oito associados que aderiram a este serviço. 

Acompanhámos dois 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 ensaio de avaliação de eficácia de um novo produto anti-oídio, 

por solicitação de um Associado - empresa de produtos fitofarmacêuticos,  

A nível nacional promovemos um curso WSET nível 2, que se realizou em Reguengos de Monsaraz. 

Com o intuito de vir a disponibilizar um novo serviço na área da Enologia desenvolvemos em conjunto com 

o The Australian Wine Research Institute (AWRI) e com a colaboração do IVDP, a metodologia para 

avaliação dos compostos fenólicos em vinhos generosos. 

 

5. Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais - Destacamos o reforço da defesa do interesse dos 

nossos Associados e da Região do Douro, contribuindo para as políticas vitivinícolas nacionais através da 

apresentação de propostas sobre os assuntos colocados em discussão a nível regional e nacional no ano de 

2014.  

A nível regional com a CCDR-N e a CIMDOURO no que respeita à alteração do “Plano Integrado do 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV) ”, com a DRAPN e IVDP relativamente ao 

“Conceito de Parcela de Vinha na RDD”, bem como, pela participação no “Trabalho de Prospecção do Vector 

da Flavescência Dourada na região do Douro”. 

Com os Organismos Nacionais, IVV, GPP e Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P, (ex-IFDR) 

apresentando propostas respectivamente, sobre “Custos de Contexto do Sector da Vinha”, “Plano de 

Desenvolvimento Rural 2014-2020” e “Desburocratização no Acesso a Fundos Europeus 2014-2020”. A 

pedido do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agro-alimentar, manifestámo-nos sobre a 

proposta de “Estratégia para a Investigação e Inovação Agro-alimentar e Florestal no período 2014 – 2020”. 

A pedido do Secretário de Estado da Inovação Investimento e Competitividade, apresentámos proposta 

sobre “Clusters Económicos de Interesse Nacional e Clusters com Potencial Económico” no âmbito do novo 

ciclo de reconhecimento. 

No que respeita às relações com os Organismos do Sistema Cientifico, destacamos o reforço da ligação à 

Universidade do Porto (UP) através do INESC, INEGI e Faculdade de Ciências, à Universidade de Aveiro (UA) 

através da Plataforma Agro-alimentar, à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) através do 

CITAB, Institute des Sciences de la Vigne e du Vin – Bordeaux, Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino 

(ICVV) – Rioja e Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza  através Istituto di Entomologia e Patologia 

Vegetale. 

O relacionamento com a UA, à semelhança do que já tinha acontecido com a UP, foi promovido através de 

uma acção de apresentação da ADVID e do Cluster dos Vinhos da Região do Douro junto daquela 

Universidade. Posteriormente, foi reforçado através de Protocolo de Parceria e com a visita ao Douro, em 
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dois períodos importantes do ciclo vitivinícola - floração e vindima, de um conjunto alargado de 

investigadores para identificação de necessidades e desenvolvimento de soluções.  

Em 2014 aderimos a mais duas redes internacionais, a Euromontana e a Lien de la Vigne, respectivamente, 

Associação Europeia Muti-sectorial para a Cooperação e Desenvolvimento das Zonas de Montanha e 

Associação Internacional para a Investigação e Inovação Vitivinícola.  

Participámos ainda, em diversas reuniões e encontros, de modo a continuarmos a acompanhar e contribuir 

para a definição das políticas vitivinícolas regionais, nacionais e internacionais, tais como, FEVIPOR, CNOIV, 

OILB e Conselho Consultivo da Missão Douro. No âmbito da CNOIV, salientamos a nossa participação no 

grupo adhoc “Balanço do Carbono” junto da OIV. 

A convite dos organizadores da “Feira Internacional e Gastronómica de Dijon”, participamos na 84ª Feira 

Internacional e Gastronómica de Dijon |Vinidivio, através da colaboração na identificação de parceiros e 

participantes na feira, na elaboração da revista “Détour en vallée du Douro”, através da selecção de quintas 

e locais emblemáticos a fotografar, bem como pela elaboração do artigo “Portugal é o Reino da Diversidade 

da Videira”. 

Como reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos anos em prol dos Vinhos da Região do Douro, 

tivemos ainda o privilégio de termos sido reconhecidos como Confrade Honorário, na categoria Mareante, 

pela Confraria dos Vinhos do Douro, facto que muito nos honra. 

De modo a assegurar a sustentabilidade da ADVID, apresentámos na Assembleia Geral de 6 de Dezembro, o Plano 

de Negócios para o período 2015-2019, o qual assenta num conjunto de serviços para os quais possuímos 

competências técnicas e ferramentas adequadas e através do quais pretendemos consolidar a independência 

económica da ADVID, relativamente aos Programas de Financiamento, para a promoção da investigação e 

desenvolvimento da vitivinicultura Duriense. 

Consideramos que trabalhámos na prossecução dos objectivos estratégicos, demos visibilidade e notoriedade à 

ADVID, enquanto ponte entre as empresas e os sistemas de investigação e inovação, no panorama vitivinícola 

regional, nacional e internacional, com consequente credibilização técnica para os produtores que operam na Região 

do Douro e suas marcas comerciais. Este trabalho foi realizado sem nunca descurarmos a atenção ao equilíbrio 

económico-financeiro, com a reavaliação permanente da política de gestão em termos de racionalização de custos e 

eficiência dos recursos, o que é evidenciado pelo relatório do Balanço e Demonstração de Resultados de 2014, a 

qual indica um resultado líquido positivo de 22.519,80€.  

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.

 



 ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região do Douro ▪ Relatório de Actividades 2014 

 

10 

 

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 Menéres 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 Infantado, Vinhos do Produtor, Lda. 

 Quinta do Osório, Lda. 

Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. Quinta do Passadouro, Sociedade Agrícola, Lda. 

Churchill Graham, Lda. Quinta do Pessegueiro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. Quinta do Querindelo, Lda. 

Niepoort (Vinhos), S.A. Quinta do Sagrado - Vinhos, SA 

Quinta do Noval - Vinhos, S.A. Quinta do Sairrão, Sociedade Agrícola, S.A. 

Rozès, S.A. Quinta do Saião - Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos, Lda. 

Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A. Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 

Sogevinus Fine Wines, S.A. Quinta dos Avidagos, Lda. 

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

W. & J. Graham & Companhia, S.A. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 

 Rui Roboredo Madeira, Vinhos, S.A. 

ASSOCIADOS COLECTIVOS Sapec Agro, S.A. 

 Silva & Cosens, Ltd. 

A. Monteiro & Pôncio, Lda. Sinergiae - Ambiente, Lda. 

Bayer CropScience Portugal, Lda. Sipcam Portugal - - Agroquímica e Biotecnologia, Lda. 

Beloxisto - Turismo Rural e Agricultura, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Alvito, Lda. 

BIOCANT – Associação de Transferência de Tecnologia Sociedade Agrícola da Quinta do Vale de Malhadas, Lda. 

Biosani - Agricultura Biológica e Protecção Integrada, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Vesúvio, Lda. 

Cabanas - Sociedade Vitivinícola, Lda. Sociedade Agrícola de Vila Velha, Lda. 

Casa Agrícola Horta Osório, S.A. Sociedade Agrícola José Mesquita Guimarães, Lda. 

Casa de Vilarelhos, Sociedade Agrícola, Lda. Sociedade Agrícola Quinta da Sequeira Nova, Lda. 

Cockburn & Ca., S.A. Sociedade Agrícola Quinta do Todão, Lda. 

Coimbra de Mattos, Lda. Sociedade Agrícola Quinta Seara D'Ordens, Lda. 

Douro Wine Devotion, Lda. Sogevinus Quintas, S.A. 

Duorum Vinhos, S.A. Symington Vinhos, S.A. 

E.I. Empreendimentos e Investimentos Agrícolas do Douro, S.A. Syngenta Crop Protection, Lda. 

Esmero – Sociedade de Vinhos, Lda. VCC, Unipessoal, Lda. 

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

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

Foz Torto - Vinhos e Enoturismo, Lda. Wine and Soul, Lda. 

Fundação da Casa de Mateus  

In Vino - Sociedade Agrícola, Lda. ASSOCIADOS INDIVIDUAIS 

João Brito e Cunha, Unipessoal Lda.  

João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda. Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, Herdeiros 

João Pessanha Moreira & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda. 
Alfredo Fernandes Teixeira Constantino, Cabeça de Casal da 
Herança de 

Jorge Rosas - Vinhos Unipessoal, Lda. Álvaro Martinho Dias Lopes 

José Maria Pires – Quinta Vale de Locaia, Sociedade Unipessoal, Lda. Ana Maria Lencastre Sousa Soares Freitas 

José Viseu Carvalho & Filhos, Lda. Ana Rita Forjaz Teixeira Leal Fráguas 

Lemos & Van Zeller, Lda. André Correia Cigarro Brás 

Lima & Smith, Lda. António Caetano Sousa Faria Girão 

Montez Champalimaud, Lda. António Carlos Sobral Pinto Ribeiro 

Pacheco & Irmãos, Lda. António da Cunha Carvalho 

Pagamo Meco, S.A. António José Silva Fonseca Gonçalves Mendes 

Prats & Symington, Lda. António Manuel da Costa Lima Acciaiuoli Dória 

Quinta D. Matilde - Vinhos, Lda. António Manuel Rodrigues de Queiróz 

Quinta da Carvalhosa, Sociedade Agrícola, Lda. António Manuel Vicente Almeida 

Quinta da Cuca, Lda. António Manuel Vilhena Andrêz 

Quinta da Rosa - Vinhos, S.A. António Rodrigues de Carvalho 

Quinta da Xandica - Sociedade Unipessoal, Lda. Armando Filipe Lacerda Queirós 

Quinta das Apegadas, Sociedade Agrícola, Lda. Artur Luís Vinhal Graça Guimarães Serôdio 

Quinta das Tecedeiras. Sociedade Vitivinícola, Unipessoal, Lda. Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho 

Quinta do Castello e Vale d'Arados - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. Bertilde Botelho Elias 

Quinta do Crasto, S.A. César Augusto Correia de Sequeira 

Quinta do Grifo - Sociedade Agrícola, S.A. Charles Andrew Nunes Symington 
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ASSOCIADOS INDIVIDUAIS (continuação) Natália Neusa Correia Cigarro Miranda Brás 

 Paul Douglas Symington 

Domingos Guilhermino dos Reis Alves de Sousa Pedro Pinto da Cunha Rola 

Eduardo Francisco Bessa da Costa Seixas Peter Ronald Symington 

Eunice Luís Silva Fonseca Gonçalves Mendes Pôncio Martins Ribeiro 

Fernando de Sousa Botelho Albuquerque Tomás Guedes de Almeida Holtreman Roquette 

Francisco João Ramos Barrote Cruz Carrilho Vincent Bouchard 

Francisco Júlio Marinho Oliveira Passos  

Inês Sofia Gomes de Sousa Botelho Albuquerque ASSOCIADOS HONORÁRIOS 

João Baptista de Castro Girão de Azeredo Leme  

João Francisco Sarmento Meneses Acácio Manuel Poças Maia 

João Manuel Araújo dos Santos Alexandre José Pina de Carvalho 

João Pereira Rebelo António Rocha Pinto 

Joaquim Norberto Campos Rodrigues dos Santos António de Vasconcelos Maia 

John Andrew Douglas Symington António J. Albuquerque de Oliveira Quinta 

Jorge Bernardo Lacerda de Queiroz António J.S. de Oliveira Bessa 

Jorge Botelho Elias António Jorge Ferreira Filipe 

Jorge Reis Morais Moutinho Charles Andrew Nunes Symington 

José Agostinho Fernandes Lacerda Christian Seely 

José Alberto Pinto de Azevedo Cristiano José Seabra Van Zeller 

José António Teixeira Martins Fernando Bianchi de Aguiar 

José Arnaldo Coutinho  Fernando Luís Van Zeller 

José Carlos de Morais Calheiros Cruz, Herdeiros  Francisco Barata Tovar 

José Correia Barrigas de Azevedo George T.D. Sandeman 

José Luís Matos Rodrigues de Figueiredo João Manuel M. de Almeida Barros 

José Manuel Morais Barata João Pedro Larangeiro Ramalho 

José Maria Ramos, Herdeiros John Gordon Guimarães 

José Ramos da Fonseca José Alfredo Pinto Gaspar 

Laura Maria Osório de Meneses Braga Coutinho Albuquerque Nápoles José Manuel Froés Burguete de Sousa Soares 

Laura Maria Valente Barreto Nogueira Regueiro José Maria d’Orey Soares Franco 

Luís Batista Pinto Figueiredo, Cabeça de Casal da Herança de Manuel Ângelo Oliveira de Almeida Barros 

Macário de Castro da Fonseca Pereira Coutinho Manuel Cândido Pinto de Oliveira 

Manuel da Costa Pinto Hespanhol Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito 

Manuel Fernandes Lebres Miguel Côrte-Real da Silva Gomes 

Manuel Joaquim Freire de Almeida Gouveia Nuno d’Orey Cancela de Abreu 

Manuel Mouzinho de Albuquerque de Mascarenhas Gaivão Nuno Pizarro Magalhães 

Maria Adelaide Pinto dos Santos Pedro Miguel Cunha de Sá 

Maria Alcina Fortes de Carvalho Peter Ronald Symington 

Maria Amélia Branco Xavier de Araújo  

Maria Amélia Cyrne Correia Pacheco Lobato Faria  

Maria Beirão Costa Pinto Almeida Silva  

Maria Celina Gomes Parente do Patrocínio  

Maria da Graça Almeida Ferreira de Sousa Pizarro  

Maria da Graça Lacerda de Queirós  

Maria Emília Miranda de Sousa Leite Lobo de Ávila  

Maria Henriqueta Janeiro Pinto da Silva  

Maria Luísa da Graça Paulo Ferreira da Rocha  

Maria Manuela Matos Silva da Fonseca Mendes  

Maria Manuela Vasques Osório de Amorim  

Maria Natália Lameirão Monteiro de González  

Maria Paula Carmona de Abreu de Azeredo Malheiro Girão  

Maria Virgínia Borges Gonçalves Costa Mendes  

Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros  

Mário Joaquim Mendonça Abreu e Lima  
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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 
Inova-Ria – Associação de Empresas para uma Rede de Inovação em Aveiro  
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 até à 

presente data. 

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

Duriense. No ano de 2014 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;  

• Aumento do nível de competência técnica e económica do sector;  

• Optimização da disseminação do conhecimento na Região;  

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

vitivinícola; 

• Captação de investimento privado pelo fomento de ferramentas disponibilizadas aos investidores, que lhes 

permitam verificar qual o melhor investimento; 

• Captação de investimento público; 

• Criação de serviços de apoio às empresas.  

 

Para atingir estes objectivos, demos continuidade ao Plano de Acção, estabelecido em 2009: 

1. Através do Desenvolvimento das Linhas Estratégicas - Em 2014 consistiu na finalização de projectos de 

investigação e/ou desenvolvimento e na elaboração e submissão de candidaturas, em cooperação com 

organismos do sistema científico e tecnológico nacional e internacional, aos programas de financiamento 

disponíveis. Daqui resultou à data do reporte deste relatório, a aprovação do Projecto Winetwork, 

financiado ao abrigo do Horizonte 2020, resultante da parceria entre, Portugal, França, Espanha, Itália, 

Alemanha, Hungria e Croácia, e tendo como objectivo principal, a criação de uma rede de transferência de 
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conhecimento, com o intuito de reduzir a incidência da Flavescência Dourada e das Doenças do Lenho. 

2. Através da Promoção dos Projectos Complementares - Pela divulgação dos incentivos disponíveis, quer ao 

nível do QREN quer ao nível do PRODER e da OCM Vitivinícola, bem como os benefícios fiscais, no âmbito 

do SIFIDE. 

3. Através da Animação e Dinamização da Rede, bem como da Comunicação e Disseminação do 

Conhecimento, com destaque para a constituição do Laboratório de Produtos e Serviços para a 

Vitivinicultura Duriense e o Fórum online dos 6 Grupos de Trabalho, a Missão a Bordéus com a 

apresentação do Cluster dos Vinhos da Região do Douro ao Cluster Inno’Vin Bordeaux – Aquitaine e ao 

Institute des Sciences de la Vigne e du Vin.  

A organização da “Prova vertical de Champagne Dom Perignon” para um conjunto de conhecidos enólogos 

portugueses, animada pelo enólogo da marca, Vincent Chaperon que levou os participantes numa 

inesquecível prova de 10 vinhos produzidos entre colheitas variando de 1969 a 2004. 

Destacamos ainda, a adesão a redes internacionais, tais como a Euromontana e a Lien de la Vigne, 

respectivamente, associação europeia muti-sectorial para a cooperação e desenvolvimento das zonas de 

montanha e associação internacional para a investigação e inovação vitivinícola. No âmbito da Euromontana 

apresentámos o Cluster dos Vinhos da Região do Douro, quer em Bruxelas, quer em Bilbao na ” IX 

Convenção Europeia de Montanha sobre o tema Qualidade das áreas de Montanha: prosperidade para 

os seus povos e territórios”. Na Lien de la Vigne destacamos a participação dos Associados da ADVID, nos 

inquéritos do tema estabelecido para 20014, “Doenças de Impasse” bem como as apresentações, na 

Assembleia Geral, de Abril, em Paris, sobre o “Melhoramento Vegetal em Portugal” e sobre “Pulverização 

na Região Demarcada do Douro”.  

 É de salientar ainda no âmbito da disseminação do conhecimento, os Seminários “Arte – Avanços recentes 

em tecnologia enológica” com a participação de duas importantes e influentes personalidades, a nível 

mundial, da Investigação e Desenvolvimento em Enologia: Prof. Hildegarde Heymann (UC Davis) e Vincent 

Chaperon (Champagne Dom Pérignon / R&D Moët & Chandon), “Redução da utilização dos produtos 

fitofarmacêuticos em viticultura”, com a participação dos investigadores Pierre-Henri Dubuis e Olivier Viret 

(Chefe do Departamento de Investigação da Estação Agroscope Changins-Wädenswil - Suíça), “Maturação 

Fenólica” com a colaboração de Nicolas Vivas (Universidade de Bordéus e Director de Investigação e 

Desenvolvimento na Tanoaria Demptos) e Paul Smith (Departamento de Química the Australian Wine 

Research Institute- AWRI) e “Touriga Nacional” com a participação do Prof. Nuno Magalhães e Prof.ª Ana 

Alexandra Oliveira (UTAD), Ana Catarina Gomes (BIOCANT), Sónia Vieira (ViniPortugal), Bento Amaral 

(IVDP), Pedro Leal da Costa (Symington Vinhos, S.A.), Rui Soares (Real Companhia Velha), Francisco Ferreira 

(Quinta do Vallado – Soc. Agr. Lda.), Francisco Olazabal (F. Olazabal & Filhos, Lda.), Manuel Lobo (Quinta 

do Crasto, S.A), Luís Sottomayor (Sogrape, Vinhos S.A.), Tiago Alves de Sousa (Domingos Alves de Sousa), 

Jorge Rosas (Jorge Rosas – Vinhos Unipessoal, Lda.), Jorge Alves (Quinta Nova Nossa Sra. do Carmo, S.A.), 

Maria Emília Campos (Churchill Graham, Lda.) e Mariana Brito (Symington Vinhos S.A.). 
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4. Através da Disponibilização dos Serviços, Controlo Fitossanitário em PI/AB, Controlo da Traça da Uva 

através da Confusão Sexual, Controlo do Potencial Hídrico, Candidaturas MAA, Gestão do solo 

(enrelvamento, revestimentos dos taludes, instalação de infra-estruturas ecológicas), Projectos de 

Reestruturação de Vinha, Alterações no Parcelário, Previsões meteorológicas, Apoio a Ensaios, 

Determinação dos Compostos Fenólicos em Vinhos Tranquilos (Portal dos Taninos), Controlo da Evolução 

da Maturação e Cursos WSET Nível 2 e 3. 

5. Através do Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais, destacamos o reforço da defesa do 

interesse dos nossos Associados e da Região do Douro, contribuindo para as políticas vitivinícolas nacionais 

através da apresentação de propostas sobre os assuntos colocados em discussão a nível regional e nacional 

no ano de 2014.  

 

De modo a assegurar a sustentabilidade da ADVID, apresentámos na Assembleia Geral de 6 de Dezembro, o Plano 

de Negócios para o período 2015-2019, o qual assenta num conjunto de serviços para os quais possuímos 

competências técnicas e ferramentas adequadas e através do quais pretendemos consolidar a independência 

económica da ADVID, relativamente aos Programas de Financiamento, para a promoção da investigação e 

desenvolvimento da vitivinicultura Duriense. 

O ano de 2014 foi um ano de finalização da maioria das candidaturas feitas no âmbito dos projectos âncora, mas 

também foi um ano que permitiu testar alguns projectos - piloto e adquirir o conhecimento para a implementação 

de serviços inovadores. Continuamos a desenvolver o “Observatório económico” que prevemos implementar em 

2015, e que está a demorar mais tempo do que o previsto, devido essencialmente às medidas, que a Direcção 

considerou pertinentes implementar, de modo a salvaguardar a confidencialidade de toda a informação prestada.  

Tínhamos previsto desenvolver o “Diagnóstico das Necessidades Tecnológicas do Sector Vitivinícola” através da 

candidatura feita ao COMPETE no 2º Semestre de 2013, mas infelizmente não se pôde concretizar pela não aprovação 

da candidatura. 

Definimos que os objectivos seriam atingidos se as metas estabelecidas para cada indicador fossem concretizadas, 

no quadro 1 podemos verificar o nível de concretização. 

 

Quadro 1 - Indicadores de resultado.  

Indicador proposto Unidade 
Referencial de 

partida 
A Atingir 
em 2014 

Atingido  
a 

 31-12-2014 

Variação do nº de associados  % 168 Associados 5 -3 

Variação do nº de parcerias protocoladas % 50 Parcerias 10 10 

Percentagem de parcerias protocoladas no universo das entidades da 
rede (associados + parceiros) 

% 23 24 25 

Ações de formação e de divulgação N.º - 23 23 

Informações técnicas disseminadas e publicações colocadas no domínio 
público 

N.º - 50 102 

Projectos de I&D realizados N.º - 9 9 

Projectos com intervenção de entidades do SCT N.º - 8 14 

Participação em programas internacionais de I&D 
N.º 

Projectos 
- 2 3 
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Indicador proposto Unidade 
Referencial de 

partida 
A Atingir 
em 2014 

Atingido  
a 

 31-12-2014 

Percentagem de associados envolvidos em projectos I&D no total das 
entidades envolvidas  

% 
26 Associados, 
num total de 44 
entidades 

62 Igual a 2013 

Percentagem de projectos desenvolvidos em parceria entre as 
empresas no total dos projectos âncora 

% - 20 nr 

Percentagem de projectos desenvolvidos em parceria entre empresas 
associadas e instituições de suporte parceiras 

% - 40 nr 

Número de protocolos de colaboração com outros polos internacionais 
congéneres 

Nº  - 1 0 

Número de plataformas ou redes internacionais em que a ADVID 
participa activamente 

Nº  - 5 5 

Percentagem de Associados envolvidos nos Grupos de Trabalho criados 
no âmbito do Laboratório de Serviços e Grupos de Interesse dos 
Projectos Âncora, no universo dos associados  

% - 15 16 

Serviços implementados e disponibilizados  Nº - 14 14 

Grau de Satisfação dos Associados  % - 95 Em curso 

Grau de Satisfação dos Parceiros % - 90 Em curso 

Pedidos de apoio especializado  Nº - 35 150 

Artigos/notícias publicados em meios de comunicação nacional e 
internacional 

Nº - 40 36 

Obtenção do Selo de reconhecimento internacional Bronze Label 
Excellence 

Sim/Não - Sim Em curso 

Nível de execução financeira dos Projectos % - 100 100 

 
 

Foi feita a auto-monitorização, aquando das reuniões mensais de Direcção pela verificação da realização das acções 

previstas no Plano de Actividades.  

Verificamos que entre os indicadores estabelecidos, não atingimos as metas para o número de associados que 

pretendíamos captar para o seio da ADVID, tendo-se verificado uma variação negativa de 3%, relativamente a 2013, 

devido essencialmente à variação no número de associados Individuais (-5). O número de associados colectivos teve 

um aumento de (+6), mas sofreu igual redução, pelo que se manteve inalterado. 

Os indicadores relativos ao envolvimento dos associados e parceiros em novos projectos de I&D, não apresentam 

valores, porque não se iniciaram novos projectos durante o ano de 2014. 

No que respeita ao indicador nº de protocolos estabelecidos com pólos internacionais congéneres, em 2014 fizemos 

uma apresentação ao Cluster Inno`Vin - Bordeaux como já referimos, mas ainda não se materializou através de 

protocolo. Também o inquérito ao Grau de Satisfação dos Associados e Parceiros se encontra em curso, não tendo 

sido possível finalizar em 2014.  

Com o objectivo de atingir uma gestão de excelência, do Cluster dos Vinhos da Região do Douro, tínhamos previsto 

organizar com as EEC portuguesas um Workshop a ministrar pela equipa da European Cluster Excellence Initiative, o 

qual não se realizou por não se justificar para a atribuição do “bronze label de excelência”, grau a que nos 

candidatámos e cujo processo está a decorrer. 

Com o intuito de garantir o acesso a uma maior quantidade de informação estatística, que nos permitisse avaliar 

indicadores de impacte, como a variação do número de visitantes na RDD, a modernização das empresas, a criação 

de postos de trabalho qualificados e despesas em I&D, tínhamos previsto estabelecer protocolo, nomeadamente 
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com as CCDR-Norte e Centro pensando que disponham de elementos com nível de actualização superior ao INE. Esta 

premissa não se verificou continuando o INE a ser o principal fornecedor de informação estatística. 

Consideramos que trabalhámos na prossecução dos objectivos estratégicos, demos visibilidade e notoriedade à 

ADVID, enquanto ponte entre as empresas e os sistemas de investigação e inovação, no panorama vitivinícola 

regional, nacional e internacional, com consequente credibilização técnica para os produtores que operam na Região 

do Douro e suas marcas comerciais. Este trabalho foi realizado sem nunca descurarmos a atenção ao equilíbrio 

económico-financeiro, com a reavaliação permanente da política de gestão em termos de racionalização de custos e 

eficiência dos recursos, o que é evidenciado pelo relatório do Balanço e Demonstração de Resultados de 2014. 

 

 

           Gráf. 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 2014, 

foi alargada com a contratação de 2 colaboradores, 1 no âmbito dos estágios profissionais do IEFP e 1 ao abrigo do 

projecto ClimVineSafe.  
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5.2. RECURSOS FINANCEIROS 

  Quadro 2 – Recursos Financeiros. 

  2013 2014 

Associados Efectivos 10 10 

Associados Colectivos 73 73 

Associados Individuais 85 80 

Quotas fixas ('000€) 114,78 114,06 

Quotas variáveis ('000€) 119,32 113,75 

Quotas totais ('000€) 234,10 227,81 

 

5.3. RECURSOS MATERIAIS 

Quadro 3 – Recursos Materiais. 

Material Nº 

Computadores portáteis  11 

Computadores de mesa 5 

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 

Máquina de lavar louça 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 

O projecto ClimVineSafe “ Estratégias de curto prazo para mitigação das alterações climáticas na viticultura 

mediterrânica”, coordenado pela Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) e desenvolvido em 

colaboração com a Universidade de Aveiro (UA) e a ADVID, que terminou em Setembro de 2014, procurou, numa 

das suas linhas de estudo, desenvolver um modelo que perspectivasse 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. Este estudo pretendeu conhecer como deverá 

reajustar-se, no curto e longo prazo, a fileira vitivinícola para fazer face às supostas alterações climáticas. Para o 

efeito, foi efectuado um estudo da actual zonagem bioclimática na Europa, através do cálculo de índices vitivinícolas. 

Através de um conjunto de modelos climáticos, as projecções futuras e incertezas associadas foram posteriormente 

avaliadas à escala regional. O estudo prosseguiu com uma análise mais detalhada sobre as implicações das alterações 

climáticas na viticultura nacional. Este trabalho focou-se na avaliação de zonagem bioclimática em cenários actuais 

e futuros. Além disso, devido ao clima tipicamente Mediterrânico existente em Portugal, foram desenvolvidas 

métricas de extremos bioclimáticos. No âmbito deste trabalho foram publicados três artigos conforme pág. 66, ref. 

1, 2 e 5. 
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6.1.2 Estratégia de curto prazo para mitigação das alterações climáticas na viticultura 

(ClimVineSafe) 

Para além do ponto anterior, o projecto ClimVineSafe pretendeu também avaliar o impacto da aplicação de diversas 

substâncias (caulino 3%; caulino 6%; calda bordalesa 2%; silício 1% de Si-K; silício 1% de Si-Na; ácido salicílico 1mM) 

na protecção das folhas contra o défice hídrico em interacção com o stresse térmico e luminoso: 

- 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 colaborou 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 2014 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 

recolheram 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. Concluiu-se assim que a aplicação de 

caulino nas folhas de videira poderá ser uma estratégia expedita e pouco onerosa para, num contexto de maior 

severidade do clima estival na região mediterrânica, decorrente das alterações climáticas, ajudar a mitigar alguns 

dos efeitos que afectam a cultura da vinha, designadamente o excessivo escaldão a que a superfície foliar e os cachos 

mais expostos estão normalmente sujeitos durante os picos de calor diurno conjugados com o défice hídrico cada 

vez mais intenso, situação esta particularmente recorrente nas encostas mais expostas ao sol tórrido da região. Esta 

prática tem sido aliás já muito utilizada na RDD pelas empresas, sobretudo nas localizadas na sub-região Douro 

Superior, as quais a incorporaram nas suas práticas culturais correntes em formulação simples ou combinada com 

fungicidas. No âmbito deste trabalho foram publicados dois artigos conforme pág.66, ref. 3,4. 

 

6.1.3 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 

(FCUL). 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, 
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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 sazonais às necessidades deste sector, procedendo à divulgação rápida dos 

resultados do projecto pelos seus profissionais. Em 2014 foi submetido pela FCUL, um protótipo (ForWine - Seasonal 

Forecasting for Wine) para o desenvolvimento de um serviço climático para o sector do vinho com eventual interesse 

para outras actividades económicas, no qual a ADVID colaborou. 

Os investigadores deste projecto publicaram em 2014 um artigo conforme pág. 66, ref. 6, cujos resultados são 

relevantes para o sector. 

 
6.1.4 Ferramentas de gestão da rega baseadas no modelo METRIC 

Colaboração iniciada em 2014 com o Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território, da 

Faculdade de Ciências do Porto (FCP), no âmbito do projecto AGRISAT_XXI (EXPL/AGRPRO/ 1559/2012) “What 

remote sensing data can really tell about vegetation dynamics in agricultural crops. Looking ahead”. 

A utilização de informação espectral, quer proveniente de dados recolhidos em campo com espectroradiómetro quer 

recolhidos através de sensores de satélite, tem vindo a ser explorada nas últimas décadas para apoio à monitorização 

das culturas. A utilização de índices de vegetação baseados em dados de reflectância tem sido particularmente 

considerada dada a sua correlação com diversos parâmetros morfológicos e biofísicos das plantas. 

O METRIC (Mapping Evapotranspiration at high Resolution using Internalized Calibration) é um modelo de balanço 

de energia ao nível da superfície do solo que utiliza informação espectral e térmica de imagens de satélite (Landsat) 

para estimar a evapotranspiração (ET) real. Este modelo é aplicado sobre grandes áreas, incluindo áreas 

montanhosas, onde são integradas correcções para o declive, orientação e elevação do terreno pelo que se adequa 

à estimação da ET real em áreas de relevo irregular. Tem sido no entanto desenvolvido para superfícies com 

revestimento contínuo do solo, o que não é o caso da vinha. Com este trabalho pretende-se afinar o modelo METRIC 

para aplicação em cobertos descontínuos, concretamente em áreas de vinha, de forma a obter uma estimativa da 

distribuição espacial da ET real, bem como dos diversos componentes do balanço de energia para se poder efectuar 

o cálculo da pegada hídrica da cultura da vinha. O desenvolvimento deste modelo é de grande relevância para a 

Região, no sentido de se aumentar a eficiência da gestão hídrica da cultura da vinha.  

Os dados de campo foram recolhidos em 6 datas no período entre Maio e Setembro de 2014 –15/05/2014; 

16/06/2014; 10/07/2014; 26/07/2014; 19/08/2014 e 04/09/2014 –, coincidentes com datas de passagem dos 

sensores de satélite Landsat sobre a área de estudo. A ADVID participou através da recolha de informação relativa 

ao potencial hídrico foliar de base e mínimo da videira, com vista a validar e calibrar informação recolhida por 

fotografia aérea de satélite. 

Os resultados obtidos através da estimação do potencial hídrico a partir de índices de vegetação mostram um elevado 

potencial da utilização expedita de dados de reflectância para apoiar a determinação do estado hídrico da vinha. 

Estes resultados abrem perspectivas para a utilização de índices calculados através de dados de reflectância 
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recolhidos a partir de espectroradiómetro para apoio à gestão da rega na vinha, com vantagens relativamente às 

medições do potencial hídrico de base em termos da menor subjectividade das medições, da facilidade de obtenção 

de dados e da possibilidade de recolha de dados sobre áreas de maiores dimensões sem necessidade prévia de 

calibração.  

 

6.1.5 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 do 

Vallado no Baixo Corgo, a Quinta dos Aciprestes e Quinta do Noval no Cima Corgo e a Quinta do Grifo e Quinta do 

Ataíde no Douro Superior. No Gráfico 2 são apresentados os dados relativos à parcela onde existe um maior histórico 

de dados, a Quinta dos Aciprestes no qual é monitorizado, desde 2002, o estado hídrico de videiras, sujeitas a três 

dotações de rega gota-a-gota (0%, 30% e 60% da ETc - Evapotranspiração Potencial corrigida). Para o efeito, entre 

Junho e final de Setembro é realizado o acompanhamento do potencial hídrico foliar de base. Para além do potencial 

hídrico de base, foi ainda acompanhada a evolução da maturação através da análise sumária e dos componentes 

fenólicos, tendo-se à vindima determinado o comportamento dos parâmetros produtivos (número de cachos e peso) 

das diferentes modalidades. 

 

Gráf. 2 - Valores de Potencial Hídrico de Base (2002-2014) na parcela experimental (Soutelo do Douro, T. Nacional x 196-17), valores das 
repetições não regadas (n=24). 
 

6.1.6 Projecto IRRICHAR - Melhorando a eficiência da irrigação com Biochar 

Em 2014 foi submetida uma candidatura ao programa ADAPT- Adaptando Portugal às Alterações Climáticas (Agência 

Portuguesa do Ambiente) em parceria com a UA, o Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research 

(Bioforsk) e a empresa Luís Pato Unipessoal. O projecto IRRICHAR – “Melhorando a eficiência da irrigação com 

Biochar”, visa avaliar o potencial da utilização do Biochar no aumento da eficiência da irrigação, por forma a 
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aumentar a retenção de água no solo. Em suma, pretende-se avaliar o efeito do Biochar como ferramenta de suporte 

na mitigação do efeito das alterações climáticas.  

 

6.1.7  Modelização da Evolução da Qualidade do Vinho da Região do Douro 

Este projecto, materializado através da realização de uma tese de doutoramento na Faculdade de Engenharia do 

Porto (FEUP) sobre o tema “Modelização da Evolução da Qualidade do Vinho da Região do Douro”, consistiu no 

desenvolvimento e calibração de um índice de referência para a qualidade da vindima, através da construção de 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.  

O modelo desenvolvido nesta tese de doutoramento pretendia explicar a variabilidade da qualidade global dos 

vinhos de uma região de ano para ano e prever a qualidade do vinho em função de um cenário climático.  

Nesta investigação, foram introduzidas algumas abordagens inovadoras. Propôs-se um ranking de consenso como 

uma medida imparcial da qualidade da colheita, em vez das classificações de um único especialista em vinho / painel 

de provadores. Na definição de variáveis meteorológicas relacionadas com o calor, propôs-se uma divisão da estação 

de crescimento em intervalos baseada na acumulação de calor que determina o desencadeamento de cada 

acontecimento fenológico, em vez de datas de calendário. Foram usados dados meteorológicos diários de 

temperaturas e precipitação, obtidos em várias estações meteorológicas da região, em vez de dados meteorológicos 

globais interpolados para uma grelha geográfica. Ligações entre a variabilidade do tempo e a alteração do clima com 

a economia da região foram analisadas através do impacto da qualidade e produtividade das colheitas do vinho do 

Porto nos preços de retalho e nos preços de entrada no Mercado. 

Utilizou-se regressão logística para modelar a probabilidade de uma colheita ser de elevada qualidade ou 

rendimento. Para validar que as variáveis meteorológicas incluídas nos modelos logísticos tinham, de facto, influência 

na qualidade ou no rendimento das colheitas compararam-se os seus valores nas melhores e piores colheitas. 

Distintos padrões meteorológicos foram encontrados para os anos com colheitas de elevada qualidade e para os 

anos com colheitas de elevado rendimento. Foram verificadas tendências de aquecimento nas temperaturas da 

região que revelaram influência moderada na qualidade e nenhuma influência na produtividade das colheitas. Foi 

identificada uma forte associação entre os preços de retalho dos Porto Vintage e as classificações das colheitas 

emitidas por provadores e especialistas de renome. 

Para além do suporte financeiro para a realização da tese de doutoramento a ADVID disponibilizou ainda dados 

resultantes das provas anuais dos vinhos da vindima e de dados sobre a Região (dados climáticos, produção e 

fenologia). 

No âmbito deste trabalho, foi publicado em 2014 um artigo, conforme pág. 66, ref. 7. 
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6.2 ZONAGEM E CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL DOS POTENCIAIS VITÍCOLAS NUMA 

LÓGICA DE MICRO-ZONAGEM 

Objectivos: Contribuir para a organização da utilização do território vitícola, com base em técnicas que permitam 

avaliar o potencial qualitativo das classes homogéneas de “terroir”, com recurso à integração de dados do meio 

ambiente (clima, geologia, geomorfológicos, vegetação, formas de utilização e propriedades edáficas). Disponibilizar 

as ferramentas de apoio à micro-zonagem, para apoio à gestão 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 2014, contactos e realizou reuniões com entidades do sistema científico (UA, 

UTAD e UP-INESC), com competências na área da detecção remota e na viticultura de precisão e com parceiros na 

área de SIGs (Geodouro) com vista à preparação de candidaturas conjuntas a projectos de Investigação & 

Desenvolvimento, no âmbito do Portugal 2020. 

 

6.3 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 

de carbono, valorização da paisagem, promoção de actividades de lazer ligadas ao território). Está actualmente 

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

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

na RDD (Projecto de Doutoramento ADVID/UTAD) 

Objectivo: 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. 

6.3.2 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 2014 através da realização de várias actividades, a saber: 

- Avaliação do impacto de infra-estruturas ecológicas na presença de parasitóides de traça-da-uva 

Em três períodos diferentes, situados entre Maio/Junho, Julho e Setembro/Outubro, por forma a abranger as três 

gerações da traça-da-uva, e em várias localizações das Quintas que integram o projecto (Quinta do Arnozelo e Quinta 
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de S. Luiz da Sogevinus Fine Wines SA. e Quinta das Carvalhas, Quinta dos Aciprestes, Quinta do Cidrô e Quinta 

Casal da Granja da Real Companhia Velha), recolheram-se lagartas no campo para posterior criação em condições 

laboratoriais controladas, tendo em vista a obtenção de parasitóides e eventuais fungos entomopatogénicos.  

- Prospecção de parasitóides de cochonilhas da vinha 

 Em 2014 deu-se continuidade ao trabalho iniciado em 2012, relativamente ao estudo do complexo de cochonilhas 

associado à vinha. Assim, com o objectivo de analisar a dinâmica populacional da cochonilha-algodão, Planococcus 

ficus, que é a que tem maior representatividade na região, efectuou-se o acompanhamento semanal 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 inícios de Maio e meados de Dezembro, na 

Quinta do Arnozelo e na Quinta do Vallado. Adicionalmente, na vindima, efectuou-se também o registo do número 

de cachos atacados por cochonilhas (coccídeos e pseudococcídeos).  

Deu-se ainda continuidade ao estudo da bioecologia dos sirfídeos (dípteros predadores de pragas) associados à 

vinha, após se ter verificado que estes indivíduos estavam a ser capturados em grande número nas armadilhas 

utilizadas para a monitorização da cochonilha-algodão. Os sirfídeos capturados foram classificados em 

morfoespécies, como base para a avaliação do papel destes insectos enquanto componentes da entomocenose da 

vinha da R.D.D.  

- Quantificação do impacto da rede de Infra-Estruturas Ecológicas (IEEs) nos ecosserviços facultados pelas 

explorações nos parasitóides e predadores de pragas da vinha  

Com vista a avaliar o impacto da presença de diferentes IEEs na riqueza e na diversidade de artrópodos na vinha e 

dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos em 2012 e 2013, amostraram-se as suas populações por meio de 

armadilhas adesivas amarelas ( = cromotrópicas) e armadilhas de queda ( = pitfall). As amostragens foram feitas com 

uma periodicidade de um mês a um mês e meio. O período de permanência das armadilhas no campo foi de uma 

semana, no caso das cromotrópicas e três dias no caso das pitfall. As IEEs cuja presença e influência na população de 

artrópodos se avaliaram foram: a) a proximidade de uma mata e de uma charca (Quinta do Casal da Granja); b) a 

manutenção do solo através da mobilização ou do enrelvamento (semeado ou natural) (Quinta do Casal da Granja). 

Em a) avaliou-se o impacto da presença da IEE na vinha, a três distâncias daquelas (0 m, 50 m, 100 m), sendo que, 

em cada uma destas distâncias, se colocaram três armadilhas de cada tipo. Em b) cada modalidade (mobilizado, 

enrelvamento semeado e enrelvamento natural) foi replicada três vezes, tendo-se colocado três armadilhas de cada 

tipo em cada uma das repetições. 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. Obtiveram-se, no total, 25.069 artrópodos nas armadilhas cromotrópicas, 

pertencentes a oito ordens (sete da classe Insecta: Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Odonata, 

Neuroptera, Raphidioptera; e um da classe Arachnidae: Aranea), e 27.613 nas armadilhas de pitfall embora apenas 

se tenham considerado 26.992 dado se terem desprezado os das ordens Diptera e Hemiptera, por não se 
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considerarem verdadeiros habitantes do solo. Os resultados preliminares relativamente à avaliação descrita em a) 

mostraram que: i) início do ciclo cultural, as populações de predadores e parasitóides tenderam a ser maiores junto 

às IEEs, mas com o evoluir da estação cresceram no interior das parcelas de vinha, em coincidência com o aumento 

da densidade das pragas; ii) é possível aumentar o impacto das IEEs, incrementando a sua diversidade e prolongando-

as através da instalação de corredores ecológicos que lhe dêem continuidade ao longo da vinha, e iii) o coberto 

vegetal incrementa a diversidade de coleópteros predadores do solo. A experimentação descrita em b) permitiu 

concluir que:  

- O enrelvamento apresenta vantagens significativas enquanto infra-estrutura ecológica, com potencial interesse 

para a limitação natural de pragas da vinha da RDD.  

- O enrelvamento natural apresentou maior riqueza e a presença de mais espécies de artrópodes com potencial para 

a limitação natural de pragas. Este facto, associado aos custos de instalação do enrelvamento semeado, permitem 

afirmar o maior interesse na manutenção do solo com enrelvamento natural/espontâneo. 

Com o objectivo de tentar identificar o material capturado até à espécie, e por forma a criar uma base de dados da 

artropodofauna da vinha da R.D.D., efectuou-se ainda uma compilação de todo o material capturado durante o 

projecto, tendo sido identificado posteriormente por várias especialistas. Assim, a identificação dos diferentes 

grupos ficou a cargo de vários especialistas em taxonomia: a) coccinelídeos - Roberto Canovai, Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, sez. Entomologia agraria, Italia; b) outros coleópteros, dipteros 

(excepto sirfídeos) e himenópteros (calcidóideos) – Museu de História Natural de Londres; c) heterópteros – Marta 

Goula, Dpt. Biologia Animal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona; hemípteros fulgoromorpha e 

cicadomorpha - Valeria Trivellone, Swiss Federal Research Institute WSL; d) aranhas – Luís Crespo; e) sirfídeos – 

Lara Pinheiro e Sónia Santos, Escola Superior Agrária de Bragança; f) formicídeos – Vera Zina e José Carlos Franco, 

Instituto Superior de Agronomia; g) parasitóides de traça-da-uva e himenópteros (braconídeos e icneumonídeos) 

- Claire Villemant, Museu de História Natural de Paris; h) parasitóides de cochonilha-algodão - Emilio Guerrieri, 

National Research Council of Italy. No total, identificaram-se 111 espécies de aracnídeos, 63 de coleópteros, 76 de 

himenópteros, 63 de heterópteros e 18 de dípteros. Aguardam-se as identificações dos fulgoromorpha e 

cicadomorpha, assim como de alguns grupos de parasitóides de traça-da-uva e cochonilha-algodão.  

No âmbito desta linha de trabalho, foram publicados dois manuais, um sobre “Inimigos naturais das pragas da vinha: 

insectos e aracnídeos. Quem são e onde estão?” e outro sobre “Fauna associada à vinha da Região Demarcada do 

Douro”. 

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

A confusão sexual foi aplicada em 2014 com recurso ao difusor Isonet – LTT, contendo cada um 400 mg (E,Z)-7,9-

dodecadienyl acetato- feromona sexual de síntese da traça-da-uva, Lobesia botrana, dado o fabricante ter deixado 

de fabricar os difusores utilizados no triénio 2011-2013 (Isonet – LTT, contendo cada um 300 mg de ingrediente 

activo). Os trabalhos decorreram nos mesmos locais/quintas que nos anos anteriores, i.e. Quinta das Carvalhas (46 
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ha), Quinta do Cidrô (16.8 ha), Quinta Casal da Granja (9.8 ha), Quinta dos Aciprestes (18.7 ha) e Quinta de S. Luiz 

(91.5 ha). Dada a alteração da concentração de feromona por difusor, o delineamento da aplicação dos difusores 

teve de que ser restruturado, uma vez que a dose recomendada pelo fabricante passou de 400 para 300 difusores 

por ha. A eficácia do método avaliou-se quer através da captura de adultos em armadilhas sexuais (e respectivo 

cálculo das taxas de desorientação dos machos), quer através da observação visual de amostras de aproximadamente 

100 cachos por parcela, na primeira geração e de aproximadamente 50 cachos nas 2ª e 3ª gerações (com respectivo 

cálculo das taxas de redução do ataque). Aquando da vindima, efectuou-se ainda uma amostragem final de 50 cachos 

por parcela. Em 2014 os resultados não foram tão satisfatórios como os dos anos anteriores. Maioritariamente, dois 

factores poderão ter contribuído para os resultados obtidos: a enorme pressão da praga, que se verificou em toda a 

região e a mudança de difusores o que obrigou à instalação de menos pontos de difusão da feromona por ha. Os 

resultados foram objecto de um relatório facultado aos técnicos das empresas parceiras. 

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

mensalmente, à recolha e pesagem de difusores em dois locais na Quinta de S. Luiz (cota alta, a 400 m, e cota baixa 

a 80 m). Os resultados parecem mostrar que, estes novos 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 que a 

taxa de libertação de feromona é superior nas cotas baixas, junto ao rio. 

À semelhança de anos anteriores, na vindima observou-se e registou-se a ocorrência do ataque de “outras traças” 

(i.e. lagartas de outras espécies de lepidópteros causadoras de estragos similares aos originados pela espécie 

vulgarmente designada traça-da-uva, L. botrana).  

Em termos globais as conclusões obtidas nesta linha de trabalho podem resumir-se da seguinte forma: 

. o método de confusão sexual assume interesse na protecção contra a traça-da-uva na R.D.D., apesar das condições 

que afectam negativamente a sua eficácia (p. ex: orografia, direcção e intensidade do vento e das brisas, estrutura 

fundiária…);  

. a eficácia é muito variável, consoante o ano (clima, pressão da praga), localização das parcelas na encosta e 

proximidade de hospedeiros alternativos;  

. a eficácia aumenta com a continuação do seu uso;  

. em anos particularmente favoráveis ao desenvolvimento da praga, como foi 2014, a confusão sexual nem sempre 

consegue por si só reduzir a intensidade de ataque da praga a níveis economicamente toleráveis, havendo a 

necessidade da realização de tratamentos insecticidas complementares;  

. importa que o uso do método tenha acompanhamento técnico (monitorização das armadilhas e realização de 

amostragens dos estragos no campo);  

. o emprego da formulação com menor quantidade de substância activa (300 mg) mas com mais difusores por hectare 

(400/ha), parece facultar melhores resultados do que a formulação com maior dose de substância activa (400 mg), e 
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menos pontos de difusão por hectare (300/ha) pelo eventual menor arrastamento da feromona pelo vento. 

Ao longo de 2014 e ao abrigo do projecto EcoVitis, foram efectuadas várias apresentações (orais e pósteres) em 

workshops e congressos, conforme pág. 66, ref. 13; pág 67, ref. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; pág. 69, ref. 37; pág. 70, 

ref. 57; pág.71, ref.64, 67, 68, 69 

 

6.3.3  Projecto BIODIVINE - Demonstração da Biodiversidade Funcional em paisagens vitícolas  

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

concluído em Dezembro de 2014, através da realização de várias actividades, designadamente: 

- Conclusão das acções de monitorização- realização da terceira e última sessão de monitorização de mamíferos, 

biodiversidade do solo e flora, comparando a presença dos taxa identificados em locais com e sem presença de infra-

estruturas ecológicas.  

• 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 

orifícios que, ao serem consumidos pelos invertebrados do solo, funcionam como indicadores da actividade 

biológica. Num determinado espaço de tempo, quanto mais buracos forem consumidos, mais “bio activo” 

está o solo. Os resultados obtidos nas três sessões deste ensaio, a última das quais em 2014 não foram no 

entanto muito conclusivos. 

• Mamíferos - A terceira e última monitorização de mamíferos presentes no ecossistema vitícola, decorreu 

entre Maio a Julho de 2014, durante cerca de 13 semanas, recorrendo para o efeito a câmaras de 

Infravermelhos colocadas na zona de interface entre dois habitats distintos em estudo e que existem como 

IEEs na RDD (galeria ripícola e mata), com o objectivo de avaliar o impacto da presença destas infra-

estruturas na proximidade da vinha. Neste período foram registados 3 608 registos vídeo-fotográficos, dos 

quais 427 correspondiam a espécies de mamíferos. Destes, destacam-se em particular a presença do coelho, 

Oryctolagus cuniculus com 237 visualizações, da raposa, Lupus lupus com 154, do javali, Sus Scrofa com 35. 

Os habitats onde de verificou um maior número de vídeos destes mamíferos, foi o mato (170 visualizações), 

seguido da galeria ripícola com 58 visualizações. 

• Flora - Procedeu-se à avaliação da percentagem de coberto vegetal presente em vinhas com e sem 

enrelvamento semeado, por forma a avaliar o sucesso da implementação desta acção de conservação em 

várias parcelas. Os resultados obtidos foram muito variáveis, consoante a natureza do solo e características 

da vinha.  

- Acompanhamento das acções de conservação da biodiversidade implementadas ao longo do projecto 

(enrelvamento, confusão sexual, instalação de sebes); 

- Tratamento dos dados recolhidos ao longo do projecto e elaboração de relatórios técnicos e financeiros; 

- Elaboração de Guia técnico para promoção das acções de conservação da Biodiversidade em versão inglesa e 

Portuguesa.  
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6.4 RACIONALIZAÇÃO DA VINHA DE ENCOSTA  

O desenvolvimento desta linha de interesse estratégico encontra-se 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. 

6.4.1 Racionalização da vinha – Cartografia de movimentos de vertente 

Implementação do Projecto SIAC 23300 “Racionalização da Vinha de encosta – Cartografia dos movimentos de 

vertente” em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto - Departamento de Geografia física 

(FLUP), com o objectivo principal de elaborar cartografia de apoio à identificação de riscos com vista a apoiar a 

tomada de decisões de investimento na área da implementação de novas vinhas. Este projecto tem como áreas piloto 

as explorações da Quinta das Carvalhas (Real Companhia Velha) e Quinta de S. Luiz (Sogevinus Fine Wines, S.A.).  

No âmbito deste projecto, foram realizadas as seguintes tarefas: 

• 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; 

• 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 pertencente ao Departamento de Geografia da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto (FLUP), coordenada pelo Prof. Carlos Bateira, desenvolveu as seguintes actividades nas 

duas áreas de amostragem definidas em cada exploração: 

Inventário dos pontos de instabilidade; 

• Monitorização sobre o terreno da condutividade hidráulica, capacidade de infiltração, resistividade 

eléctrica, textura do solo, peso específico do solo, coesão; 

• Construção da cartografia da erosão por escorrência com base na EUPS; 

• Levantamento e constituição da cartografia de base dos factores condicionantes da instabilidade de 

vertentes (Desenvolvimento da cartografia da susceptibilidade); 

• Aquisição de fotografia aérea de baixa altura (40-50 de altura) e fotografia digital terrestre; 

• Identificação de procedimentos de avaliação da erosão dos solos e feitas as experimentações e testes com 

base na fotografia digital terrestre. As metodologias experimentadas apresentaram boa capacidade 

preditiva relativamente à erosão por escorrência com produção de sulcagem. 

Na sequência das actividades desenvolvidas ao abrigo deste projecto, foi elaborado um relatório final do projecto. 

6.4.2 Projecto GreenVitis “Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do 

sistema vitivinícola duriense” 

PRODER 43880 (Med. 4.1- Cooperação para a Inovação), parceria entre Quinta do Vallado – Soc. Agrícola, Lda. 



 ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região do Douro ▪ Relatório de Actividades 2014 

 

31 

 

(promotor), UTAD, IPB e ADVID. 

Objectivos: Avaliar o efeito de três práticas diferentes de gestão do solo na vinha (mobilização convencional com um 

escarificador, cobertura com flora espontânea e cobertura com uma mistura semeada à base de gramíneas e 

leguminosas) usando para o efeito uma parcela de vinha da Quinta do Vallado (situada em Vilarinho dos Freires-

Peso da Régua, na sub-região Baixo Corgo) e quantificar o impacto dessas três práticas de gestão do solo no 

funcionamento e produtividade do ecossistema vinha e na qualidade ambiental, numa abordagem holística, 

destacando-se os seguintes objectivos e tarefas desenvolvidos: 

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

comportamento do sistema (UTAD), concretizado através das seguintes tarefas: - Caracterização climática, através 

de desenvolvimento de mapas com grande resolução espacial (cerca de 1 km), utilizando valores de precipitação e 

temperatura média para o período 1950-2000; - Cálculo do balanço hídrico; - Avaliação das condições radiativas (St: 

radiação solar; Rn: radiação líquida); - Implementação de um modelo de dados compatível com a recolha de dados 

de sensores (através de ‘dataloggers’) e desenvolvidas as necessárias ferramentas para inserção de dados e de 

consulta/visualização de dados remotamente por todas as instituições participantes neste projecto. Esta ferramenta, 

uma vez optimizada, poderá ser um apoio fundamental para a gestão das diferentes práticas culturais, quer na 

empresa promotora, quer no apoio aos viticultores que têm as suas vinhas próximas desta localização. 

- Relações hídricas solo-vinha e comportamento fisiológico da videira (UTAD, ADVID, Quinta do Vallado – Soc. 

Agrícola, Lda.) desenvolvido através das seguintes tarefas: - Medição da humidade por sonda FDR (Frequence 

Domain Reflectrometry); - Medições das trocas gasosas para o CO2 e vapor de água com um analisador de gás por 

radiação infravermelha (IRGA); Análise dos sinais de fluorescência, usando para o efeito um fluorímetro portátil; - 

Medição do potencial hídrico foliar (base e mínimo), com recurso a uma câmara de pressão; - Determinação dos 

metabolitos (teores em açúcares solúveis, proteínas solúveis totais, clorofila a, clorofila b, clorofila total, 

carotenóides) e medições da peroxidação lipídica pela quantificação de substâncias reactivas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS). 

- Caracterização Vitícola e Enológica (Quinta do Vallado – Soc. Agrícola, Lda., ADVID, UTAD); O trabalho realizado 

incidiu sobre as seguintes tarefas: - estudo da parede de vegetação, determinando a Superfície Foliar Exposta (SFE) 

aplicando o método Point Quadrat proposto por Smart & Robinson (1991); - Índice de Ravaz (Produção/Expressão 

Vegetativa); - análises de maturação (ºBrix, pH, antocianinas totais, taninos totais, ácidos orgânicos nomeadamente 

tartárico e málico, açúcares (glucose e frutose), potássio, magnésio e cálcio; Produção por videira ( nº cachos e peso). 

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

de N (UTAD, IPB, Quinta do Vallado – Soc. Agrícola, Lda.). No âmbito desta acção, realizaram-se as seguintes tarefas: 

a) Avaliação da evolução de características físicas e químicas do solo; b) Avaliação do efeito dos diferentes 

tratamentos nas emissões a partir do solo de gases com efeito de estufa (GEE), NO2e NO os GEE a medir incluem 

CH4, NO2e o CO2 (solo); c) Instalação de dispositivos de monitorização da solução do solo para avaliação dos teores 
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de N e P (microlisímetros); d) Estabelecimento de relações entre estas emissões e as condições climáticas e as 

características do solo; e) Determinação da eficácia no uso e reciclagem de fósforo. 

- 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: impactes económicos e contextualização no âmbito das alterações 

climáticas (UTAD, IPB). Comparação das três modalidades ensaiadas, relativamente aos consumos dos tractores, 

tempos de trabalho e outros, que conduzem a consumos diferenciados de energia e, consequentemente, a diferentes 

pegadas de carbono; - Determinação dos balanços de carbono nas modalidades em estudo. Com os resultados 

obtidos, e comparando as três modalidades ensaiadas, constatou-se que a modalidade que apresentou consumos 

de energia mais baixos e emitiu menos carbono foi o “Cultivo com cultura vegetal espontânea”, seguido da 

modalidade “Cultivo tradicional” (mobilizada) e por fim da “cobertura vegetal semeada” (Fonte: Relatório final 

projecto GreenVitis, UTAD). 

- Sanidade da Vinha (UTAD). No âmbito desta acção efectuaram-se três estudos distintos: - Avaliação da incidência 

e severidade nas folhas e nos cachos das várias repetições das diferentes modalidades; - Estudo da germinação dos 

conídios do oídio da videira a várias temperaturas; - Avaliação das comunidades microbianas do solo das várias 

repetições das diferentes modalidades. 

- Avaliação económica das três práticas ensaiadas na rentabilidade do sistema - Quinta do Vallado – Soc. Agrícola, 

Lda. (promotor) e ADVID. Foi recolhida informação junto do promotor relativamente aos tempos de trabalho, custos 

de combustível, trabalho de máquinas agrícolas, custos das sementes, custos do granjeio da vinha (adubações, 

aplicação de herbicida, mobilizações, poda, tratamentos fitossanitários, poda em verde e vindima) assim como todos 

os custos associados à instalação do enrelvamento. Para o efeito foram levadas a cabo reuniões de trabalho com o 

promotor do projecto, bem como reuniões com os técnicos e docentes parceiros. Verificou-se que os custos gerais 

associados às três práticas variaram entre os 145€/ha na modalidade “Enrelvamento espontâneo”, e os 167 €/ha na 

modalidade “Mobilizada”. 

Em 2014, ao abrigo deste projecto foi publicado um artigo, pág. 71, ref. 70. 

 

6.4.3 Laboratório de Produtos e Serviços para a Vitivinicultura Duriense 

No âmbito deste projecto, foram desenvolvidas as seguintes actividades em 2014: 

- Dinamização de 6 grupos de trabalho com vista à criação e discussão de soluções técnico-científicas para a 

mitigação de problemas existentes na viticultura de encosta (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). Organização de uma sessão de trabalho de campo entre os investigadores 

do INEGI, os técnicos da ADVID, técnicos dos Associados da ADVID e fabricantes de equipamentos e distribuidores 

na Quinta do Vale Meão no dia 12 de Junho de 2014.  

O Grupo de Trabalho relacionado com a “Máquinas Adaptadas a trabalhar em patamares estreitos e pendentes 
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elevados” esteve particularmente activo e foi dos mais dinamizados, com reuniões regulares periódicas envolvendo 

o INEGI, FEUP, ENGENHOTEC e ADVID. Foi realizada entre 2013 e 2014 uma Tese de Mestrado Integrado em 

Engenharia Mecânica FEUP com o título “Fonte energética alternativa para um tractor para vinhas estreitas e com 

pendentes elevadas” pelo Estudante Vitor Canedo, realizada em ambiente empresarial na empresa ENGENHOTEC, 

com supervisão do Professor José Ferreira Duarte e Co-Supervisão do Eng. Miguel Oliveira. Durante a tese foram 

elaborados inquéritos junto dos associados ADVID, com o suporte directo da ADVID, com vista ao levantamento de 

necessidades detalhadas para o novo equipamento e das suas especificações. Na sequência desse trabalho está a ser 

desenvolvida uma tese de Doutoramento de cariz industrial inserida no programa MIT Portugal (FEUP-EDAM) pelo 

Eng. Miguel Oliveira, a qual está a usufruir directamente da rede de contactos e interesse em torno referido Grupo 

de Trabalho, envolvendo Quintas do Douro com vista aos testes e ensaios do futuro protótipo e o suporte da ADVID. 

- Dinamização de grupos de trabalho em redes profissionais colaborativas online. Para manter um 

acompanhamento, dinamização, e promoção em contínuo dos grupos de trabalho, foram dinamizados grupos de 

discussão interactivos no 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. Os participantes nos vários fóruns pertencem a várias entidades, individuais 

ou colectivas, associadas da ADVID, bem como parceiros no Cluster dos Vinhos da Região do Douro, como Quintas, 

Universidades, Institutos, Fabricantes de Máquinas, Distribuidores, Associações, Consultores, Investidores, etc. Foi 

definido como estratégia a dinamização dos grupos e mesmo o fórum geral inicialmente por convite a entidades que 

possam dar massa crítica em termos da informação gerada e das discussões criadas, de modo a criar dinâmica 

suficiente para a abertura ampla do Grupo Colaborativo. No Gráfico 3 mostra-se a distribuição de publicações a 

membros. 

 

 

Gráf. 3 – Dispersão do número de publicações e membros no Grupo Colaborativo. 
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- Desenvolvimento de metodologias Eco-Eficiência e Avaliação da Eficiência Agregada de Sistemas (Multi-Layer 

Stream Mapping – MSM®) com o objectivo de maximizar a criação de valor (mais bens ou serviços) e a minimizar os 

impactos ambientais (menor consumo de recursos e geração de desperdícios). Esta ferramenta pode ajudar a aferir 

e a avaliar simultaneamente o desempenho económico e ambiental, de modo a promover a melhoria global de um 

dado sistema ou empresa. Em 2014 iniciou-se a sua implementação em fase de teste em dois casos de estudo-piloto 

associados da ADVID. O estudo foi alargado a mais duas empresas produtoras de vinho do Douro, para aumentar 

ainda mais a riqueza e diversidade dos resultados que se pretendem obter e demonstrar com a metodologia que é 

pela primeira vez aplica ao domínio da agricultura e viticultura.  

 

6.5 AVALIAÇÃO DA APTIDÃO ENOLÓGICA DAS UVAS 

Objectivos: Estabelecimento de critérios que associem parâmetros mensuráveis da uva a parâmetros qualitativos do 

vinho e desenvolvimento ou adaptação de tecnologia (espectro-radiometria ou outra) de caracterização rápida, não-

invasiva, multiparamétrica e de baixo custo, capaz de analisar esses parâmetros em tempo real nas vinhas. Ao 

percepcionar-se, num curto espaço de tempo e a baixo custo, características da uva, pretende-se obter informação 

sobre o impacto do terroir a uma escala muito pequena, suportando, por um lado, a gestão da actividade produtiva 

(microzonagem), e por outro, contribuindo para a definição de itinerários para a uva daquele terroir. O objectivo final 

é o de reduzir os custos envolvidos na análise de maturação da uva, incrementando a qualidade dos vinhos. Esta 

linha de investigação foi em 2014 suportada pelo trabalho desenvolvido nas seguintes actividades: 

- Realização de testes com vista à adaptação de ferramenta de espectroradiometria à RDD. No decurso dos 

controlos de maturação efectuados em 2014 nas parcelas de referência da ADVID, realizaram-se à data de colheita 

e previamente à realização das análises de maturação no laboratório, leituras com recurso a um espectroradiómetro 

de laboratório. O objectivo foi o de correlacionar os dados analisados por um e outro método para avaliar a 

possibilidade de adaptar a espectroradiometria como ferramenta de análise expedita e alternativa a convencional 

análise de maturação, poupando recursos humanos e financeiros; 

- Realização de reuniões e contactos com entidades do sistema científico e empresas detentoras de protótipos e/ou 

equipamentos adpatados à recolha de informação no campo, já em fase de validação; 

- Deu-se ainda continuidade à auscultação de entidades do sistema científico e empresarial com vista à constituição 

de parcerias para eventuais candidaturas a financiamento.  

 

6.6 PRESERVAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DAS CASTAS DE VIDEIRA 

A ADVID em parceria com outras instituições, associações, e empresas do sector vitivinícola fundaram em 2009 a 

Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira – PORVID, e tem mantido a representação nos Orgãos Sociais, 

ocupando o lugar de Vogal na Direcção. Através desta posição a ADVID tem exercido desde a fundação da PORVID 

um papel relevante e fundamental na implementação deste projecto âncora a nível nacional. 



 ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região do Douro ▪ Relatório de Actividades 2014 

 

35 

 

A PORVID tem como objectivo central congregar competências e recursos para a conservação e valorização da 

diversidade genética das castas e das populações silvestres de videira, difundindo o conhecimento produzido e 

alicerçando a qualidade e a identidade dos vinhos portugueses.  

Sob coordenação da PORVID foi desenvolvida esta linha estratégica, concretizada ao longo de 2014 através das 

seguintes actividades: 

Recolha de material vegetativo de castas autóctones para guardar no Pólo experimental da PORVID (Pegões) 

Durante o ano 2014 não foi efectuada prospecção da variabilidade genética das castas de videira na Região 

Demarcada do Douro ou regiões limítrofes, por falta de recursos humanos, designadamente de classificadores. Foi 

efectuado o tratamento dos dados recolhidos em anos anteriores (2011-2013), tendo a ADVID apresentado o 

trabalho desenvolvido nesse período numa acção de divulgação realizada a 12 de Dezembro no Pólo Experimental 

de Conservação da Diversidade da Videira da PORVID em Pegões, onde se pretendia divulgar o trabalho 

desenvolvido no triénio 2011-2013 pelas várias equipas de recolha de material a nível regional. 

Acompanhamento de campos de selecção clonal 

À semelhança do realizado em anos anteriores, para além do acompanhamento da reenxertia dos campos de 

selecção clonal na Quinta Casal da Granja, foi efectuado ainda a vindima controlada (registo do número de cachos 

e respectivo peso) dos campos de selecção das castas Cercial, Viosinho, Encruzado e Moscatel Galego. 

 No ano 2014 e no decurso dos ensaios de comparação clonal da casta Tinta Roriz instalados desde 2012, na Quinta 

do Cavernelho em Vila Real (Baixo Corgo) e na Quinta de S. Luiz em Adorigo (Cima Corgo), foi efectuada a reenxertia 

das falhas e feito o acompanhamento durante o ciclo vegetativo com vista ao registo dos estados fenológicos. 

Durante o período de maturação da uva foram ainda efectuados 4 controlos de maturação em 3 das 6 repetições 

instaladas no campo da Quinta de S. Luiz. Na data de colheita, foi realizada a recolha de amostras para realização de 

análises de maturação nas 6 repetições em ambos os campos e posteriormente a vindima controlada (determinação 

do número de cachos por videira e respectivo peso). Para além desta informação ser relevante para a região, este 

trabalho foi objecto de estudo no âmbito de uma tese de mestrado, sob supervisão da Dra. Elsa Gonçalves 

(ISA/PORVID). 

No ano 2014, e com o objectivo de vir a estudar e a recolher dados mais robustos sobre o comportamento desta 

casta em várias condições edafo-climáticas da RDD, foi ainda planeada a instalação de mais um campo de 

comparação clonal desta casta no Douro Superior, a localizar na Quinta da Veiga, em Poiares (concelho de Freixo de 

Espada à Cinta), tendo sido feita a instalação de uma bacelada e recolhido material (varas dos 30 clones 

seleccionados) nos campos já instalados, com vista a preparar a sua posterior enxertia em 2015. O objectivo deste 

trabalho, desenvolvido pela ADVID, em colaboração com os associados Sogrape Vinhos S.A., Sogevinus Fine Wines, 

S.A. e Rozés, S.A., e sob a supervisão de PORVID, é o de seleccionar um novo conjunto de clones de Tinta Roriz que 

apresentem uma boa estabilidade (baixa sensibilidade à interacção genótipo-ambiente) em diferentes ambientes da 

RDD e desempenho abaixo da média de rendimento, esperando que a diminuição do rendimento acentue 

características (em especial as antocianinas) que resultem numa maior concentração no bago.  
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Com vista a divulgar o trabalho desenvolvido desde 2012, foi apresentado um poster por ocasião do 37º Congresso 

Mundial da Vinha e do Vinho (OIV) que decorreu em Mendoza, Argentina, conforme pág. 70, ref 62. 

Com o intuito de promover uma reformulação e uma melhor sistematização da sinonímia das diferentes castas a 

nível mundial, a ADVID participou na elaboração de proposta sobre esse assunto, tendo ainda, para esse efeito, 

apresentado um poster no 37º Congresso Mundial da Vinha e do Vinho (OIV), conforme pág. 71 ref 63. 

 

6.7 PRODUÇÃO SUSTENTADA EM VITICULTURA 

Esta linha de interesse estratégico concretizou-se ao longo de 2014 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. 

No sentido de continuar a disponibilizar aos Associados a informação climática da melhor forma, a ADVID procedeu 

em Dezembro de 2014 à substituição e/ou calibração dos sensores das suas Estações Meteorológicas Automáticas 

(EMAS), e à conclusão da plataforma de acesso directo aos dados das EMAS, a qual se encontra disponível desde 

Janeiro de 2015 para todos os Associados da ADVID. Para além do acesso aos dados climáticos online das cinco 

estações meteorológicas automáticas, que poderão apoiar a gestão de intervenções fitossanitárias e de actividades 

da exploração, esta plataforma permite o download de dados mensais. 

- 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 2014, 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. 

- 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 

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

À semelhança do efectuado em 2013, em 2014 a ADVID continuou a colaborar na implementação do Plano de Acção 

Nacional (PAN) para o Controlo da Flavescência Dourada (S. titanus), através da coordenação, monitorização e 

identificação do insecto numa rede de armadilhas instaladas em cerca de 16 vinhas da RDD, durante o mês de Agosto. 

Nos pontos monitorizados, não foram observados quaisquer insectos.  

Para além dos 16 pontos monitorizados, dois associados localizados em Santa Marta de Penaguião, zona onde existe 

o insecto desde há alguns anos, que efectuaram a monitorização das suas armadilhas, referiram terem observado 

um número significativamente menor de insectos em 2014, o que estará certamente relacionado quer com o impacto 

dos tratamentos, quer com o eventual impacto das condições climáticas de 2014. 

Para além desta colaboração na monitorização de armadilhas, que contou com a preciosa ajuda dos Associados, a 

ADVID participou nas reuniões do Grupo de trabalho sobre a Flavescência Dourada, com vista a implementação do 

Plano de Acção Nacional para o controlo desta doença de quarentena. Até ao momento foram identificados três 

focos positivos, dois deles em locais onde existe o insecto vector (freguesia de Folhadela em Vila Real e em Santa 

Marta de Penaguião), e um 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. 

- Colaboração com a BIOCANT no projecto INOV WINE 2  

A ADVID continuou em 2014 a colaborar 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. 

Particularmente, as doenças do lenho são doenças com um grande impacto económico no sector da vitivinicultura, 

pelo que se torna urgente fazer o controlo fitossanitário da vinha de uma forma rápida, eficiente e com baixo custo. 

Pretende-se assim desenvolver um método de diagnóstico de doenças do lenho, baseado numa análise não 

direccionada dos metabolitos presentes na videira por espectrometria de massa, mais propriamente nano-HPLC-

MS/MS. Esta metodologia tem um custo baixo o que permitirá a realização de análises sistemáticas para o controlo 

fitossanitário da vinha. 

Com base em amostras de material recolhido pela ADVID, o método de extracção de metabolitos foi optimizado. 

Após a optimização do protocolo de extracção para as folhas de videira, procedeu-se à análise de todos os 

metabolitos presentes, de uma forma não direccionada, utilizando a Análise dos Componentes Principais (PCA). 

Demonstrou-se que a análise permite distinguir amostras saudáveis de amostras doentes. Alguns metabolitos já 

foram identificados, o que os torna possíveis bioindicadores da presença do agente causal da doença do lenho, 

contudo estes terão de ser ainda validados através de outras amostras que sejam portadoras das doenças, dando-se 
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por isso continuidade ao trabalho em 2015. 

No âmbito deste trabalho, e por ocasião do 4th Infowine.forum “Wine Fitness”, foi apresentado um poster, conforme 

pág.67, ref. 25. 

- 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 2014 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 

Na sequência do trabalho desenvolvido entre 2011 e 2012, que consistiu na avaliação da eficácia da realização de 

tratamentos contra o oídio, numa fase mais precoce do ciclo vegetativo, foi efectuada em 2014 a publicação de artigo 

na revista espanhola “Enoviticultura”, conforme pág. 69, ref 45. 

Por ocasião do 1º Simpósio SCAP/7º Congresso da SPF – “Novos Desafios na Protecção de Plantas”, que decorreu 

entre 20 a 21 de Novembro, no INIAV – Oeiras, foi efectuada uma apresentação oral do trabalho “ Estudo sobre a 

localização e dispersão do inóculo primário do oídio da videira e a eficácia dos primeiros tratamentos”;  

Os contactos estabelecidos em 2011 e 2013, por ocasião da participação da ADVID nos simpósios do grupo de 

trabalho “Produção Integrada em Viticultura” da OILB, com investigadores do Instituto di Entomologia e Patologia 

Vegetale da Universitá Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza) e técnicos de uma spin-off desta universidade, a 

empresa Horta Srl., que desenvolveu um modelo de apoio à tomada de decisão para gestão de doenças (Vite.net), 

permitiram constituir uma parceria entre a ADVID, UTAD, os organismos italianos já referidos e a Faculdade de 

Agricultura do Egipto, para submeter uma candidatura (MediterraNET- Development of a pan-Mediterranean 

monitoring and decision support system for plant health and sustainable crop production) ao programa ARIMNET 2- 

Coordination of the Agricultural Research In the Mediterranean Area.  

- Projecto Winetwork – Network for the exchange and transfer of innovative knowledge  

Em Junho de 2014, foi submetida uma candidatura ao programa europeu Horizonte2020, tópico ISIB-02-2014 

(Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services and knowledge Exchange), 

intitulada, “Winetwork - Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-

growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector”, a qual foi aprovada em Novembro. Este 

projecto que se materializa através de uma parceria europeia entre regiões vitícolas europeias de vários países 

(Portugal, França, Espanha, Itália, Alemanha, Hungria e Croácia) tem como objectivo principal, a criação de uma 

rede de transferência de conhecimento científico e aplicado entre as regiões vitícolas envolvidas, com um enfoque 
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especial para a discussão de soluções inovadoras para reduzir a incidência de duas doenças que preocupam o sector 

vitícola a nível europeu, a Flavescência Dourada e as Doenças do Lenho. No caso de Portugal, a Região Demarcada 

do Douro é a única região vitícola envolvida, estando representada pela ADVID.  

- 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 2014 decorreu nos postos de captação de Peso da Régua e Valença do Douro, entre os dias 

29 de Abril e 13 de Junho, e no posto de Vila Nova de Foz Côa entre os dias 6 de Maio e 13 de Junho. O intervalo de 

previsão do modelo para 2014 situou-se entre os 1214 mil hl e os 1294 mil hl de mosto. Os resultados disponibilizados 

pelo IVDP indicam que o valor da produção de 2014 se situou dentro do intervalo indicado pelo método, sendo de 

1245 mil hl. 

- Parcelas de referência 

As parcelas de referência são locais de observação onde se recolhe, de forma sistematizada e ao longo de vários 

anos, informação de natureza vitícola, climática, biológica e edáfica. A informação recolhida a nível regional, em 

parcelas de referência de associados da ADVID, depois de devidamente tratada, deverá servir de suporte à tomada 

de decisão dos próprios viticultores, no sentido de uma melhor gestão da sua exploração vitícola. Para além disso, 

os dados recolhidos ao longo de vários anos, deverão permitir a criação de uma base dados que poderá contribuir 

para a elaboração de modelos de desenvolvimento (ex. fenologia, doenças, pragas) que servirão de suporte à tomada 

de decisão em viticultura sustentável e deverão permitir uma maior adaptação a factores adversos num cenário de 

alterações climáticas. 

Em 2014 foram seleccionadas 20 parcelas de vinha da RDD (2 no Baixo Corgo, 12 no Cima Corgo e 6 no Douro 

Superior), escolhidas de acordo com a sua localização, casta e disponibilidade do Associado em colaborar, e onde 

foram recolhidos os seguintes parâmetros: 

- Fenologia (medição semanal); 

- Parede de Vegetação (medições efectuadas em 3 momentos, à floração, ao pintor e à maturação); 

- Monitorização/Avaliação de Pragas e Doenças. Monitorização semanal de armadilhas sexuais e cromotrópicas, 

entre Março (traça) / Abril (Cigarrinha-verde) e finais de Setembro. Realizou-se, em diferentes períodos, uma 

estimativa do risco por geração, tendo-se realizado a 1ª em Maio/Junho, a 2ª em Junho/Julho e a 3ª em Julho 
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/Agosto). No caso das doenças, a monitorização foi efectuada simultaneamente à realização das estimativas 

efectuadas para as pragas (3 avaliações efectuadas à floração, ao bago de ervilha e à vindima); 

- Estimativa de produção - em dois períodos distintos (40 dias após a floração e vindima); 

- Monitorização do estado hídrico das videiras através do potencial hídrico de base. Em cinco das vinte parcelas, 

foram efectuadas quatro leituras (duas em Julho e duas em Agosto) deste parâmetro em videiras não sujeitas a 

irrigação; 

- Acompanhamento da evolução da Maturação da uva. Entre inícios de Agosto e a colheita (Setembro/Outubro), 

procedeu-se à análise de 4 amostras de 200 bagos/parcela, com uma periodicidade quinzenal tendo sido analisados 

parâmetros físico-químicos (peso, volume, álcool provável, pH, acidez total), compostos fenólicos (polifenóis totais, 

antocianinas totais, taninos totais), através da metodologia  AWRI e ainda analisados os ácidos málico e glucónico e 

o azoto assimilável, pelo método enzimático. Previamente à realização da análise, procedeu-se a uma leitura com 

recurso a um espectroradiómetro para verificar a correlação entre os dados analisados por um e outro método para 

avaliar a possibilidade de adaptar a ferramenta de espectroradiometria à RDD e poupar custos em recursos humanos, 

reagentes e tempo, de elevado consumo nas análises de maturação correntes; 

- Análise do teor em Mn em amostras de solo, varas e bagos, com vista a avaliar a presença deste nutriente no solo 

e uva; 

- Divulgação da informação aos colaboradores da rede de parcelas de referência, os responsáveis técnicos / 

Associados da ADVID, os quais foram fundamentais para que fosse recolhida toda a informação acima referida. 

 

6.8 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Conclui-se o plano de formação previsto no âmbito da candidatura ao POPH, Medida 2.3. – Formações Modulares 

Certificadas nº 075638/2012/23, com a realização de um curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (50h). 

O Plano de Formação teve um volume de horas de formação de 14250h, com a seguinte distribuição: 

• 4 cursos de “Aplicação de produtos fitofarmacêuticos” –  83 formandos; 

• 2 cursos de “Poda e condução da vinha” - 33 formandos;  

• 1 curso de “Mecanização básica e condução de veículos agrícolas” - 15 formandos;  

• 1 curso de “Regulação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos” - 19 formandos;  

• 2 cursos de “Segurança Higiene e Saúde no trabalho” - 44 formandos. 

A candidatura “Avaliação Contínua do Estado Tecnológico da Vitivinicultura da Região Demarcada do Douro”, no 

âmbito do SIAC aviso 02/SIAC/2012, não sofreu aprovação. 
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7. OBSERVATÓRIO ECONÓMICO 

Na sequência da colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, continuámos a desenvolver 

o “Modelo Valorimetria da Vinha”, que permitirá obter um valor-referência para as vinhas através da combinação de 

várias metodologias de valoração. Prevemos a sua disponibilização em 2015, a qual não foi tão célere como 

pretendíamos, devido essencialmente às medidas que a Direcção considerou pertinentes implementar de modo a 

salvaguardar a confidencialidade de toda a informação prestada.
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Quadro 4 - Ponto de Situação dos Projectos Âncora   

Projectos Âncora Tipologia Ponto de Situação
Entidades 

Envolvidas

Investimento proposto 163582,00 Investimento proposto 28138,00

Investimento elegível 163582,00 Investimento elegível 28138,00

Apoio 163582,00 Apoio 28138,00

Investimento proposto 50000,00 Investimento proposto 50000,00

Investimento elegível 37500,00 Investimento elegível 50000,00

Apoio 37500,00 Apoio 37500,00

M odelização da Evolução da Qualidade 

do Vinho da RDD. Pro jecto  de 

Doutoramento FEUP

Concluido.  Financiamento ADVID ADVID, FEUP e IVDP
__

9000,00
__

9000,00

EUPORIAS (European Provision Of 

Regional Impacts Assessments on 

Seasonal and Decadal Timescales) 

A ADVID part icipa neste projecto 

como stakeholder.

__ __

Investimento proposto 101973,20 Investimento proposto 12187,20

Investimento elegível 101973,20 Investimento elegível 12187,20

Apoio 101973,20 Apoio 12187,20

2. Zonagem do Potencial Vitíco la 

da região Demarcada do Douro
__ __

Investimento proposto 1951043,00 Investimento proposto 135441,00

Investimento elegível 1951043,00 Investimento elegível 135441,00

Apoio 959523,00 Apoio 67720,00

9000,00 9000,00

Investimento proposto 1042618,18 Investimento proposto 206544,97

Investimento elegível 647248,64 Investimento elegível 132920,00

Apoio 420712,35 Apoio 86398,00

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
__ 10000,00 __ 10000,00

Programa ARIM NET2.  Em 

análise.
Investimento proposto Investimento proposto

Investimento elegível Investimento elegível

Apoio Apoio

Investimento proposto 1999225,00 Investimento proposto 115063,00

Investimento elegível 1999225,00 Investimento elegível 115063,00

Apoio 1999225,00 Apoio 115063,00

Investimento proposto 388662,06 Investimento proposto 189678,11

Investimento elegível 293552,02 Investimento elegível 139088,26

Apoio 220566,27 Apoio 104316,20

Investimento proposto 149401,48 Investimento proposto 149401,48

Investimento elegível 119650,62 Investimento elegível 119650,62

Apoio 83755,43 Apoio 83755,43

Investimento proposto 744331,59 Investimento proposto 30204,39

Investimento elegível 524840,00 Investimento elegível 15306,43

Apoio 346236,25 Apoio 9949,19

Investimento proposto 7774962,00 Investimento proposto 140375,00

Investimento elegível 7774962,00 Investimento elegível 140375,00

Apoio 7774962,00 Apoio 140375,00

Investimento proposto 128524,35 Investimento proposto 128524,35

Investimento elegível 110444,65 Investimento elegível 110444,65

Apoio 110444,65 Apoio 110444,65

__

H2020. Em curso.

M ountVitiRobot- "Robotics for M ountain 

Terraced Viticulture". 

7. Racionalização da Implantação 

da Vinha na Encosta

INESC (Robot ics and 

Intelligent Systems Unit), 

ADVID, Pulverizadores 

Rocha, S.A e Herculano 

Alfaias Agrícolas S. A. (PT); 

Bile Karpaty vinarstvi s.r.o. 

(República Checa), CLK 

GmbH e DEUTSCHES 

INSTITUT FUER 

– H2020 (Topic ICT-23-2014). 

Em análise.

6. Produção Sustentada em 

Viticultura

M editerranet 

ADVID,UTAD, Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

(Italy), Faculty Of 

Agriculture e New Valley- 

Assuit  University (Egypt) 

Irrichar- M elhorando a Eficiência da 

irrigação com B iochar

ADVID, Uaveiro, Bioforsk e 

Luis Pato Unipessoal.
Programa ADAPT.  Em Análise.

1. Impacto das Alterações 

Climáticas na Vitivinicultura da 

Região Demarcada do Douro. 

Gestão das Relações Hídricas

Winetwork - Network for exchange and 

transfer o f innovative knowledge

8. Desenvolvimento de 

Competências - Formação e 

Divulgação

 PA  075638/2012/23. Concluido.

 PA 43880. Em Curso, 

f inanciamento PRODER. 

ADVID
POPH, M edida 2.3.- Formações 

M odulares Certificadas

__

PRODER, Acção 4.2.2- Redes Temáticas 

de Informação e Divulgação

 PA nº 14368. Financiamento 

PRODER.  Concluido a 31 de 

Dezembro.

UTAD, VINIDEAS e ADVID.

IFV e EQY (França); ADVID 

(PT); FEUGA e INGACAL 

(Espanha); Vinideas e SIVE 

(Itália); URCA (FR); EKF 

(Hungria); IPTPO (Croácia); 

DLR-RLP (Alemanha) 

 GreenVitis

3. Biodiversidade Funcional em 

Viticultura

PA 24042. Em curso, 

f inanciamento PRODER

5. Avaliação da Aptidão Enológica 

das Uvas __

__

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

___

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

SIAC

Infra-estruturas eco lógicas na protecção 

biológica de conservação contra pragas 

da vinha, na R.D.D. Pro jecto  de 

Doutoramento.

Financiamento ADVID

___

SAESCTN - Estratégias de curto  prazo 

para mitigação das alterações climáticas 

na viticultura mediterrânica 

(ClimVineSafe),

 Projecto nº PTDC/AGR-

ALI/110877/20. Concluído a 30 de 

Setembro. Financiamento FCT.

ADVID, UTAD  e UAveiro

BioDiVine (Life+ Nature and B iodiversity 

2009)

Projecto LIFE9 NAT/FR/000584. 

Concluído a 31 de Dezembro.

Financiamento Total

Euroquality, Vit innov e IFV ( 

França); INCAVI e ICVV 

(Espanha);ADVID
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8. DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO 

8.1 PRODUÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE AO CONHECIMENTO 

Em 2014 foram produzidos os seguintes materiais de suporte ao conhecimento: 

• 8 Listas de Produtos Fitofarmacêuticos Homologados em Protecção Integrada  

• 11 Boletins Informativos 

• 14 Circulares de acompanhamento Fitossanitário e outras informações 

 

Quadro 5 – Listas, Boletins e Circulares produzidos em 2014. 

Lista de Produtos Fitofarmacêuticos Homologados em Protecção Integrada Data 

Lista provisória de Herbicidas Permitidos em PI 2014 04/02/14 

Lista das Frases de Risco 2014 04/02/14 

Lista de Fungicidas Anti-Escoriose Homologados em PI 2014 18/03/14 

Lista Provisória de Fungicidas Anti-Míldio Recomendados em PI -2014 16/04/14 

Lista Provisória de Fungicidas Anti-Oídio Homologados em PI 2014 16/04/14 

Lista provisória de Insecticidas e Acaricidas Recomendados em PI 2014 25/06/14 

Lista provisória de Insecticidas e Acaricidas Recomendados em PI 2014 - Actualização 10/07/14 

Lista da Podridão Cinzenta 2014 10/07/14 

 

Boletins Informativos Data 

Boletim Informativo 01 - Autorização de Plantação - Novo Regime 07/02/14 

Boletim Informativo 02 - Regras da Condicionalidade 25/02/14 

Boletim Informativo 03 - Modo de Produção Integrada (MPRODI). Requisitos - Candidatura 25/02/14 

Boletim Informativo 04 - Modo de Produção Biológico (MPB). Requisitos - Candidatura  25/02/14 

Boletim Informativo 05 - Intervenção Territorial Integrada do Douro Vinhateiro - ITI DV 25/02/14 

Boletim Informativo 06 - Regime de Pagamento Único (RPU) - Princípios Gerais 25/02/14 

Boletim Informativo 07 - Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - MZD 25/02/14 

Boletim Informativo 08 - Ajuda Complementar ao Azeite e Azeitona de Mesa 25/02/14 

Boletim Informativo 09 - Produção Integrada da Vinha - Orientações técnicas 25/02/14 

Boletim Informativo 10 - Balanço Intercalar Ano Vitícola 2013-2014, Previsão do Potencial de 
Colheita 2014  

07/07/14 

Boletim Informativo 11 - Gestão do Solo em viticultura de Encosta 31/10/14 
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Circulares de acompanhamento fitossanitário e outras informações Data 

Circular 01 - Flavescência Dourada e Doenças de lenho 23/01/14 

Circular 02 - Evolução dos Somatórios das Temperaturas Activas 05/03/14 

Circular 03 - Escoriose da Videira 18/03/14 

Circular 04 - Evolução do Somatório das Temperaturas Activas e Fenologia / Traça-da-uva  02/04/14 

Circular 05 - Míldio e Oídio 16/04/14 

Circular 06 - Míldio e Oídio 29/04/14 

Circular 07 - Míldio, Oídio e Traça da Uva 08/05/14 

Circular 08 - Oídio, Míldio e Traça da Uva 23/05/14 

Circular 09 - Oídio, Míldio, Traça-da-Uva e Scaphoideus 09/06/14 

Circular 10 - Oídio, Míldio, Traça-da-Uva e Scaphoideus 01/07/14 

Circular 11 - Impacto da Instabilidade Climática 04/07/14 

Circular 12 - Cicadela da Flavescência Dourada, Análises foliares PRODI 10/07/14 

Circular 13 - Míldio, Oídio e Traça da Uva 24/07/14 

Circular 14 - Traça, Oídio e Doenças do lenho 05/08/14 

 

A ADVID ainda produziu ou apoiou a elaboração dos seguintes materiais que podem ser consultados no 

nosso site: 

� Boletim do Ano Vitícola 2014 

� Relatório do Inquérito Redução dos inputs fitossanitários 

� Manual “Inimigos naturais das pragas da vinha: insectos e aracnídeos. Quem são e onde 

estão?” 

� Manual “Fauna Associada à Vinha da Região Demarcada do Douro” 

� Aves – Desdobrável 

� Morcegos – Desdobrável 

� Odonatas – Desdobrável 

� Elaboração de Guia técnico para promoção das acções de conservação da Biodiversidade 

em versão inglesa e Portuguesa.  
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Foto 1 – Exemplos de material de divulgação produzido. 

 

8.2 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO 

8.2.1 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 6 – Participação em eventos 

Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

6/Fev 
IVV - 
Lisboa 

Reunião do grupo de Peritos 
de Viticultura da CNOIV 

Análise de projectos em fase de 
resolução 5 e comentários a enviar à OIV. 

11 

13/Fev Paris 
Reunião "Comité de Pilotage" 
Lien de La Vigne 

Definição do tema "Maladies viticoles  en 
Impasse " Inquéritos em 2015. 

10 

17/Fev 

Câmara de 
Sta Marta 
de 
Penaguião. 

Reunião "As Associações das 
Rotas de Vinho do Porto" 

Dinamizar as rotas existentes e reactivar 
as que não estão em funcionamento. 
Análise da situação da Rota do Vinho do 
Porto. 

9 

19/Fev Viseu 
Apresentação da gama de 
produtos Bayer 

Partilha e aquisição de conhecimento 
sobre estratégias de protecção da Vinha. 

100 

20/Fev 
Qta Sta 
Barbara. 
Pinhão 

Reunião Vitis 
Debate e aquisição de Conhecimento 
sobre as normas e procedimentos a 
adoptar. 

60 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

26/Fev 
Rozés 
(Cambres) 

Reunião com corpo técnico 
da Ròzes, S.A. 

Apresentação dos resultados da 
monitorização dos potenciais hídricos na 
parcela de referência 

6 

28/Fev ESB - Porto 
Reunião Grupos Operacionais 
- PEI 

Aquisição de conhecimento e análise de 
possíveis parcerias. 

30 

18/Mar 

Quinta das 
Carvalhas; 
Quinta do 
Seixo; 
Quinta do 
Vallado 

LIFE+ BIODIVINE 8th Progress 
Meeting report 

Discussão e balanço do projecto 
BIODIVINE 

12 

3/Abr Paris 
Reunião "Comité de Pilotage" 
Lien de La Vigne 

Implementação dos inquéritos relativos 
ao tema "Maladies viticoles en Impasse”. 

8 

4/Abr Paris 
Assembleia Geral Lien de la 
Vigne 

Apresentação dos resultados obtidos no 
inquérito de 2013 "Redução da utilização 
de PF". Apresentações sobre vários 
temas (genética, pulverização) que 
reduzem a utilização de fitofármacos. 

50 

7/Mai EVAG 
Execução do Plano de Acção 
de S. Titanus 

Divulgação de resultados. 70 

13/Mai Pinhão 
Reunião / sessão de campo 
com Agroscope e associados 
da ADVID 

Identificação de necessidades na área da 
pulverização. 

10 

16/Mai Régua  
Evento "SEMINAIRE 
OENOLOGIQUE " ROZÈS, S.A.  

Apresentação de vários trabalhos 
desenvolvidos na RDD. 

50 

15/Jul 
Escola do 
Rodo- 
Régua 

Apresentação da Gama dos 
Produtos Syngenta 

Partilha de conhecimento e Divulgação 
sobre estratégias de Protecção da Vinha.  

100 

16/Jul 
Sra. Hora 
(Porto) 

Reunião grupo de trabalho do 
PAN - Flavescência Dourada 

Definição de estratégias de prospecção 
de St e FD. 

20 

16/Jul Sabrosa 

Sessão de Reflexão Apoios 
Financeiros 2014-2020 - 
Agricultura, Ambiente e 
Recursos Naturais (com 
painel especial de 
Vitivinicultura)  

Partilha e aquisição de conhecimento 
sobre os futuros apoios financeiros na 
área da viticultura. 

20 

23/Jul 
Ponte de 
lima 

Reunião “Grupos 
operacionais”. 

Análise de possíveis projectos e 
parcerias. 

15 

31/Jul Régua Reunião de divulgação  Circulares de vindima (IVDP) 20 

5/Set 
CEVD - 
Nelas 

Colóquio - "Desafios para a 
região do Dão perante os 
cenários das alterações 
climáticas" 

Partilha de conhecimento e divulgação 
dos trabalhos desenvolvidos pela ADVID 
nesta temática.  

50 

1/Out 
Dijon 

84ª Feira Internacional e 
Gastronómica de Dijon - 
Vinidivio 

Identificação de potenciais parceiros e 
participantes na feira.  

ns 

17/Out Mirandela 
Reunião com parceiros do 
grupo de trabalho do PAN-FD 

Discussão de estratégias 10 

20/Out 
IPB 
(Bragança) 

Reunião “Grupos 
operacionais” 

Análise de possíveis projectos e 
parcerias. 

15 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

22/Out Bilbao 

X Convenção Europeia de 
Montanha sobre o tema 
"Qualidade das áreas de 
Montanha: prosperidade 
para os seus povos e 
territórios" 

Partilha de conhecimento e divulgação 
do Cluster. 

100 

22/Out UTAD 
Reunião “Grupos 
operacionais” 

Análise de possíveis projectos e 
parcerias. 

15 

27/Out 
IPVC- 
Ponte de 
Lima 

Reunião “Grupos 
operacionais” 

Análise de possíveis projectos e 
parcerias. 

15 

29/Out 
DGAV - 
Oeiras 

Workshop “Modo de 
produção biológico”  

Esclarecimento de portarias e regras em 
Agricultura Biológica. 

120 

12/Nov 
Régua - 
IND 

Cinquentenário da Estação de 
Avisos do Douro 

Partilha de conhecimento sobre 
estratégias de protecção da vinha. 

150 

13/Nov 
UTAD - 
CITAB 

Ciclo de Palestras Novas 
Tecnologias Aplicadas à 
Viticultura 

Aquisição de conhecimento sobre a 
temática. 

30 

2/Dez Bordeaux Feira Vinitech 
Aquisição de conhecimento sobre as 
novas tecnologias na área da 
mecanização. 

ns 

12/Dez Pegões 
Reunião para apresentação 
dos trabalhos de prospecção. 

Aquisição e partilha de conhecimento. 15 

15/Dez 
UTAD - 
CITAB 

Colóquio - Projecto Innofood 
Aquisição de conhecimento sobre 
agricultura de precisão. 

50 

19/Dez 
UCP - 
Porto. 

Seminário "Monitoring and 
managing grape maturity" 

Analisar a importância do controlo de 
maturação e da maturação fenólica, e 
discutir as metodologias utilizadas na sua 
avaliação. 

60 

 

8.2.2 Formação Interna/Aquisição de Conhecimento 

Não foi possível frequentar o curso de Produção Integrada da Vinha dado que não houve formação nesta 

temática. 

Como previsto, um técnico obteve formação em Arcgis através da ESRI. 

Para a realização das candidaturas agro-ambientais, actualização/alteração de parcelário e candidaturas 

Vitis, a equipa técnica da ADVID participou em várias sessões de formação, presenciais e via e-learning, 

respectivamente, ministradas pela CAP e pelo IFAP. 

 

8.3 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

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

Com o intuito de aumentar a eficiência e consequentemente a qualidade do serviço prestado pela ADVID, 

foi disponibilizado no nosso Site uma área reservada ao Associado. Trata-se de uma plataforma de gestão 
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de informação onde o associado poderá encontrar toda a informação referente à Assistência Técnica que 

lhe é prestada, bem como outra informação privilegiada e ter ainda acesso a todo o histórico da informação 

Meteorológica das cinco estações da ADVID. 

Reforçou-se durante o ano de 2014 a disponibilização no site da ADVID, de conteúdos na versão inglesa, por 

forma a aumentar a divulgação internacional da ADVID, dos seus Associados e sector em geral. 

 

 

 

8.3.2. 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. Sessão de esclarecimento: Candidaturas Agro-ambientais e outras 

Datas: 14 de Janeiro 

Locais: Solar do IVDP – Régua 

Orador: Eng.º Jorge Costa (ADVID) 

A ADVID, realizou esta sessão de esclarecimento no sentido de se proceder aos devidos esclarecimentos 

sobre as candidaturas às Medidas Agro-ambientais/Silvo-Ambientais no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Rural - PRODER e das candidaturas ao RPU, às MZD's e de outras ajudas inseridas no 

Pedido Único de 2014 (PU2014) para a nova campanha. 
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2. Demo ADVID na Universidade de Aveiro 

Datas: 7 de Fevereiro 

Local: Universidade de Aveiro 

A ADVID realizou este Demo com o objectivo de apresentar o Cluster dos Vinhos da Região do Douro, dar 

a conhecer as actividades desenvolvidas e as necessidades do sector, com o objectivo de promover 

investigação que vá de encontro às necessidades detectadas. 

3. Workshop “Cálculo da eficiência produtiva dos diferentes sistemas vitícolas da Região 

Demarcada do Douro” 

Datas: 14 de Fevereiro 

Local: Solar do IVDP, Régua 

Orador convidado: Prof. Dr. João Rebelo, da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

A envolvente económica do sector vitivinícola da RDD, exige que os viticultores sejam, técnica e 

economicamente, cada vez mais eficientes na utilização dos recursos produtivos (trabalho, herbicidas, 

fitofármacos, tracção, etc.).  

Assim, tendo por base dados de explorações vitícolas e diferentes sistemas de produção, o objectivo deste 

workshop foi lançar as bases de um trabalho de estimativa de funções fronteira (paramétricas e não 

paramétricas), que permitam estimar índices individuais de eficiência produtiva e indicadores relacionados.  

4. Workshop “Sessão prática de campo - Bicos de pulverização 

Datas: 20 de Fevereiro  

Locais: Quinta do Vallado, Vilarinho dos Freires 

Orador convidado: Eng.º Zeferino Sousa (ROCHA) 

Com o objectivo de informar sobre a importância da escolha dos bicos em pulverização, a ADVID promoveu 

em parceria com a empresa Rocha, uma sessão de divulgação sobre esta temática. 

     

   Fotos 2 e 3 - Grupo de participantes e formadores durante a sessão. 
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5. Missão a Bordéus - "Inno Vin Bordeaux Aquitaine e Institute des Sciences de la Vigne e du Vin” 

Datas: 13 de Março  

Locais: Bordéus 

Oradores: José Manso, António Graça e José Luis Moreira da Silva (Direcção da ADVID), Rosa Amador e 

Cristina Carlos (Directora Geral e Directora Técnica da ADVID) 

A ADVID apresentou o Cluster dos Vinhos da Região do Douro ao Cluster Inno’Vin Bordeaux – Aquitaine e 

ao Institute des Sciences de la Vigne e du Vin, com o intuito de estabelecer parcerias e desenvolver acções 

de interesse comum, em conjunto. 

   

   Fotos 4 e 5 – Apresentação realizada ao Inno’Vin Bordeaux – Aquitaine e ao Institute des Sciences de la Vigne e du Vin. 

 

6. Missão a Bruxelas - Euromontana  

Datas: 14 de Março  

Locais: Bruxelas 

Oradores: José Manso, António Graça, José Luis Moreira da Silva (Direcção da ADVID), Rosa Amador e 

Cristina Carlos (Directora Geral e Directora Técnica da ADVID) 

A ADVID apresentou o Cluster dos Vinhos da Região do Douro à Euromontana, com o objectivo de mostrar 

a importância da região do Douro enquanto parceiro, com actividade vitivinícola, das zonas europeias de 

montanha. 

   
     Fotos 6 e 7 - Apresentação na Euromontana. 

 

 



ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região do Douro ▪ Relatório de Actividades 2014 

 

51 

 

7. Dia Aberto de campo: Como instalar os difusores de confusão sexual.  

Datas: 26 de Março  

Locais: Quinta das Carvalhas – Pinhão. 

O projecto EcoVitis – Maximização dos Serviços do Ecossistema Vinha, em curso desde 2011, tem como um 

dos objectivos a aplicação do método da confusão sexual da traça-da-uva, na Região Demarcada do Douro, 

com recurso a novos difusores de feromona ISONET ((E,Z)-7,9-dodecadienil acetato). 

Os parceiros do projecto organizaram um Dia Aberto, de campo, na Quinta das Carvalhas, para 

demonstração de como instalar os difusores de confusão sexual. 

   

Foto 8 – Preparação para a colocação dos difusores de confusão sexual. Foto 9 – Difusores colocados nas videiras. 

 

8. XXI Prova anual vinhos Vindima 2013 – vinhos generosos aptos à “DO Porto” e vinhos 

tranquilos tintos aptos à “DO Douro” 

Datas: 27 de Março e 13 de Junho  

Locais: Escola Superior de Biotecnologia – UP - Porto. 

Foram realizadas as provas dos vinhos de vindima 2013 aptos a DO Douro (Tintos) e vinhos generosos aptos 

a DO Porto. As sessões foram organizadas por categorias representativas (qualidade representativa, 

qualidade máxima e castas). Foram provados 38 vinhos, dos quais 19 vinhos generosos aptos a DO Porto e 

19 aptos à DO Douro.   

    
Foto 10 e 11 -  Sala de prova e preparação da prova. 
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9. Workshop "Balanço Intercalar do ano vitícola - Abrolhamento" 

Datas: 30 de Abril  

Locais: Quinta de Castelo Melhor - Vila Nova de Foz Côa 

Oradores: Equipa Técnica da ADVID 

Com a realização do Workshop  “Balanço Intercalar do ano vitícola”, a ADVID pretendeu efectuar uma 

análise e balanço comparativo sobre as principais ocorrências do arranque do ano vitícola de 2013/2014.  

 

Foto 12 – Plateia do Workshop Balanço Intercalar do ano vitícola – Abrolhamento. Foto 13 – Engª Branca Teixeira, durante a 
apresentação sobre a evolução do clima no início de 2014. 
 

10. Dia Aberto com a Universidade de Aveiro 

Datas: 12 de Maio 

Locais: Quinta do Bom Retiro e a Quinta do Bomfim  

Cerca de 10 investigadores de diferentes áreas da Universidade de Aveiro visitaram as Quintas do Bom Retiro 

e a Quinta do Bonfim para debater as necessidades tecnológicas destas empresas, que são representativas 

da RDD, relativamente às temáticas:  

a) Eficiência do Trabalho – maximização dos recursos humanos, equipamentos e racionalização dos 

processos;  

b) Viticultura de Precisão. 
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Foto 14 – Sessão do Workshop realizada na Quinta do Bom Retiro, com o Eng. Carlos Peixoto (Adriano Ramos Pinto – Vinhos 

S.A.). Foto 15 -Visita às Vinhas na Quinta do Bomfim, com o Eng. Pedro Leal da Costa (Symington Vinhos S.A.).   

 

11. Workshop “Redução da utilização dos produtos fitofarmacêuticos em viticultura” 

Data: 14 de Maio 

Local: Solar do IVDP – Régua e Quinta do Vallado, Vilarinho dos Freires 

Orador Convidado: Olivier Viret – Chefe do Departamento de Investigação de Protecção de Plantas 

(Viticultura e Enologia) – Estação Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) – Suíça 

A Região Demarcada do Douro (RDD) é uma região com grande consumo de fungicidas, em que a 

heterogeneidade dos sistemas de instalação de vinha, com diferentes volumes de vegetação a eles 

associados, representa um constrangimento na adaptação das doses à área foliar da videira, metodologia já 

em prática nalguns países da Europa, como a Suíça. 

A ADVID promoveu este Workshop, no sentido de serem debatidas diversas ferramentas de suporte à 

tomada de decisão e formas de reduzir a utilização dos produtos fitofarmacêuticos no momento da 

pulverização, nomeadamente através da adaptação da dose à área foliar da videira. 

         

 Foto 16  – Orador do Workshop, Olivier Viret (ACW - Suíça) com a Directora Geral da ADVID, Eng. Rosa Amador durante a 

abertura da sessão. Foto 17 – Sessão prática do Workshop, que decorreu na Quinta do Vallado.  
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12. Infowine.forum 2014 | Wine Fitness - Vinhos em forma 

Data: 4 e 5 de Junho 

Local: Teatro Municipal de Vila Real 

Orador: Jorge Costa (Equipa técnica da ADVID) 

A ADVID apoiou a organização do infowine.forum 2014, que este ano teve como tema Wine Fitness - Vinhos 

em forma.  

Um estilo de vida saudável impõe-se e propõe-se. A procura de uma alimentação saudável, uma atitude 

responsável perante o ambiente, o bem-estar físico, são desígnios do Homem do Século XXI e nada pode 

corporizar melhor este espírito, do que uma das mais belas regiões do Mundo e o seu produto natural de 

excelência: o Vinho. 

Para contribuir para este objectivo o infowine.forum 2014 promoveu a discussão da temática, durante dois 

dias, através de Módulos, Seminários e Grandes Conferências onde a ADVID também participou como 

moderadora de uma sessão através do seu Presidente, Engº José Manso, e ainda com uma comunicação 

realizada pelo Engº Jorge Costa intitulada: "Monitorização do deficit hídrico da videira em parcelas de 

referência na Região Demarcada do Douro". 

 

   

13. Sessão de campo “Mecanização da vinha de encosta” 

Datas: 12 de Junho 

Locais: Quinta de Vale Meão 

Oradores convidados: Eng.º Pedro Barbosa (F. Olazabal & Filhos Lda.) e Investigadores da Universidade do 

Porto/INEGI. 

Com a realização do presente seminário, a ADVID teve como objectivo promover a reflexão sobre: 

- Máquinas adaptadas a trabalhar em vinha de encosta:  

Demonstração de limpa bermas adaptado para trabalhar em taludes de patamares, de um e dois bardos; 

Demonstração de pulverização com recurso a pulverizadores pneumáticos;  

Constrangimentos na utilização de um intercepas com capinadora. 

- Análise e avaliação de problemas comuns de operacionalidade e procura de soluções técnicas para 

melhoria. 
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Foto 18 e 19 – Demonstração de limpa bermas adaptado para trabalhar em taludes de patamares. Foto 20 – Participantes da sessão, 
em debate. Foto 21 - Demonstração intercepas com aiveca. 

 

14. Training Workshop “Acções de conservação da Biodiversidade – Projecto BIODIVINE” 

Data: 17 de Julho 

Local: Quinta de Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Côa. 

Oradores convidados: Engº João Perry Vidal (Duorum Vinhos S.A.), Dr. Nuno Vilela (Sinergiae – Ambiente, 

Lda.). 

Pela ADVID: Cristina Carlos 

Este evento decorreu no âmbito do projecto BIODIVINE - Demonstração da biodiversidade funcional em 

paisagens vitícolas, e debruçou-se  sobre o sucesso do enrelvamento e a instalação de sebes autóctones, na 

Região Demarcada do Douro. 

         
Foto 22 – Painel de divulgação do projecto BIODIVINE, na Quinta de Castelo Melhor. Foto 23 – Participantes no evento durante as 
comunicações realizadas. Foto 24 – Exemplo de sebes instaladas. 
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15. Seminário Arte | Avanços Recentes em Tecnologia Enológica 

Data: 19 de Junho 

Local: AEVP - Vila Nova de Gaia 

Oradores convidados: Prof. Hildegarde Heymann (UC Davis), Dr. Vincent Chaperon (Champagne Dom 

Pérignon / R&D Moët & Chandon), Engº João Pedro Ramalho (Symington Family Estates), Engº Nick 

Delaforce (Niepoort Vinhos S.A), Dra. Ana Catarina Gomes (BIOCANT), Prof. Tim Hogg (Escola Superior de 

Biotecnologia da Universidade Católica). 

Moderadores: Eng. José Luís Moreira da Silva (Duorum Vinhos S.A.) e Dr. António Graça (Sogrape Vinhos 

S.A.) 

O Seminário teve como objectivos trazer aos enólogos portugueses alguns dos aspectos do estado da arte 

aplicável à enologia, bem como discutir prováveis vias de desenvolvimento tecnológico que o sector dos 

vinhos, certamente, irá utilizar. 

No âmbito da realização deste Seminário, a ADVID trouxe ao Douro, duas importantes e influentes 

personalidades actualmente a trabalhar na Investigação e Desenvolvimento em Enologia, a nível mundial: 

Prof. Hildegarde Heymann (UC Davis) e Vincent Chaperon (Champagne Dom Pérignon / R&D Moët & 

Chandon).  

 Aos dois palestrantes, da parte da tarde, juntaram-se dois enólogos, Engº João Pedro Ramalho da 

Symington Family Estates e Engº Nick Delaforce da Niepoort Vinhos S.A e dois investigadores de instituições 

nacionais: Dra. Ana Catarina Gomes do BIOCANT e Prof. Tim Hogg da Escola Superior de Biotecnologia da 

Universidade Católica do Porto. 

Numa mesa-redonda animada pelo Dr. António Graça (Sogrape Vinhos S.A.), seguiu-se uma viva discussão 

com a audiência, muito participativa, sobre os novos horizontes que se abrem à enologia: estatística aplicada 

a grandes bases de dados, bio-informática, ciência do consumidor, tratamentos por altas pressões, campos 

eléctricos pulsados, embalagens activas, código de barras de ADN, etc. foram analisados pelas possibilidades 

de inovação, desenvolvimento e incorporação de valor que oferecem para o negócio da produção e 

comercialização de vinhos. 
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Foto 25 – Auditorio da AEVP, Vila Nova de Gaia. Foto 26 - Vincent Chaperon durante a sua comunicação. Fotos 27, 28 e 29 – Plateia 
do evento. Foto 30 - Prof. Hildegarde Heymann durante a sua comunicação. Foto 31 – Mesa Redonda “Innovation in Enological 
Technology – where will we go next?” 
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16. Prova vertical de Champagne Dom Perignon 

Data: 19 de Junho 

Local: Hotel Porto Palácio Congresso Hotel & Spa 

Animador: Vincent Chaperon 

A ADVID organizou uma inédita “Prova vertical de Champagne Dom Perignon” para um conjunto de 

conhecidos enólogos portugueses. A prova, realizada no restaurante panorâmico do Hotel Porto Palácio, foi 

animada pelo enólogo da marca, Vincent Chaperon, que levou os participantes numa inesquecível prova de 

10 vinhos produzidos entre colheitas variando de 1969 a 2004. 

 

  
 

 

     

Fotos 32 e 33 - Vincent Chaperon durante a apresentação da Prova de Champagne Dom Perignon de várias colheitas. Foto 34 – 
Algumas das Champagnes em prova. Fotos 35 e 36 – Alguns dos participantes durante a prova. 
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17. Workshop “Previsão Produção e Apresentação dos trabalhos desenvolvidos em 2013” 

Data: 7 de Julho 

Local: Solar do IVDP - Régua 

Oradores convidados: Mário Santos (Laboratório de Ecologia Aplicada - UTAD) e Fátima Gonçalves (UTAD). 

Oradores da ADVID: Equipa técnica. 

A ADVID pretendeu com a realização deste evento, numa primeira parte, dar a conhecer os trabalhos 

realizados pela ADVID em 2013, no âmbito da Biodiversidade e Mitigação do Impacto das Alterações 

Climáticas, duas das linhas estratégicas que o sector definiu como prioritárias a serem desenvolvidas pela 

ADVID, enquanto entidade gestora do Cluster dos Vinhos da Região do Douro. 

Numa segunda parte, pretendeu-se efectuar o balanço do ano vitícola 2013/2014 até ao período de 

floração/pintor, através da análise das principais ocorrências climáticas e respectivo impacto na evolução 

do ciclo vegetativo, nomeadamente ao nível da fenologia e da fitossanidade. Para finalizar, apresentaram-

se as Previsões do Potencial de Produção para a vindima de 2014. 

 

 

Foto 37 - Posters de alguns dos trabalhos desenvolvidos. Foto 38 - Oradores do Workshop “Previsão Produção e Apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos em 2013”. Foto 39 - Plateia do evento.  

 

18. Seminário "A nova Politica Agrícola Comum e as Áreas de montanha da Europa" 

Data: 18 de Julho 

Local: Bragança 

Oradores: Eng.º Eduardo Diniz (GPP), Prof. Orlando Rodrigues e Sílvia Nobre (IPB), Prof. Francisco Cordovil 

(INIAV) e Irene Piria (Euromontana). 
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Inserido num projecto europeu liderado pela Euromontana que envolve organizações de vários países, o 

Centro de Investigação de Montanha (CIMO) do Instituto Politécnico de Bragança, com o apoio da Direcção-

Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia, Euromontana, ADRAT, ADVID e AJAP, 

organizaram um Seminário Nacional sobre as oportunidades que a nova Política Agrícola Comum (PAC) para 

o período 2014-20, abre para as Zonas de Montanha e para as Zonas Desfavorecidas em geral. 

Os múltiplos instrumentos que a PAC para o novo período de programação disponibiliza, conjugada com a 

nova política de qualidade da União Europeia, em particular a oportunidade introduzida pelo artigo 31 do 

regulamento (EC) 1151/2012 para a utilização da denominação "Produto de Montanha", constituem uma 

excelente oportunidade para potenciar as cadeias de valor dos produtos de montanha. 

Assim, este seminário teve como objectivo abrir uma reflexão entre os agentes interveniente nas fileiras de 

montanha relativamente às oportunidades resultantes da nova PAC tendo em vista promover os sistemas 

de produção e as cadeias de valor dos produtos e serviços da montanha, bem como discutir de que modo, 

as estratégias locais de desenvolvimento, LEADER, podem influenciar positivamente as cadeias de oferta de 

produtos de montanha e das zonas desfavorecidas em geral. 

 

   

Fotos 40 e 41 – Oradores e participantes no Seminário “A nova Politica Agrícola Comum e as Áreas de montanha da Europa”. 
 

19. Workshop  “Maturação Fenólica” 

Data: 26 de Agosto 

Local: Solar do IVDP, Régua 

Orador convidado: Nicolas Vivas da Universidade de Bordéus e Director de Investigação e Desenvolvimento 

na tanoaria Demptos e Paul Smith, do Departamento de Química do AWRI 

 

A maturação ideal das uvas tintas é atingida quando vários factores estão em equilíbrio. A decisão do 

momento da colheita das uvas tem que conjugar a maturação tecnológica, aromática e fenólica, com o 

intuito de obter a qualidade máxima possível do vinho a produzir. Neste workshop pretendeu-se analisar a 
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importância do controlo de maturação, nomeadamente da maturação fenólica, e discutir as metodologias 

e respectivos resultados, utilizadas na avaliação do potencial fenólico.  

Para isso, convidámos o prestigiado Prof.º Nicolas Vivas da Universidade de Bordéus e Director de 

Investigação e Desenvolvimento na Tanoaria DEMPTOS, que abordou a maturação fenólica das uvas tintas. 

Via videoconferência a partir da Austrália, participou ainda o Investigador Paul Smith, do Departamento de 

Química do AWRI, que nos apresentou o método de extracção e quantificação desenvolvido por aquele 

Instituto, bem como, a sua comparação com o Método de Glories. 

       

   

Foto 42 – Abertura do Workshop com o Engº José Luís Silva (Duorum Vinhos S.A.) e DR. Paul Smith em Videoconferência. 
    Foto 43 -Prof.º Nicolas Vivas da Universidade de Bordéus, durante a sua comunicação. Foto 44 – Plateia da sessão. 

  

20. 2º Dia Aberto com a Universidade de Aveiro - Adegas 

Datas: 9 de Outubro 

Locais: Quinta do Seixo, Quinta de S. Luiz, Quinta de Nápoles e Quinta do Vallado  
 

Foi realizado o 2º Dia aberto dedicado a um conjunto de investigadores da Universidade de Aveiro com o 

objectivo de debater as necessidades tecnológicas do sector, relativamente aos seguintes temas: 

a)      Gestão da maturação e análise estatística da variabilidade 

b)      Colheita e logística da colheita 

c)       Enologia de precisão 

d)      Gestão ambiental  
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21. Workshop “Ano Vitícola 2014 – Balanço Final” 

Datas: 15 de Outubro 

Locais: Auditório do Solar do IVDP, Rua da Ferreirinha - Peso da Régua. 

Oradores: Equipa Técnica da ADVID 

No seguimento dos balanços intercalares do ano vitícola realizados ao longo de 2014, a ADVID, realizou a 

15 de Novembro um Workshop para discussão do Balanço Final do Ano Vitícola 2013/2014. 

 

   

Foto 45 – Engª Rosa Amador durante a Abertura do Workshop. Foto 46 – Engª. Branca Teixeira, durante a sua comunicação. 

 

22. Seminário “Touriga Nacional”  

Data: 4 de Novembro 

Local: Aula Magna, UTAD – Vila Real 

Oradores: Prof.º Nuno Magalhães (UTAD), Prof.ª Ana Alexandra Oliveira (UTAD), Prof.ª Ana Catarina 
Gomes (BIOCANT), Sónia Vieira (ViniPortugal), Bento Amaral (IVDP)  

Pelo painel de viticultura: 

• Symington Vinhos S.A | Pedro Leal da Costa 

• Real Companhia Velha | Rui Soares 

• Sogevinus Fine Wines S.A.| Márcio Nóbrega 

• ADVID | José Manso                                                                                                     

Pelo painel de Enologia:         

• Quinta do Vallado, Sociedade Agrícola, Lda | Francisco Ferreira 

• F. Olazabal & Filhos, Lda. | Francisco Olazabal                                                                 

• Quinta do Crasto, S.A. | Manuel Lobo   

• Sogrape Vinhos S.A. | Luís Sottomayor 

• Domingos Alves de Sousa | Tiago Alves de Sousa 

Pelo Painel de Marketing 

• Jorge Rosas Vinhos Unipessoal, Lda. | Jorge Rosas 

• Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. | Jorge Alves 

• Churchill Graham, Lda. | Maria Emília Campos 

• Symington Vinhos S.A.  | Mariana Brito 
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A Touriga Nacional é a mais internacional das castas portuguesas. A origem da casta Touriga Nacional é 

reclamada pelo Dão e Douro, mas actualmente e graças ao sucesso obtido com os trabalhos de selecção 

clonal, que permitiu a obtenção de clones sãos, mais produtivos e menos sensíveis ao desavinho, está 

espalhada pelas várias regiões vitícolas do país.  

É uma das castas com maior potencial qualitativo da RDD, quer para vinhos de lote (Porto e Douro) quer 

para produção de Vinhos Monovarietais. 

Para reflexão sobre o potencial global da casta, a ADVID em parceria com o CITAB – UTAD, organizou o 

Seminário “Touriga Nacional”. 
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Foto 47 – Sessão de Abertura do Seminário com os representantes da ADVID e UTAD. Foto 48 - Ana Catarina Gomes (BIOCANT), 
Sónia Vieira (ViniPortugal) e José Manso (Presidente da ADVID). Foto 49 - Nuno Magalhães (UTAD) durante a comunicação 
“Caracterização Agronómica e Selecção da Casta TN”. Foto 50 – Presidente da ADVID com Sónia Vieira (ViniPortugal), Nuno 
Magalhães (UTAD) e Bento Amaral (IVDP) durante o momento do debate. Foto 51 – Sala onde se realizou as Provas de Vinhos 
Monovarietais – Touriga Nacional. Fotos 52 à 55 – Participantes na prova durante a caracterização do vinho T.N e características 
edafo-climáticas do local da produção de alguns dos produtores presentes, nomeadamente Tiago Alves (Domingos Alves de Sousa), 
Jorge Alves (Quinta Nova Nª Senhora do Carmo, S.A.),Mariana Brito (Symington Vinhos, S.A.) Jorge Rosas (Jorge Rosas – Vinhos 
Unipessoal Lda.). Foto 56 – Manuel Lobo (Quinta do Crasto S.A) durante uma reportagem do evento. Foto 57 – Participantes 
durante a prova. Fotos 58 e 59 – Painéis de Viticultura, Enologia e Marketing em debate. 
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Quadro 7 - Resumo dos Workshops realizados em 2014. 

Ref.  Data Eventos organizados - Workshop, Seminários e outros 
Nº de 

Participantes 

1 14/Jan Sessão de esclarecimento: Candidaturas Agro-ambientais e outras 14 

2 7/Fev Demo ADVID na Universidade de Aveiro  

3 14/Fev 
Workshop "Cálculo da eficiência produtiva dos diferentes sistemas vitícolas da 
Região Demarcada do Douro" 

19 

4 20/Fev Sessão prática de campo - Bicos de pulverização 33 

5 13/Mar 
Missão a Bordéus - Inno Vin Bordeaux Aquitaine e Institute des Sciences de la 
Vigne e du Vin 

20 

6 14/Mar Missão a Bruxelas - Euromontana 10 

7 26/Mar Dia Aberto de campo “Como instalar os difusores de confusão sexual” 7 

8 
27/Mar e 
13/Jun 

 XXI Prova anual vinhos Vindima 2013 – vinhos generosos aptos à “DO Porto” 
e vinhos tranquilos tintos aptos à “DO Douro” 

7 

9 30/Abr Workshop "Balanço Intercalar do ano vitícola - Abrolhamento" 18 

10 13/Mai Dia Aberto com a Universidade de Aveiro - Floração 10 

11 14/Mai 
Workshop "Redução da utilização dos produtos fitofarmacêuticos em 
viticultura" 

34 

12 4/Jun Infowine.forum 2014 - Vinhos em forma 200 

13 12/Jun Sessão de Campo “Mecanização da vinha de encosta” 16 

14 17/Jun 
Training Workshop sobre o tema “Acções de conservação da Biodiversidade – 
Projecto BIODIVINE” 

10 

15 19/Jun Seminário “ARTE | Avanços Recentes em Tecnologia Enológica” 32 

16 19/Jun Prova Vertical de Champagne Dom Perignon  40 

17 7/Jul 
Workshop “Previsão Produção e Apresentação dos trabalhos desenvolvidos 
em 2013” 

27 

18 18/Jul 
Seminário "A nova Politica Agrícola Comum e as Áreas de montanha da 
Europa" 

 150 

19 26/ago Workshop “Maturação Fenólica”  49 

20 9/Out 2º Dia Aberto com a Universidade de Aveiro - Vindima 10 

21 15/Out Workshop "Ano Vitícola 2014 - Balanço Final" 22 

22 4/Nov Seminário “Touriga Nacional” 153 
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8.3.3 Trabalhos apresentados e/ou Publicados 

Apresentamos a lista de trabalhos publicados ou apresentados em eventos científicas e de divulgação 

Quadro 8 - Trabalhos apresentados e/ou publicados 

Ref. Data Acção   Evento   Autores 
Nº 

Part. 

1 2014 
Artigo “Integrated Analysis of Climate, 
Soil, Topography and Vegetative Growth 
in Iberian Viticultural Regions" 

  
PLoS ONE 9(9): e108078. 
doi:10.1371/journal.pon
e.0108078. 

  Fraga, H. et al.   

2 2014 
Artigo "Very high resolution bioclimatic 
zoning of Portuguese wine regions: 
present and future scenarios”  

  
Reg Environ Change DOI 
10.1007/s10113-013-
0490-y. 

  Fraga, H. et al.   

3 2014 
Artigo "Climate Change and Adaptation 
Strategies for Viticulture" 

  

Volume 2,Journal of 
International Scientific 
Publications: Agriculture 
and Food, 424-429. 

  
Correia, C. et 

al. 
  

4 2014 
Artigo "Physiological and yield responses 
of grapevines to kaolin under summer 
stress" 

  
Xth International Terroir 
Congress. 7-10 Julho 
2014 Tokaj (Hungria). 

  
Moutinho-
Pereira, J. et al. 

  

5 2014 
Artigo "Examining the relationship 
between the Enhanced Vegetation Index 
and grapevine phenology" 

  

European Journal of 
Remote Sensing 47, 
753-771. doi: 
10.5721/EuJRS2014474
3. 

  Fraga, H. et al.   

6 2014 
Artigo "Climate change and the 
Portuguese precipitation: ENSEMBLES 
regional climate models results" 

  
Clim Dyn. DOI 
10.1007/s00382-014-
2432-x. 

  Soares, P. et al.   

7 2014 

Artigo "Partitioning the grapevine 
growing season in the Douro Valley of 
Portugal: accumulated heat better than 
calendar dates" 

  
Int J Biometeorol DOI 
10.1007/s00484-014-
0918-1. 

  Real, A. et al.   

8 14/Fev Comunicação "Pedido Único 2014"   

Sessão de 
esclarecimento: 
Candidaturas Agro-
ambientais e outras 

  Costa, J. 80 

9 14/Fev 

Comunicação “Cálculo da eficiência 
produtiva dos diferentes sistemas 
vitícolas da Região Demarcada do 
Douro” 

 

Workshop: Cálculo da 
eficiência produtiva dos 
diferentes sistemas 
vitícolas da RDD. Régua 

 Rebelo, J 19 

10 4/ Abr 
Comunicação "Grapevine’s genetic 
resources conservation in Portugal".  

  
Assembleia Geral da 
Associação Lien de La 
Vigne. Paris 

  Carlos, C. 50 

11 4/ Abr 
Comunicação "Spraying challenges in the 
Douro Wine Region of Portugal". 

  
Assembleia Geral da 
Associação Lien de La 
Vigne. Paris 

  Carlos, C. 50 

12 16/Abr 

Comunicação "Besoin Hydrique de la 
vigne à la Région du Douro (Portugal). 
Case-study de parcelles experimentaux 
soumise à un regime d'irrigation 
déficitaire". 

  
Seminaire Oenologique 
Rozès – Douro. Museu 
do Douro 

  

Costa,J: 
Goncalves, I; 
Costa.P. 
&Carlos, C. 

30 

13 2/ Mai 
Poster "Efeito das infra-estruturas 
ecológicas na abundancia e diversidade 
de artrópodos na vinha". 

  

Simpósio - 10º  Encontro 
Nacional de Protecção 
Integrada.  
Instituto Politécnico de 
Beja 

  Sousa, S. et al.   
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14 2/ Mai 

Poster "Qual a importância de 
comunidades vegetais no incremento da 
biodiversidade de antagonistas de 
pragas da vinha?". 

  

Simpósio - 10º  Encontro 
Nacional de Protecção 
Integrada.  
Instituto Politécnico de 
Beja 

  

Gonçalves, F.; 
Carlos, C.; 
Sousa, S.. & 
Torres, L. 

  

15 2/ Mai 
Poster "Confusão Sexual da Traça-da-
uva, Lobesia Botrana, com difusores 
Isonet-LTT". 

  

Simpósio - 10º  Encontro 
Nacional de Protecção 
Integrada. 
 Instituto Politécnico de 
Beja 

  

Gonçalves, F.; 
Carlos, C.; 
Sousa, S.; Val, 
M.; Soares, R. 
& Torres, L. 

  

16 2/Mai 

Poster "Comparação de duas 
formulações de feromona sexual na 
monitorização do voo da cochonilha – 
algodão, Planococcus Ficus e do 
parasitóide Anagyrus Sp. Próx. 
Pseudococci". 

  

Simpósio - 10º  Encontro 
Nacional de Protecção 
Integrada.  
Instituto Politécnico de 
Beja 

  

Gonçalves, F.; 
Franco, J.; 
Carlos, C.; 
Sousa, S.. & 
Torres, L 

  

17 2/Maio 

Poster "Contribuição para o estudo da 
bioecologia da Cigarrinha-da-
Flavescência-Dourada, Scaphoideus 

Titanus Ball, na Região Demarcada do 
Douro". 

  

Simpósio - 10º  Encontro 
Nacional de Protecção 
Integrada.  
Instituto Politécnico de 
Beja 

  

Gonçalves, F.;  
Carlos, C.; 
Teixeira, B.;  
Sousa, S. & 
Torres, L. 

  

18 2/Mai 

Poster "Serão os Tricogramas agentes de 
protecção biológica promissores contra a 
traça da uva na Região Demarcada do 
Douro? ". 

  

Simpósio - 10º  Encontro 
Nacional de Protecção 
Integrada. Instituto 
Politécnico de Beja 

  

Gonçalves, F.; 
Carlos, C.; 
Sousa, S.. & 
Torres, L. 

  

19 2/3Mai 

Comunicação “Protecção integrada 
da vinha e viticultura sustentável: o 
projecto EcoVitis” 

 

Simpósio - 10º  Encontro 
Nacional de Protecção 
Integrada.  
Instituto Politécnico de 
Beja 

 Torres L.  

20 14/Mai 

Poster “O projecto “EcoVitis: 
maximização dos serviços do 
ecossistema vinha na Região Demarcada 
do Douro” 

 NEPA, UTAD, Vila Real  Torres L.  

21 14/Mai 
Comunicação “Redution des intrants en 
viticulture " 

 

Workshop "Redução da 
utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos em 
viticultura”. Régua. 

 Viret, O. et al. 34 

22 14/Mai 

Comunicação “AGROMETEO: 
plateforme de modèles de prévision et 
d`outils pour la gestion de la lutte 
phytosanitaire en Suisse" 

 

Workshop "Redução da 
utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos em 
viticultura”. Régua. 

 
Pierre-Henri, 
D. & Viret, O. 

34 

23 14/Mai 
Comunicação “Qualité de l`application 
des produits phytosanitaires”  

 

Workshop "Redução da 
utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos em 
viticultura”. Régua. 

 
Viret, O. & 
Pierre-Henri, 
D. 

34 

24 16/Mai 
Comunicação "Besoin Hydrique de la 
vigne à la Région du Douro (Portugal)" 

  

Evento Rozés 
"SEMINAIRE 
OENOLOGIQUE " ROZÈS 
– DOURO,  Portugal 

  Carlos, C. 50 

25 5/Jun 
Comunicação "Development of a 
diagnostic method for trunk diseases" 

  
4th Infowine.forum 
“Wine Fitness”. Vila Real 

  
Simões, M. et 

al. 
250 
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26 5/ Jun 

Comunicação "Monitorização do deficit 
hídrico da videira em parcela de 
referência na Região Demarcada do 
Douro".  

  
4th Infowine.forum 
“Wine Fitness”. Vila Real 

  Costa, J. 250 

27 17/ Jun 
Comunicação "Acções de conservação da 
Biodiversidade - Projecto BIODIVINE".  

  

Training 
Workshop  sobre o tema 
“Acções de conservação 
da Biodiversidade – 
Projecto BIODIVINE”. 
Vila Nova de Foz-Côa 

  Carlos, C. 10 

28 17/ Jun 

Comunicação "Importância das acções 
implementadas para a conservação da 
Biodiversidade na Quinta de Castelo 

Melhor." 

  

Training 
Workshop  sobre o tema 
“Acções de conservação 
da Biodiversidade – 
Projecto BIODIVINE”. 
Vila Nova de Foz-Côa 

  Vilela, N. 10 

29 17/ Jun 
Comunicação “Quinta de Castelo 
Melhor. Acções de conservação da 
Biodiversidade” 

 

Training 
Workshop  sobre o tema 
“Acções de conservação 
da Biodiversidade – 
Projecto BIODIVINE”. 
Vila Nova de Foz-Côa 

 Perry Vidal, J. 10 

30 19/Jun 
Comunicação “Impact of transportation 

on the sensory quality of wine” 
 

Seminário: Arte -
Avanços Recentes em 
Tecnologia Enológica. 
Vila Nova Gaia 

 
Heymann, H. 
(UC Davis) 

32 

31 19/Jun 

Comunicação “Are non-filtered wines 
truly better wines sensory impact of 

filtration monitored over 3 years” 

 

Seminário: Arte -
Avanços Recentes em 
Tecnologia Enológica. 
Vila Nova de Gaia. 

 
Heymann, H. 
(UC Davis) 

32 

32 19/Jun 
Comunicação “New perspectives from 

Precision Enology” 
 

Seminário: Arte -
Avanços Recentes em 
Tecnologia Enológica. 
Vila Nova de Gaia. 

 
Chaperon, V. 
(Moet & 
Chandon) 

32 

33 22/Jun 
Artigo " A Comparative Study of vineyard 
phenology and pollen metrics extracted 
from airborne pollen time series" 

  

Revista online Springer 
Science. DOI 
10,1007/s10453-014-
9345-3 

  

Cunha, M.; 
Ribeiro, H.; 
Costa, P. & 
Abreu,I. 

  

34 7/Jul 
Comunicação “Mitigação do impacto das 
alterações climáticas. Ponto de situação 
dos trabalhos em curso". 

  

Workshop - Previsão de 
Produção e 
Apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos 
em 2013. Régua 

  
Gonçalves,I. & 
Costa, J.  

27 

35 7/ Jul 
Comunicação "A preservação da 
Biodiversidade genética das castas de 
videira – Importância para RDD". 

  

Workshop - Previsão 
Produção e 
Apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos 
em 2013. Régua. 

  Costa, P. 27 

36 7/ Jul 
Comunicação "Ponto de situação de 
projectos relacionados com 
Biodiversidade". 

  

Workshop Previsão 
Produção e 
Apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos 
em 2013. Régua. 

  Carlos, C. 27 
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37 7/ Jul 
Comunicação ”A agrobiodiversidade 
funcional na protecção contra pragas da 
vinha” 

 

Workshop Previsão 
Produção e 
Apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos 
em 2013. Régua. 

 Gonçalves, F. 27 

38 7/ J ul 
Comunicação ”Importância das aves 
insectívoras e dos morcegos da RDD na 
limitação natural de pragas da vinha” 

 

Workshop Previsão 
Produção e 
Apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos 
em 2013. Régua. 

 Santos, M. 27 

39 11/ Jul 
Poster "Physiological and yield responses 
of grapevines to kaolin under summer 
stress".  

  
Xth International Terroir 
Congress. Hungria. 

  
Moutinho-
Pereira, J. et 

al. 
15 

40 18/Jul 

Comunicação “Política Agrícola Comum 
em Portugal 2014-2020: que 
oportunidades para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo das 
Zonas Rurais Desfavorecidas e de 
Montanha? 

 

Seminário: “A nova 
Politica Agrícola Comum 
e as Áreas de montanha 
da Europa”.  
IPB, Bragança. 

 Diniz, E. 150 

41 18/Jul 

Comunicação “Para além da reforma da 
PAC: as novas políticas de qualidade, a 
denominação "Produto de Montanha" e 
a construção de cadeias de oferta de 
produtos de montanha inovadoras.” 

 

Seminário: “A nova 
Politica Agrícola Comum 
e as Áreas de montanha 
da Europa”.  
IPB, Bragança. 

 
Rodrigues, O. 
& Nobre, S. 

150 

42 18/Jul 
Comunicação “Euromontana a European 
network dedicated to improving quality 
of life in mountain areas” 

 

Seminário: “A nova 
Politica Agrícola Comum 
e as Áreas de montanha 
da Europa”.  
IPB, Bragança. 

 Piria, I. 150 

43 26/Ago 
Comunicação “The AWRI methodology 
applied by ADVID and comparison with 
the Glories Method” 

 
Worshop: “Maturação 
Fenólica”. Régua 

 Smith, Paul  

44 26/Ago 

Comunicação “Maturation et Maturité 
des raisins noirs ! Spécificités des raisins 
destinés à l’ elaboration des vins rouges! 
Aspects particuliers liés aux composés 
phénoliques!” 

 
Worshop: “Maturação 
Fenólica”. Régua 

 Vivas, N.  

45 30/Ago 

Artigo "Eficacia del uso de diferentes 
fungicidas hasta pre-floración en control 
de Erysiphe necator, en la Region del 
Duero" 

  
Revista Enoviticultura nº 
29 de Julho e Agosto de 
2014. 

  Val, M et al. 15 

46 29/Set 
Artigo "Portugal is the Kingdom of Vine 
Diversity". 

  

Revista Détour en Vallée 
du Douro, realizada no 
âmbito da Feira 
Internacional e 
Gastronómica de DIJON.  

  Graça, A. 80 

47 10/Out 
Artigo "Climate change and adaptation 
strategies for viticulture" 

  

Journal of International 
Scientific Publications: 
Agriculture and Food 2, 
-: 424 - 429. 

  
Correia, C. et 

al. 
  

48 15/Out 
Comunicação "Evolução da maturação 
em 2014" 

  
Workshop " Ano Vitícola 
2014 - Balanço Final".  
Solar do IVDP na Régua 

  Morais, A. 10 
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49 15/Out 
Comunicação "Análise da produção em 
2014" 

  
Workshop " Ano Vitícola 
2014 - Balanço Final".  
Solar do IVDP na Régua 

  Costa, P. 22 

50 15/Out 
Comunicação "Análise das 
disponibilidades hídricas da vinha em 
2014" 

  
Workshop " Ano Vitícola 
2014 - Balanço Final".  
Solar do IVDP na Régua 

  Costa, J. 22 

51 15/Out 
Comunicação "Evolução das pragas e 
gestão das intervenções em 2014" 

  
Workshop " Ano Vitícola 
2014 - Balanço Final".  
Solar do IVDP na Régua 

  Carlos, C. 22 

52 15/Out 
Comunicação "Evolução das doenças e 
gestão das intervenções em 2014" 

  
Workshop " Ano Vitícola 
2014 - Balanço Final".  
Solar do IVDP na Régua 

  Val, M. 22 

53 15/Out  
Comunicação "Evolução do ciclo 
vegetativo 2014" 

  
Workshop " Ano Vitícola 
2014 - Balanço Final".  
Solar do IVDP na Régua 

  Costa, P. 22 

54 15/Out 
Comunicação "Análise climática do ano 
2014" 

  
Workshop " Ano Vitícola 
2014 - Balanço Final".  
Solar do IVDP na Régua 

  Teixeira, B. 22 

55 22/Out 
Comunicação: "Using Biodiversity to 
promote Mountain Agricultural 
Product” 

  

IX Convenção Europeia 
de Montanha sobre o 
tema "Qualidade das 
áreas de Montanha: 
prosperidade para os 
seus povos e 
territórios". Bilbao. 

  
ADVID/SINERG
IAE/DUORUM 
VINHOS S.A. 

300 

56 22/Out 

Comunicação "Cluster dos Vinhos da 
Região do Douro – Promotion et 
transfer de l`innovation pour assurer la 
pérennité du Territoire, de 
l`Environnement et Création de Valeur 
pour les Gens"  

  

IX Convenção Europeia 
de Montanha sobre o 
tema "Qualidade das 
áreas de Montanha: 
prosperidade para os 
seus povos e 
territórios". Bilbao. 

  
Manso, J. et 
Amador, R. 

300 

57 
22,23/

Out 

Comunicação “Entomopathogenic fungi 
from vineyards of Douro wine region of 
Portugal” 

 
8as Jornadas de 
Biologia, UTAD, Vila Real 

 
Sharma L., 
Torres, L.& 
Marques G. 

 

58 4 /Nov 

 
Comunicação “Caracterização 
Agronómica e Selecção da Casta Touriga 
Nacional” 

 
Workshop: “Touriga 
Nacional”. Vila Real 

 
Magalhães N. 
e Oliveira A. 

 

59 4/ Nov 
Comunicação “Touriga Nacional - fonte 
de diversidade e de identidade “ 

 
Workshop: “Touriga 
Nacional”. Vila Real 

 Gomes, A.  

60 4/ Nov 

Comunicação “Touriga Nacional - 
vantagens e constrangimentos de uma 
comunicação dos Vinhos de Portugal 

centrada nesta casta “ 

 
Workshop: “Touriga 
Nacional”. Vila Real 

 Vieira, S.  

61 4/ Nov 
Comunicação “A Touriga Nacional na 
Região Demarcada do Douro “ 

 
Workshop: “Touriga 
Nacional”. Vila Real 

 Amaral, B.  

62 14/Nov 

Poster “Solving the «Aragonez» riddle: 
application of state-of-art quantitative 
genetics theory to quality improvement 
of a major grapevine variety in 
commercial vineyards" 

  

 37º Congresso Mundial 
da Vinha e do Vinho 
(OIV). Mendoza, 
Argentina. 

  

Graça,A.; 
Costa,P.; 
Manso,J.; 
Gonçalves, E. 
& Martins, A. 

Ns 
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63 14/Nov 

Poster "A systematic approach to 
organize grapevine varieties’ naming at 
the international level while retaining 
their cultural heritage and allegiance 
across different countries and wine 
regions" 

  

 37º Congresso Mundial 
da Vinha e do Vinho 
(OIV). Mendoza, 
Argentina. 

  
Graça,A.; 
Manso, J. & 
Sandeman, G. 

Ns 

64 21/Nov 
Comunicação "Monitorização da 
Biodiversidade do Solo em Vinhas com e 
sem Enrelvamento " 

  

1º Simpósio SCAP - 
Novos Desafios na 
Protecção de Plantas e 
7º Congresso da SPF. 
INIAV - Oeiras. 

  Nunes, C. et al 100 

65 21/Nov 

Comunicação "Implicações da aplicação 
do Plano de Acção Nacional (PAN) para o 
uso sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos na prática da 
protecção integrada" 

  

1º Simpósio SCAP - 
Novos Desafios na 
Protecção de Plantas e 
7º Congresso da SPF. 
INIAV - Oeiras. 

  
Carlos, C.; 
Amador, R.; 
Torres, L. 

100 

66 21/Nov 

Comunicação "Estudo sobre a localização 
e dispersão do inóculo primário do oídio 
da videira e a eficácia dos primeiros 
tratamentos " 

  

1º Simpósio SCAP - 
Novos Desafios na 
Protecção de Plantas e 
7º Congresso da SPF. 
INIAV - Oeiras. 

  

Val, C.; Silva, 
V.;Rosa, A.; 
Manso, J.; 
Cortez, I. 

100 

67 21/Nov 

Comunicação "A confusão sexual da 
traça-da-uva na Região Demarcada do 
Douro com recurso a difusores Isonet-
LTT" 

  

1º Simpósio SCAP - 
Novos Desafios na 
Protecção de Plantas e 
7º Congresso da SPF. 
INIAV - Oeiras. 

  Carlos, C. et al. 100 

68 21/Nov 
Poster "Formigas associadas à 
cochonilha-algodão, em vinhas da Região 
Demarcada do Douro". 

  

1º Simpósio SCAP - 
Novos Desafios na 
Protecção de Plantas e 
7º Congresso da SPF. 
INIAV - Oeiras. 

  
Gonçalves,F. et 

al.  
100 

69 21/Nov 

Comunicação “On the occurrence of 
entomopathogenic fungi and 
probable gut inhabiting yeast in vine 
mealybug Planococcus ficus 

(Signoret) (Hemiptera 

Pseudoccidae)” 

 

1º Simpósio SCAP - 
Novos Desafios na 
Protecção de Plantas e 
7º Congresso da SPF. 
INIAV - Oeiras. 

 

Sharma, L., 
Torres, L, 
Gonçalves F., 
Sousa S. & 
Marques G. 

 

70 21/Nov 

Comunicação “Oídio da Videira: 
germinação de conídios de Erysiphe 

necator a diferentes temperaturas” 

 

1º Simpósio SCAP - 
Novos Desafios na 
Protecção de Plantas e 
7º Congresso da SPF. 
INIAV - Oeiras. 

 
Sousa, C. & 
Cortez, I. 

 

 

 

8.3.4 Prémio ADVID 2014 

A ADVID em 2014 homenageou o Sr. Michael Symington, através do Prémio ADVID. Nascido no Porto em 

1925, Michael Symington foi uma das principais figuras da família Symington, a qual se dedica há várias 

gerações ao Vinho do Porto e à Região do Douro, sendo a maior empresa familiar do sector. Michael 

Symington mostrou sempre perseverança na defesa do Douro, dos seus vinhos e suas gentes, juntamente 

com a sua mulher Elizabeth receberam no Douro inúmeras visitas do ramo dos vinhos e jornalistas, levando 

o Douro a todas as partes do mundo.  
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A partir de uma selecção de trabalhos feita pela Direcção da ADVID, o Júri do Prémio decidiu atribuir o 

Prémio ADVID 2014 - Michael Symington, ao trabalho: 

“Different Phenolic Compounds Activate Distinct Human Bitter Taste Receptors” 

Este trabalho foi desenvolvido por uma equipa de investigadores do Departamento de Química e Bioquímica 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – FCUP (Victor Freitas, Susana Soares e Nuno Mateus) 

e do German Institute of Human Nutrition (DIfE) - Nuthetal, (Susann Kohl, Sophie Thalmann e Wolfgang 

Meyerhof), tendo como objectivo o estudo dos compostos responsáveis pela sensação de amargor e 

adstringência, aspectos dos mais discutidos e complexos em enologia. A sua compreensão poderá permitir 

criar vinhos mais próximos do gosto dos diferentes consumidores. 

O Prémio será entregue na Assembleia Geral da ADVID, em Abril de 2015. 

 
8.3.5 Dinamização de Projectos Complementares 

Para a promoção de projectos foram realizadas contactos com associados, parceiros e outras entidades, 

destacando-se as newsletters abaixo identificadas. 

 

Quadro 9 – Dinamização de projectos complementares 

Data Newsletters Assunto 

9/Jan 
Newsletter - Regime de transição 
PRODER/novo PDR 

Aprovação de novos projectos ao abrigo do regime 
de transição PRODER/novo PDR. 

9/Jan Newsletter - RARRV 2014-2018 
Apoio à Reestruturação e à Reconversão das Vinhas 
2014-2018. 

16/Jan Newsletter - PME - Medida 3.1.1 QREN Formação - Acção para PME - Medida 3.1.1 QREN. 

17/Jan 
Newsletter - Programas de Doutoramento 
em Ambiente Empresarial 

Financiamento de Programas de Doutoramento em 
Ambiente Empresarial.  

17/Jan Newsletter - VITIS - CAMPANHA 2014/2015 Aviso de abertura - VITIS - CAMPANHA 2014/2015. 

18/Fev Newsletter - Vitis 
Normas Complementares do Regime de Apoio à 
Reestruturação e Reconversão das vinhas (VITIS). 

6/Mar Newsletter - Proder 
Reabertas candidaturas ao PRODER ao abrigo do 
regime de transição PRODER/novo PDR. 

1/Abr 
Newsletter - Competitividade e 
Internacionalização 

Novos concursos no domínio da Competitividade e 
Internacionalização.  

3/Jun 
Newsletter - Promoção Países Terceiros 
 

Abertura de Concurso nº 1/2015 - Medida de Apoio 
à Promoção de Vinhos em Mercados de Países.  

30/Jun Newsletter - Vitis Minutas garantias VITIS 2013/2014.  

7/Ago Newsletter - Portugal Ventures 
PORTUGAL VENTURES lança Programa + Inovação + 
Indústria 

30/Out Newsletter - Vitis 
Regime de apoio à reestruturação e reconversão das 
vinhas (VITIS) |Obtenção de direitos de plantação 

20/Nov Newsletter - Vitis VITIS - CAMPANHA 2015/2016 
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8.3.6. 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 10 - Noticias publicadas por OCS (Órgãos de comunicação social). 

 

Data OCS Assunto 

3/Jan RTP - Jornal de Noticias 
EcoVitis "UTAD quer reduzir fertilizantes pesticidas em 
quintas do Douro" 

5/Jun Revista Vinhos 
Seminário sobre “Avanços Recentes em Tecnologia 
Enológica” 

5/Jun UPIN 

7/Jul TVI24 digital 

Previsão de Produção - Douro prevê produzir 221 mil a 235 
mil pipas nesta vindima 

7/Jul  Destak 

7/Jul Noticias ao Minuto 

7/Jul Jornal I online 

7/Jul Porto Canal 

8/Jul Agronotícias 

8/Jul Rádio Antena1 

8/Jul Correio da Manhã 

9/Jul Jornal Publico online 

9/Jul  Rádio Brigantia  
SPOT publicitário- Seminário "A nova Politica Agrícola 
Comum e as Áreas de montanha da Europa 

10/Jul Jornal Voz Trás-os-Montes Douro com Ligeira redução na Produção 

18/Jul RTP online Douro prevê produzir 221 mil a 235 mil pipas nesta vindima 

21/Out Revista Enovitis 
Seminário Touriga nacional - Touriga nacional entre o quase 
abandono e a conquista do mercado internacional 

25/Set Rádio Antena 1  

25/Out Lusa 

Douro com quebra de produção de 10% na vindima de 2014  

25/Out Dinheiro Digital 

25/Out Noticias ao Minuto 

25/Out Porto Canal 

25/Out Gazeta Rural digital 

25/Out Observador 
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24/Out Diário Digital 

Seminário Touriga nacional - Touriga nacional entre o quase 
abandono e a conquista do mercado internacional 

30/Out Porto canal 

31/Out Revista Enovitis 

31/Out Agroeventos portal 

31/Out Porto Canal 

Douro aposta na biodiversidade funcional para reduzir 
pesticidas nas vinhas 

31/Out Lusa 

31/Out Jornal I online 

31/Out Diário agrário 

2/Nov Jornal da madeira 

5/Nov Jornal Destakes digital 

5/Nov Jornal de Noticias 
Seminário Touriga nacional - Touriga embaixadora de 
Portugal no mundo 

5/Nov Jornal Douro Hoje 

Touriga Nacional: a casta tinta embaixadora de Portugal 
junta o sector vitivinícola em debate 

12/Nov Notícias de Vila Real 

 

9.  SERVIÇOS DE APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

9.1- SERVIÇOS FINANCIADOS PELAS QUOTAS 

Apoio técnico à Produção Integrada (PRODI) da vinha e Agricultura biológica (BIO) 

No âmbito do desenvolvimento do programa de apoio técnico aos modos de Produção Integrada e 

Agricultura Biológica em viticultura, efectuou-se o acompanhamento de parcelas dos 122 Associados com 

contrato de assistência técnica, apoiando a implementação destes dois modos de produção. Para este 

efeito, foram efectuados: 261 visitas de campo; 171 contactos telefónicos; submetidos 110 pedidos únicos 

e prestado apoio à elaboração de 114 cadernos de campo.  
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Gráf. 4 - Acções de acompanhamento técnico aos associados. 
 

Para além do apoio personalizado, a actividade técnica foi complementada através da edição de vários 

documentos de suporte à tomada de decisão, nomeadamente, Boletins Técnicos informativos, Circulares de 

acompanhamento do ciclo vegetativo da videira e evolução de doenças e pragas, Listas de herbicidas, 

fungicidas e insecticidas, com as respectivas normas técnicas para utilização das diferentes substâncias 

activas.  

Apoio à elaboração dos processos de candidatura às Medidas Agro-ambientais  

Relativamente às candidaturas às medidas Agro-ambientais, em 2014 foram submetidos pela equipa técnica 

da ADVID, 133 Pedidos Únicos (PU), referentes a 174 Unidades de produção, candidatando-se um total de 

5.374ha de vinha ao Modo de Produção Integrada e 327ha 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 junto do IFAP e acompanhamento da certificação das medidas 

submetidas no PU, 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 2014, cerca de 1,477 milhões de euros (valores estimados 

com base nas candidaturas, sem considerar acertos de áreas realizados posteriormente). 
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Gráf. 5 - Total de candidaturas e respectivos processos elaborados (Esquerda); Detalhe das áreas de candidatura por Medida Agro-
Ambiental (Direita) 

 
 
Gráf. 6 - Total das ajudas recebidas (Esquerda); Total integrado por Medida Agro-Ambiental (Direita). 
 
 

9.2. SERVIÇOS FACTURADOS 

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 ADVID, tendo aderido dois Associados. 

 

Apoio a Ensaios 

Por solicitação da Universidade da Califórnia, efectuou-se pelo segundo ano consecutivo, um ensaio de 

monitorização de armadilhas sexuais na Região Demarcada do Douro, com o objectivo de determinar se 
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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 uma empresa de produtos fitofarmacêuticos associada da ADVID implementou-se, pelo 

segundo ano consecutivo, um ensaio de avaliação de eficácia de um novo produto anti-oídio que esta 

empresa pretende vir a comercializar no futuro. 

 

Enologia 

Controlo de maturação 

O controlo de maturação de uvas decorreu entre meados de Agosto e meados de Outubro. Nesse período 

foram analisadas 1178 amostras, das quais 638 amostras eram provenientes de parcelas de 16 Associados, 

540 correspondentes ao ensaio de selecção clonal e 153 provenientes de ensaios em curso levados a cabo 

pela ADVID. 

 

Wine Cloud (Portal dos Taninos)  

A plataforma Wine Cloud tem actualmente duas ferramentas, Tannin Portal que fornece resultados de 

análise de compostos fenólicos de vinhos tranquilos e o Grape Portal que fornece resultados de análises de 

compostos fenólicos de bagos.  

Wine Portal  

Durante o ano de 2014, foram realizadas 231 análises de vinhos tranquilos no conjunto dos quatro 

Associados aderentes a este serviço. 

Grape Portal  

A análise da componente fenólica relativa ao controlo de maturação efectuado às análises recepcionadas 

na ADVID foi realizada recorrendo à ferramenta Grape Portal, tendo sido processadas 1068 amostras. 

 

Desenvolvimento de Metodologia para implementar Portal de Taninos para Vinhos Generosos 

Está em processo de finalização o portal dos taninos para vinhos generosos, após a análise de 159 Tawnys, 

através de 2 metodologias: 

 a) metodologia AWRI, ensaio realizado na ADVID; 

 b) precipitação por metil celulose que foi executado com a colaboração do IVDP. 

Deste grupo de amostras, foram enviadas 45 amostras escolhidas aleatoriamente para a AWRI, de forma a 

procederem à validação e parametrização desta ferramenta para vinho generoso. 
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Formação 

Curso WSET Level 2 Curso certificado pela WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST NÍVEL 2 (25h) 

A ADVID levou a cabo em 2014, um Curso WSET Level 2 para 16 colaboradores da empresa Esporão S.A, 

entre o dia 10 e 13 de Março, em horário pós laboral. O Curso decorreu nas instalações da Herdade do 

Esporão, em Reguengos de Monsaraz, e foi leccionado pelo conceituado formador Godfrey Spence.  

Este Curso tem como objectivo a interpretação dos rótulos dos principais vinhos e espirituosos do mundo, 

dar aconselhamento básico sobre a adequada selecção e serviço destes produtos e entender os princípios 

da prova e avaliação de vinhos, possibilitando aos candidatos uma certificação reconhecida em mais de 20 

países, sendo uma ferramenta essencial para os profissionais da fileira do vinho. 

 

   

    

  

Fotos 60 e 61 – Sala de Prova na Herdade do Esporão. Fotos 62, 63 e 64 – Participantes durante a formação com Godfrey Spence. 
Foto 65 – Alguns dos vinhos provados. 
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10. APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILÍSTICO 

Desenvolvemos melhorias dos processos administrativos e contabilísticos, de modo a dispormos de 

informação sistematizada, bem como, de um controlo rigoroso da execução financeira do orçamento e em 

particular de cada projecto sujeito a financiamentos públicos, o que nos permitiu solicitar alterações às 

diversas candidaturas em curso, de modo a maximizar os financiamentos disponíveis durante o ano de 2014 

e ainda, transferir alguns para o primeiro trimestre de 2015. 

 

11. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

No seguimento dos anos anteriores constituiu objectivo da ADVID reforçar a cooperação com as instituições 

com as quais já mantinha protocolos de parceria e promover o desenvolvimento de parcerias estratégicas 

com instituições nacionais e estrangeiras de prestígio, de forma a potenciar sinergias de cooperação.  

 Em 2014 destacamos particularmente, o reforço da defesa do interesse dos nossos Associados e da Região 

do Douro, contribuindo para as políticas vitivinícolas nacionais através da apresentação de propostas sobre 

os assuntos colocados em discussão a nível regional e nacional. 

A nível regional com a CCDR-N e a CIMDOURO no que respeita à alteração do “Plano Integrado do 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV) ”, com a DRAPN e IVDP relativamente ao 

“Conceito de Parcela de Vinha na RDD”, bem como, pela participação no Trabalho de “Prospecção do Vector 

da Flavescência Dourada na região do Douro”. 

Com os Organismos Nacionais, IVV, GPP e Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P, (ex-IFDR) 

apresentando propostas respectivamente, sobre “Custos de Contexto do Sector da Vinha”, “Plano de 

Desenvolvimento Rural 2014-2020” e “Desburocratização no Acesso a Fundos Europeus 2014-2020”.  

Face ao pedido do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agro-alimentar, manifestámo-nos 

sobre a proposta de “Estratégia para a Investigação e Inovação Agro-alimentar e Florestal no período 2014 

– 2020”.  

Estivemos ainda presentes na reunião de enquadramento sobre o reconhecimento dos “Clusters 

Económicos” promovida pelo Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade e, a 

solicitação do mesmo, apresentámos proposta sobre “Clusters Económicos de Interesse Nacional e Clusters 

com Potencial Económico” no âmbito do novo ciclo de reconhecimento. 

No que respeita às relações com os Organismos do Sistema Cientifico, destacamos o reforço da ligação à 

Universidade do Porto através do INESC, INEGI e Faculdade de Ciências, à Universidade de Aveiro através 

da Plataforma Agro-alimentar, à UTAD através do CITAB, Institute des Sciences de la Vigne e du Vin – 

Bordeaux, Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) – Rioja e Università Cattolica del Sacro Cuore - 

Piacenza através Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale. 
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O relacionamento com a Universidade de Aveiro, à semelhança do que já tinha acontecido com a 

Universidade do Porto, foi promovido através de uma acção de apresentação da ADVID e do Cluster dos 

Vinhos da Região do Douro junto daquela da Universidade. Posteriormente, foi reforçado através de 

Protocolo de Parceria e com a visita ao Douro, em dois períodos importantes do ciclo vitivinícola - floração 

e vindima, de um conjunto alargado de investigadores para identificação de necessidades e 

desenvolvimento de soluções.  

Destacamos também a Missão a Bordéus que nos permitiu reforçar os laços com Institute des Sciences de 

la Vigne e du Vin (ISVV), mas também apresentar o Cluster dos Vinhos da Região do Douro e trabalhos 

desenvolvidos, ao Cluster Inno’Vin Bordeaux – Aquitaine, com o objectivo de estabelecer parceria para 

troca de informação/conhecimento e desenvolvimento de acções de interesse comum.  

Destacamos ainda, a adesão a redes internacionais, tais como a Euromontana e a Lien de la Vigne, 

respectivamente, associação europeia muti-sectorial para a cooperação e desenvolvimento das zonas de 

montanha e associação internacional para a investigação e inovação vitivinícola. No âmbito da Euromontana 

apresentámos o Cluster dos Vinhos da Região do Douro quer em Bruxelas, quer em Bilbao na ”IX Convenção 

Europeia de Montanha sobre o tema Qualidade das áreas de Montanha: prosperidade para os seus povos 

e territórios”. Fomos ainda co-organizadores do Seminário "A nova Politica Agrícola Comum e as Áreas de 

montanha da Europa” que decorreu em Bragança. Na Lien de la Vigne, destacamos a participação dos 

Associados da ADVID nos inquéritos do tema estabelecido para 20014, “Doenças de Impasse” bem como as 

apresentações, na Assembleia Geral de Abril em Paris, sobre o “Melhoramento Vegetal em Portugal” e 

“Pulverização na Região Demarcada do Douro”. 

Alargámos a base associativa com a adesão de cinco Associados Colectivos e um individual, o que evidencia 

a capacidade de angariar novos Associados na difícil conjuntura actual, salientando que um dos novos 

Associados é a SIPCAM Portugal- Agro-química e Biotecnologia, Lda. 

Participámos ainda, em diversas reuniões e encontros, de modo a continuarmos a acompanhar e contribuir 

para a definição das políticas vitivinícolas regionais, nacionais e internacionais, tais como: 

• Casa do Douro com participação no Conselho Regional até à sua extinção; 

• FEVIPOR – Federação dos Viticultores de Portugal, como Vogal de Direcção e através da qual temos 

assento no Conselho Consultivo do IVV e no Conselho Interprofissional da ViniPortugal; 

• PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, como vogal de 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 ; 

• Conselho Consultivo para a Missão do Douro. 
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A convite dos organizadores da “Feira Internacional e Gastronómica de DIJON” participamos na 84ª Feira 

Internacional e Gastronómica de Dijon|Vinidivio, através da colaboração na identificação de parceiros e 

participantes na feira, na elaboração da revista “Détour en vallée du Douro”, através da selecção de quintas 

e locais emblemáticos a fotografar, bem como pela elaboração do artigo “Portugal é o Reino da Diversidade 

da Videira”. 

Como reconhecimento do trabalho desenvolvido pela ADVID ao longo dos anos em prol dos Vinhos da 

Região do Douro, salienta-se a atribuição, em 2014, pela Confraria dos Vinhos do Douro de Confrade 

Honorário, na categoria Mareante. 

 

12. 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 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


