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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A ADVID foi constituída em 1982, com a missão de promover o Desenvolvimento Sustentável da Vitivinicultura 

Duriense, procurando sustentar a sua acção em valores fundamentais: 

 A cultura da identidade, rigor e empenhamento; 

 Equipa flexível, coesa e entusiasta; 

 A partilha da informação e do conhecimento; 

 A criatividade e a inovação; 

 O primado do Associado; 

 A procura da excelência. 

 

A ADVID tem como visão, “ser uma unidade agregadora, promovendo a cooperação e o funcionamento em rede das 

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

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

conhecimento e levantamento dos problemas da Vitivinicultura Duriense”. 

Temos 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;  

 Optimizar a disseminação do conhecimento na Região;  

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

permitam verificar qual o melhor investimento; 

 Captação de financiamento público;  

 Criação de serviços de apoio às empresas com base nas necessidades do sector; 

 

Para o cumprimento da sua Missão e alcance da Visão, em 2008 apresentou uma candidatura ao Compete que 

permitiu que fosse reconhecido o Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro como Estratégia de Eficiência 

Colectiva e a ADVID como a sua entidade gestora.  

Previa-se que o reconhecimento oficial do Cluster dos Vinhos da Região do Douro terminasse durante o ano de 2014 

e que para o cumprimento dos objectivos estratégicos da prioridade temática “Competitividade e 

Internacionalização do Portugal 2020”, fosse aprovado ainda durante esse ano o Regulamento do Reconhecimento 

para as Estratégias de Eficiência Colectiva.  

Isto só veio a acontecer em 2015, tendo a ADVID, em Julho de 2015, apresentado a candidatura do Cluster da Vinha 

e do Vinho para reconhecimento como Cluster de Competitividade Consolidado, a qual se encontra em processo de 

análise, não havendo ainda qualquer data de referência para a decisão.  
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O Plano de Actividades para 2015 pretendia consolidar a promoção da auto-sustentabilidade da ADVID através da 

implementação de serviços de apoio aos Associados e outras Empresas e do alargamento da base associativa, de 

maneira a que os fundos gerados pudessem num futuro próximo financiar as actividades de investigação e 

desenvolvimento sem a preocupação da existência de fundos públicos para a sua concretização. Este Relatório de 

Actividades demonstra que demos mais um passo para a auto-sustentabilidade, mas que ainda temos de recorrer 

aos diversos programas existentes de financiamento público para fazer face às necessidades de investigação e 

desenvolvimento. Apesar das dificuldades surgidas em 2015, resultantes da implementação da legislação tardia e 

variável do novo quadro comunitário, a estratégia de desenvolvimento de serviços e promoção do alargamento da 

base associativa permitiu-nos aumentar as receitas, provenientes das vendas e prestação de serviços, em 13% 

relativamente a 2014. O atraso na publicação da legislação referente ao novo quadro comunitário, e a sua 

complexidade, obrigou a um aumento significativo e imprevisto de tempo dedicado pela equipa da ADVID à sua 

internalização e implementação e contribuiu para que as receitas provenientes da prestação de serviços, apesar de 

terem aumentado relativamente a 2014, ficassem aquém do objectivo previsto, mas com resultados positivos 

altamente significativos para os nossos Associados. A dedicação à internalização e implementação da legislação, 

aliada a um quadro comunitário mais alargado, permitiu que os Associados da ADVID tivessem um aumento do 

potencial de ajudas na ordem dos 65%. Em 2014, o potencial de ajudas foi de 1.477.330€, tendo em 2015 sido de 

2.439.463€. 

 

O principal programa de apoio da inovação agrícola, no actual quadro comunitário, é o Plano de Desenvolvimento 

Rural 2014- 2020 (PDR 2020) no âmbito da Parceria Europeia para a Inovação (PEI) para a produtividade e 

sustentabilidade agrícola, através do funcionamento de Grupos Operacionais, tendo sido publicada a 9 de Novembro 

a Portaria nº 402/2015 que estabelece o regime de aplicação dos Grupos Operacionais, mas não tendo sido publicado 

ainda qualquer Aviso que permita candidaturas a esta acção da Medida 1 “Inovação” do PDR 2020. 

Tendo contudo, aberto outros Programas, nomeadamente INTERREG SUDOE e POCTEP, ERASMUS+, LIFE+, 

HORIZONTE 2020, PO Competitividade e Internacionalização (SI I&DT Empresarial – Co-promoção) e FCT, a ADVID 

apresentou candidaturas em parceria com Associados, Empresas e Entidades do Sistema Cientifico, nacionais e 

internacionais. 

Para a prossecução dos objectivos foi executado o Plano de Acção estabelecido no Plano de Actividades para 2015: 

1. Através do Desenvolvimento das Linhas Estratégicas (Projectos Âncora) 

A. Alterações Climáticas 

 Avaliação do impacto da rega deficitária no comportamento vitícola e nos parâmetros qualitativos da 

uva; 

 Projecto EUPORIAS; 

 Gestão da rega deficitária baseada na utilização de índices de vegetação; 

 Modelização da Evolução da Qualidade do Vinho da RDD. 
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B. Zonagem 

 Cloudmapper - Plataforma de processamento e disseminação de dados georreferenciados com base na 

Cloud. 

 

C. Biodiversidade Funcional em Viticultura 

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

 EcoVitis - Maximização dos Serviços do Ecossistema da Vinha; 

 BIODIVINE  - Demonstração da Biodiversidade Funcional em paisagens vitícolas; 

 Projecto Parceria Europeia para a protecção da biodiversidade em viticultura.  

 

D. Racionalização da Vinha de Encosta 

 Cartografia dos movimentos de vertente; 

 GreenVitis - Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do sistema vitivinícola 

duriense; 

 Laboratório de Produtos e Serviços. 

 

E. Avaliação da Aptidão Enológica das Uvas 

 Realização de testes com vista à adaptação de ferramenta de espectroradiometria à RDD. 

 

F. Preservação da Variabilidade Genética das Castas 

 PORVID – Vogal da Direcção; 

 Recolha de material vegetativo na RDD, com enfoque para as castas que entrarão em selecção no 

próximo ano; 

 Acompanhamento dos campos de selecção clonal; 

 Acompanhamento de campos de comparação clonal da casta Tinta Roriz. 

 

G. Produção Sustentada em Viticultura 

 Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos; 

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

 Colaboração com o BIOCANT para a detecção precoce de doenças da videira; 

 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. 
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H. Observatório Económico – Modelo Valorimetria da Vinha 

Em 2015 foi criado o “Modelo composto para a determinação do justo valor da vinha” e implementado na 

Web o “Modelo de Valorimetria da Vinha”, tendo sido desenvolvido um inquérito on-line destinado aos 

Associados, mas a informação recolhida ainda não permite dar solidez à construção do modelo final. 

 

2. Através da Promoção de Projectos Complementares – Pela divulgação da abertura de concursos e 

respectivos incentivos no âmbito do Portugal 2020, PDR2020 e OCM Vitivinícola, bem como os benefícios 

fiscais que podem resultar das deduções de despesa em I&D no programa SIFIDE. 

 

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

Conhecimento, com destaque para a rede de Associados envolvidos na recolha/discussão de dados das 20 

Parcelas de Referência e no Grupo de Trabalho constituído por 17 técnicos de Associados e Entidades 

Públicas para acompanhamento e discussão do projecto Winetwork. 

No âmbito da comunicação e transferência de conhecimento destacamos, o Workshop “Viticultura com 

futuro”, com as participações do Prof. Antero Martins (Prof. Jubilado do ISA/ Presidente da Direcção da 

PORVID), da Prof.ª Dr.ª Elsa Gonçalves (ISA/PORVID) e o testemunho Empresarial da Symington Vinhos S.A 

(Eng.º Pedro Leal da Costa), da Sogrape Vinhos S.A (Dr. António Graça) e da Real Companhia Velha (Engº Rui 

Soares); Seminário "Sustentabilidade da Viticultura de Encosta: algumas ferramentas para a sua gestão" 

com as participações do Prof.º Carlos Bateira (FL/UP), Prof.º Afonso Martins (UTAD), Prof.º Henrique Trindade 

(UTAD), Prof.º Tomás Figueiredo (IPB), Eng.ª Carla Patinha (UA), Eng.º Fernando Alves (Symington Vinhos 

S.A), Eng.º Rui Soares (Real Companhia Velha) e Eng.ª Cristina Carlos (ADVID); Seminário “Doenças do Lenho 

e Flavescência Dourada” com a participação de prestigiados investigadores a nível mundial: Florence 

Fontaine e Vicenzo Mondello (University of Reims, Champagne-Ardenne, França), Andreas Kortekamp (DLR 

Rheinpfalz, Alemanha), Laura Mugnai (Faculty of Agriculture of Florence, Itália), Josep Armangol (Universitat 

Politècnica de València, Espanha), Cecília Rego (Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, Portugal), Sylvie 

Malembic-Maher (INRA, França), Michael Maixner (Julius Kühn Institute, Alemanha), Mauro Jermini 

(Agroscope, Suiça), Ibolya Ember (Corvinus University of Budapest, Hungria), Dijana DIJANA Škoric (University 

of Zagreb, Croácia) e ainda com a colaboração da Direcção Geral de Aliemntação e Veterinária através da 

Eng.ª Kátia Teixeira e com a participação de Eric Serrano (IFV, França) que apresentou o Projecto Winetwork;  

Edição do Livro “Protecção do Solo em Viticultura de Montanha: Manual Técnico para a Região do Douro” 

da autoria do Prof.º Tomás Figueiredo; Prémio ADVID 2014 – Michael Symington, que premiou o trabalho 

“Different Phenolic Compounds Activate Distinct Human Bitter Taste Receptors”, liderado por Victor Freitas 

da FCUP, cujo objectivo consistiu em estudar os compostos responsáveis pela sensação de amargor e 

adstringência, um dos aspectos dos mais discutidos e complexos em enologia.  

Durante este ano fomos distinguidos pela “European Secretariat for Cluster Analysis – ESCA com a atribuição 
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do certificado "Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative". 

 

4. Através do Apoio na Gestão das Boas Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços 

 Assistência Técnica em PRODI e/ou BIO 

 133 Pedidos Únicos  

 138 Cadernos de campo 

 216 Visitas de campo  

 Elaboração de candidaturas ao Pedido Único sem Assistência Técnica - 6 

 Elaboração de parcelário – 55 polígonos investimento 

 Identificação de castas - 1 

 Previsões climáticas 2020, 2050, 2080 – 1 ainda em execução 

 Previsões meteorológicas sazonais (Abril a Outubro) – 9 associados 

 Formação para monitorização do estado hídrico e/ou aluguer de equipamento (Câmara de Pressão) -2 

 Elaboração de Projectos Vinha - 12 

 Elaboração de projectos de drenagem- 3 

 Elaboração de Candidaturas de Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola – 5 

 Elaboração de Candidaturas de Investimento na Exploração Agrícola- 2 

 Elaboração de Candidaturas Investimentos não Produtivos- 29 

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos – 743 amostras  

 Analise para avaliar a Evolução da Maturação 

 924 amostras para análises sumárias 

 779 amostras para análises fenólicas 

 648 amostras para análises complementares (ácido málico, azoto assimilável, ácido glucónico, 

glucose/frutose) 

 Outras análises em Vinhos Tranquilos  

 38 amostras para análises complementares 

 Formação 

 Curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos - 4 

 

5. Através do Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais 

Em 2015 continuamos a destacar o reforço da defesa do interesse dos nossos Associados e da Região do 

Douro, junto do IVV, IFAP, GPP, INIAV, Autoridade de Gestão do PDR 2020, DGAV, DGADR e directamente 

ao Secretário de Estado de Agricultura e ao Ministro de Agricultura das Florestas e Desenvolvimento Rural, 

contribuindo para as políticas agrícolas, particularmente as vitivinícolas nacionais, através da apresentação 

de propostas sobre os assuntos colocados em discussão a nível regional e nacional e ainda, através de 

contestação de diplomas legais contraditórios às regras estipuladas e lesivos para a vitivinicultura.  
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Damos especial destaque às relações com o IVDP e a DRAPN, respectivamente pelas propostas de projectos 

submetidas na candidaturas do Cluster da Vinha e do Vinho e pela colaboração na implementação do Plano 

de Acção Nacional para o Controlo da Flavescência Dourada, e para ambos os casos, o seu envolvimento 

como stakeholders em projectos de investigação e desenvolvimento a que nos candidatámos. Realçamos 

também a cooperação estabelecida e mantida com a AEVP e a ACIBEV. 

Continuamos a trabalhar de perto com a CIM DOURO e a Missão Douro (CCDR-Norte), quer através do 

Conselho Consultivo da Missão Douro, quer através do seu envolvimento como stakeholders em projectos 

de investigação e desenvolvimento candidatados principalmente ao INTERREG SUDOE.  

Estreitamos ainda as relações de cooperação com a ViniPortugal, ISA, UTAD, INESC, INEGI, UA, e UP, através 

do seu envolvimento na candidatura ao reconhecimento do Cluster da Vinha e do Vinho e no caso das 

entidades do sistema científico, também as candidaturas a financiamentos para projectos de investigação e 

desenvolvimento.  

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

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

qualidade de Vogal de Direcção e através da qual temos assento no Conselho Consultivo do IVV e no 

Conselho Interprofissional da ViniPortugal, PORVID na qualidade de vogal de Direcção, CNOIV pela 

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, Lien de la Vigne, Euromontana, Conselho 

Consultivo para a Missão do Douro e Confraria dos Vinhos do Douro - Confrade Honorário, na categoria 

Mareante. 

 

Alargámos a base associativa, com um aumento de 13 Associados, sete Associados Colectivos, cinco Individuais e um 

Efectivo, o que evidencia a capacidade de angariar novos Associados na difícil conjuntura actual, salientando que um 

dos novos Associados é a Gran Cruz Porto Sociedade Comercial de Vinhos, Lda. 

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. E demos mais um passo para a auto-sustentabilidade da ADVID com a 

implementação e execução de 7 novos serviços de apoio à vitivinicultura Duriense. 
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1. ÓRGÃOS SOCIAIS 

ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE: ADRIANO RAMOS PINTO VINHOS, S.A. 

Representado por: João Rosas Nicolau de Almeida 
 

VICE-PRESIDENTE: COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DA VINHAS DO ALTO DOURO, S.A. 
Representado por: Pedro Silva Reis 
 

VOGAL: ROZÈS, S.A. 
Representado por: António Fernando da Cunha Saraiva 

 

DIRECÇÃO  
 
PRESIDENTE: JOSÉ MANUEL CASTRO E SILVA MENÉRES MANSO 
Representado por: José Manuel Menéres Manso 
 

VOGAL: MURÇAS, S.A 
Representado por: José Luís Moreira da Silva 
 

VOGAL: SOCIEDADE VINÍCOLA TERRAS DE VALDIGEM, S.A 
Representado por: Pedro Santos Poças Pintão 
 

VOGAL: SOGRAPE VINHOS, S.A. 
Representado por: Eduardo Manuel Gomes-Helena 
 
VOGAL: W. & J. GRAHAM & C.ª, S.A. 
Representado por: João Pedro Ramalho 

 

CONSELHO FISCAL  

PRESIDENTE: NIEPOORT (Vinhos), S.A. 
Representado por: José Teles Dias da Silva 
 

VOGAL: GRAN CRUZ PORTO SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS, LDA 
Representado por: Jorge Dias 
 

VOGAL: WARRE & CA, SA. 
Representado por: Carlos Alberto Soares Caldeira 
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2. ASSOCIADOS 

ASSOCIADOS EFECTIVOS Quinta do Castello e Vale d'Arados - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

 Quinta do Crasto, S.A. 

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

Churchill Graham, Lda. Quinta do Infantado, Vinhos do Produtor, Lda. 

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

Gran Cruz Porto Sociedade Comercial de Vinhos, Lda. Quinta do Osório, Lda. 

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

Quinta do Noval - Vinhos, S.A. Quinta do Pessegueiro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 

Rozès, S.A. Quinta do Pôpa, Lda. 

Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A. Quinta do Querindelo, Lda. 

Sogevinus Fine Wines, S.A. Quinta do Sagrado - Vinhos, SA 

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

W. & J. Graham & Companhia, S.A. Quinta do Sairrão, Sociedade Agrícola, S.A. 

 Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 

ASSOCIADOS COLECTIVOS Quinta dos Avidagos, Lda. 

 Quinta Geração - Vinhos, Lda. 

A. Monteiro & Pôncio, Lda. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 

Bayer CropScience Portugal, Lda. Rui Roboredo Madeira, Vinhos, S.A. 

Beloxisto - Turismo Rural e Agricultura, Lda. Sapec Agro, S.A. 

Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia Silva & Cosens, Ltd. 

Biosani - Agricultura Biológica e Protecção Integrada, Lda. Sipcam Portugal - - Agroquímica e Biotecnologia, Lda. 

Brightmoutain Unipessoal, Lda Sociedade Agrícola da Quinta do Alvito, Lda. 

Cabanas - Sociedade Vitivinícola, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Vale de Malhadas, Lda. 

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

Casa de Vilarelhos, Sociedade Agrícola, Lda. Sociedade Agrícola de Vila Velha, Lda. 

Cockburn & Ca., S.A. Sociedade Agrícola José Mesquita Guimarães, Lda. 

Coimbra de Mattos, Lda. Sociedade Agrícola Quinta do Todão, Lda. 

Douro Wine Devotion, Lda. Sociedade Agrícola Quinta do Vale da Buza, Lda. 

Duorum Vinhos, S.A. Sociedade Agrícola Quinta Seara D'Ordens, Lda. 

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

Esmero - Sociedade de Vinhos, Lda. Sogevinus Quintas, S.A. 

F. Olazabal & Filhos, Lda. Symington - Vinhos, S.A. 

Foz Torto - Vinhos e Enoturismo, Lda. Syngenta Crop Protection, Lda. 

In Vino - Sociedade Agrícola, Lda. VCC, Unipessoal, Lda. 

João Brito e Cunha, Unipessoal Lda. Vinoquel - Vinhos Oscar Quevedo, Lda. 

João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda. Warre & CA, SA. 

João Pessanha Moreira & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda. Wine and Soul, Lda. 

Jorge Rosas - Vinhos Unipessoal, Lda.  

José Maria Pires - Quinta Vale de Locaia, Sociedade Unipessoal, Lda. ASSOCIADOS INDIVIDUAIS 

José Viseu Carvalho & Filhos, Lda.  

Lemos & Van Zeller, Lda. Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, Herdeiros 

Lima & Smith, Lda. Agostinho José Figueiredo Marques 

Montez Champalimaud, Lda. Agostinho Pinto Cardoso, Herdeiros 

Murças, S.A. Alfredo Fernandes Teixeira Constantino, Cabeça de Casal da Herança de 

Pacheco & Irmãos, Lda. Álvaro Martinho Dias Lopes 

Pagamo Meco, S.A. Ana Maria Lencastre Sousa Soares Freitas 

Prats & Symington, Lda. Ana Rita Forjaz Teixeira Leal Fráguas 

Quinta D. Matilde - Vinhos, Lda. André Correia Cigarro Brás 

Quinta da Carvalhosa, Sociedade Agrícola, Lda. António Caetano Sousa Faria Girão 

Quinta da Cuca, Lda. António Carlos Sobral Pinto Ribeiro 

Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda. António da Cunha Carvalho 

Quinta da Rosa - Vinhos, S.A. António Manuel da Costa Lima Acciaiuoli Dória 

Quinta da Xandica - Sociedade Unipessoal, Lda. António Manuel Rodrigues de Queiróz 

Quinta das Apegadas, Sociedade Agrícola, Lda. António Manuel Vicente Almeida 

Quinta das Bandeiras - Vinhos, Lda. António Manuel Vilhena Andrêz 

Quinta das Tecedeiras. Sociedade Vitivinícola, Unipessoal, Lda. António Rodrigues de Carvalho 

Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.A. Armando Filipe Lacerda Queirós 
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ASSOCIADOS INDIVIDUAIS (continuação) Maria Emília Miranda de Sousa Leite Lobo de Ávila 

 Maria Henriqueta Janeiro Pinto da Silva 

Armando Ribeiro da Rocha - Cabeça de Casal da Herança de Maria Manuela Matos Silva da Fonseca Mendes 

Artur Luís Vinhal Graça Guimarães Serôdio Maria Manuela Vasques Osório de Amorim 

Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho Maria Mercedes Viana Pinto 

Bertilde Botelho Elias Maria Natália Lameirão Monteiro de González 

Carlos Manuel Botelho Pereira Dias de Magalhães Maria Paula Carmona de Abreu de Azeredo Malheiro Girão 

César Augusto Correia de Sequeira Maria Virgínia Borges Gonçalves Costa Mendes 

Charles Andrew Nunes Symington Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros 

Domingos Guilhermino dos Reis Alves de Sousa Mário Joaquim Mendonça Abreu e Lima 

Eduardo Francisco Bessa da Costa Seixas Natália Neusa Correia Cigarro Miranda Brás 

Eunice Luís Silva Fonseca Gonçalves Mendes Paul Douglas Symington 

Francisco João Ramos Barrote Cruz Carrilho Peter Ronald Symington 

Francisco Júlio Marinho Oliveira Passos Pôncio Martins Ribeiro 

Graça Maria Correia Ribeiro da Silva Van Stralen Godinho Timóteo Domingos Ferreira Ribeiro de Carvalho 

João Baptista de Castro Girão de Azeredo Leme Tomás Guedes de Almeida Holtreman Roquette 

João Fernando Dolores Pinto de Mesquita Vincent Bouchard 

João Francisco Sarmento Meneses  

João Manuel Araújo dos Santos ASSOCIADOS HONORÁRIOS 

João Pereira Rebelo  

Joaquim Norberto Campos Rodrigues dos Santos Acácio Manuel Poças Maia 

John Andrew Douglas Symington  Alexandre José Pina de Carvalho 

Jorge Bernardo Lacerda de Queiroz António Rocha Pinto 

Jorge Botelho Elias António de Vasconcelos Maia 

José Agostinho Fernandes Lacerda António J. Albuquerque de Oliveira Quinta 

José Alberto Pinto de Azevedo António J.S. de Oliveira Bessa 

José António Teixeira Martins António Jorge Ferreira Filipe 

José Arnaldo Coutinho  Charles Andrew Nunes Symington 

José Carlos de Morais Calheiros Cruz, Herdeiros Christian Seely 

José Correia Barrigas de Azevedo Cristiano José Seabra Van Zeller 

José Luis Matos Rodrigues de Figueiredo Fernando Bianchi de Aguiar 

José Manuel Castro e Silva Menéres Manso Fernando Luís Van Zeller 

José Manuel Morais Barata Francisco Barata Tovar 

José Maria Ramos, Herdeiros George T.D. Sandeman 

José Ramos da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de João Manuel M. de Almeida Barros 

Laura Maria Osório de Meneses Braga Coutinho e Albuquerque Nápoles João Pedro Larangeiro Ramalho 

Laura Maria Valente Barreto Nogueira Regueiro John Gordon Guimarães 

Luís Batista Pinto Figueiredo, Cabeça de Casal da Herança de José Alfredo Pinto Gaspar 

Luís Filipe Correia Cigarro Brás José Manuel Froés Burguete de Sousa Soares 

Macário de Castro da Fonseca Pereira Coutinho José Maria d’Orey Soares Franco 

Manuel da Costa Pinto Hespanhol - Cabeça de Casal da Herança de Manuel Ângelo Oliveira de Almeida Barros 

Manuel Fernandes Lebres Manuel Cândido Pinto de Oliveira 

Manuel Joaquim Freire de Almeida Gouveia Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito 

Manuel Mouzinho de Albuquerque de Mascarenhas Gaivão Miguel Côrte-Real da Silva Gomes 

Maria Adelaide Pinto dos Santos Nuno d’Orey Cancela de Abreu 

Maria Alcina Fortes de Carvalho Nuno Pizarro Magalhães 

Maria Amélia Branco Xavier de Araújo Pedro Miguel Cunha de Sá 

Maria Amélia Cyrne Correia Pacheco Lobato Faria Peter Ronald Symington 

Maria Beirão Costa Pinto Almeida Silva Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito 

Maria Celina Gomes Parente do Patrocínio Miguel Côrte-Real da Silva Gomes 

Maria da Graça Almeida Ferreira de Sousa Pizarro Nuno d’Orey Cancela de Abreu 

Maria da Graça Lacerda de Queirós  
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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 
Inova-Ria 
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  
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  

DLR-RLP (Alemanha) – Ministerium Fuer Umwelt, Landwirtschaft, Ernaehrung, Weinbaus und Forsten Rheinland-Pfalz 
Ecovin - Federal Association of Organic Wine Producers 
EKF -  Eszterhazy Karoly Foiskola 
Euroquality SARL 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
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FEUGA – Fundacion Empresa Universidad Gallega 
GNF - Fundación Global Nature 

Horta SRL 
IFV – Instituto Francês da Vinha e do Vinho 
INGACAL - Instituto Galego de qualidade alimentar 

Instituto di Entomologia e Patologia Vegetale da Universitá Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza) 
IPTPO – Institut Poljoprivredu I Turizam Ustanova  
La Unió - La Union  de Llauradors  Ramaders del Pais Valencia 
LCF - Lake Constane Fundation,  
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
Rapunzel Organik Tarim Urunleri  
SIVE – Sociedade Italiana de viticultura e enologia 
Spin.Works 
URCA – Universite de Reims Champagne-Ardenne 
Vinidea SRL 
 
 

4. ESTRUTURA EVOLUTIVA DOS ASSOCIADOS 

 

 
           Gráfico 1 – Evolução da estrutura associativa. 
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5. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA  
 

A ADVID foi constituída em 1982, com a missão de promover o Desenvolvimento Sustentável da Vitivinicultura 

Duriense, procurando sustentar a sua acção em valores fundamentais: 

 A cultura da identidade, rigor e empenhamento; 

 Equipa flexível, coesa e entusiasta; 

 A partilha da informação e do conhecimento; 

 A criatividade e a inovação; 

 O primado do Associado; 

 A procura da excelência. 

 

A ADVID tem como visão, “ser uma unidade agregadora, promovendo a cooperação e o funcionamento em rede das 

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

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

conhecimento e levantamento dos problemas da Vitivinicultura Duriense”. 

Temos 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;  

 Optimizar a disseminação do conhecimento na Região;  

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

permitam verificar qual o melhor investimento; 

 Captação de financiamento público;  

 Criação de serviços de apoio às empresas com base nas necessidades do sector; 

 

Para o cumprimento da sua Missão e alcance da Visão, em 2008 apresentou uma candidatura ao Compete que 

permitiu que fosse reconhecido o Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro como Estratégia de Eficiência 

Colectiva e a ADVID como a sua entidade gestora.  

Previa-se que o reconhecimento oficial do Cluster dos Vinhos da Região do Douro terminasse durante o ano de 2014 

e que para o cumprimento dos objectivos estratégicos da prioridade temática “Competitividade e 

Internacionalização do Portugal 2020”, fosse aprovado ainda durante esse ano o Regulamento do Reconhecimento 

para as Estratégias de Eficiência Colectiva. Só a 23 de Março de 2015 é publicado o Regulamento de Reconhecimento 

dos Clusters de Competitividade através do Despacho nº 290/2015, tendo as candidaturas aberto a 5 de Junho de 

2015 e terminado a 24 de Julho. 
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A ADVID apresentou a candidatura do Cluster da Vinha e do Vinho para reconhecimento como Cluster de 

Competitividade Consolidado, a qual se encontra em processo de análise, não havendo ainda qualquer data de 

referência para a decisão.  

O Plano de Actividades para 2015 pretendia consolidar a promoção da auto-sustentabilidade da ADVID através da 

implementação de serviços de apoio aos Associados e outras Empresas e do alargamento da base associativa, de 

maneira a que os fundos gerados pudessem num futuro próximo financiar as actividades de investigação e 

desenvolvimento sem a preocupação da existência de fundos públicos para a sua concretização. Este Relatório de 

Actividades vêm demonstrar que demos mais um passo para a auto-sustentabilidade, mas que ainda temos de 

recorrer aos diversos programas existentes de financiamento público para as necessidades de investigação e 

desenvolvimento. Apesar das dificuldades surgidas em 2015, resultantes da implementação da legislação tardia e 

variável do novo quadro comunitário, a estratégia de desenvolvimento de serviços e promoção do alargamento da 

base associativa permitiu-nos aumentar as receitas, provenientes das vendas e prestação de serviços, em 13% 

relativamente a 2014.  

O principal programa de apoio da inovação agrícola, no actual quadro comunitário, é o Plano de Desenvolvimento 

Rural 2014- 2020 (PDR 2020) no âmbito da Parceria Europeia para a Inovação (PEI) para a produtividade e 

sustentabilidade agrícola, através do funcionamento de Grupos Operacionais, que foram aparentemente 

promovidos através da Portaria nº 324/2015 de 1 de Outubro, a qual criou e estabeleceu as regras de funcionamento 

da “Bolsa de Iniciativas da Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas”. A Bolsa 

de Iniciativas tem como objectivo final preparar a constituição dos Grupos Operacionais. Apesar de terem sido 

publicadas as regras de funcionamento da Bolsa de Iniciativas a 1 de Outubro, a plataforma para seu registo, 

obrigatório, abriu a 12 de Novembro.  

A 9 de Novembro foi publicada a Portaria nº 402/2015 que estabelece o regime de aplicação dos Grupos Operacionais 

e foi anunciado que no início de 2016 iria abrir a medida de apoio aos Grupos Operacionais, mas não saiu qualquer 

Aviso que permitisse candidaturas a esta acção da Medida 1 “Inovação” do PDR 2020. 

Abriram candidaturas a outros programas, nomeadamente INTERREG SUDOE e POCTEP, ERASMUS+, LIFE+, 

HORIZONTE 2020, PO Competitividade e Internacionalização (SI I&DT Empresarial – Copromoção) e FCT, aos quais 

nos candidatámos em parceria com Associados, Empresas e Entidades do Sistema Cientifico, nacionais e 

internacionais. 

Para a prossecução dos objectivos foi executado o Plano de Acção estabelecido no Plano de Actividades para 2015: 

1. Através do Desenvolvimento das Linhas Estratégicas (Projectos Âncora) - Em 2015 consistiu na finalização, 

a 31 de Março, de projectos financiados no anterior quadro comunitário, 2 projectos financiados pelo 

COMPETE-Programa Operacional Factores de Competitividade e 2 financiados pelo PRODER – Programa de 

Desenvolvimento Rural. Consistiu ainda na submissão de candidaturas a diversos Programas de 

Financiamento, INTERREG SUDOE e POCTEP, ERASMUS+, LIFE+, HORIZONTE 2020, PO Competitividade e 

Internacionalização (SI I&DT Empresarial – Copromoção) e FCT, tendo resultado em 17 candidaturas 

submetidas, das quais duas foram aprovadas, quatro estão em fase de análise e 11 foram reprovadas. As 
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duas aprovadas são financiadas pelo PO Competitividade e Internacionalização (SI I&DT Empresarial – 

Copromoção) e Erasmus+, respectivamente “Cloudmapper - Plataforma de processamento e disseminação 

de dados georreferenciados com base na Cloud” e “Partnership for Biodiversity Protection in Viticulture in 

Europe”. Das quatro candidaturas em fase de análise, três foram submetidas ao INTERREG SUDOE e uma ao 

INTERREG POCTEP, respectivamente “INNOVID - Cooperação para a inovação, a valorização económica e a 

sustentabilidade do sector vitivinícola no espaço SUDOE”, “WETWINE - Projecto de cooperação 

transnacional para promover a protecção e a conservação do património natural do sector vitivinícola na 

Zona SUDOE”, “VINOVERT - Vinho, Competitividade, Politiques ambientais e sanitárias das empresas – Apoio 

à implementação de metodologias” e “VERDEVIDES Tecnologia verde para a protecção do solo e gestão da 

água nas Regiões vitícolas do Alto Douro (Portugal) e Minho-Sil (Espanha)” 

Foram ainda preparadas três pré-candidaturas, duas submetidas na Bolsa de Iniciativas para a constituição 

de Grupos Operacionais e uma para submeter ao Norte 2020 (PROVERE), respectivamente “Confusão sexual 

(CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. & Schiff.) em viticultura de montanha: caso particular 

da Região Demarcada do Douro (RDD)” e “Selecção de clones da casta Aragonez (sin. Tinta Roriz, 

Tempranillo) ambientalmente estáveis com vista à melhoria de características qualitativas dos vinhos” e 

“Infraestrutura de Dados Espaciais da Região Demarcada do Douro - IDE RDD”. 

2. Através da Promoção de Projectos Complementares – Pela divulgação da abertura de concursos e 

respectivos incentivos no âmbito do Portugal 2020, PDR2020 e OCM Vitivinícola, bem como os benefícios 

fiscais que podem resultar das deduções de despesa em I&D no programa SIFIDE. 

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

Conhecimento, com destaque para a rede de Associados envolvidos na recolha/discussão de dados das 20 

Parcelas de Referência e no Grupo de Trabalho constituído por 17 técnicos de Associados e Entidades 

Públicas para acompanhamento e discussão do projecto Winetwork. 

No âmbito da comunicação e transferência de conhecimento destacamos, o Workshop “Viticultura com 

futuro”, com as participações do Prof. Antero Martins (Prof. Jubilado do ISA/ Presidente da Direcção da 

PORVID), da Prof.ª Dr.ª Elsa Gonçalves (ISA/PORVID) e o testemunho Empresarial da Symington Vinhos S.A 

(Eng.º Pedro Leal da Costa), da Sogrape Vinhos S.A (Dr. António Graça) e da Real Companhia Velha (Engº Rui 

Soares); Seminário "Sustentabilidade da Viticultura de Encosta: algumas ferramentas para a sua gestão" 

com as participações do Prof.º Carlos Bateira (FL/UP), Prof.º Afonso Martins (UTAD), Prof.º Henrique Trindade 

(UTAD), Prof.º Tomás Figueiredo (IPB), Eng.ª Carla Patinha (UA), Eng.º Fernando Alves (Symington Vinhos 

S.A), Eng.º Rui Soares (Real Companhia Velha) e Eng.ª Cristina Carlos (ADVID); Seminário “Doenças do Lenho 

e Flavescência Dourada” com a participação de prestigiados investigadores a nível mundial: Florence 

Fontaine e Vicenzo Mondello (University of Reims, Champagne-Ardenne, França), Andreas Kortekamp (DLR 

Rheinpfalz, Alemanha), Laura Mugnai (Faculty of Agriculture of Florence, Itália), Josep Armangol (Universitat 

Politècnica de València, Espanha), Cecília Rego (Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, Portugal), Sylvie 

Malembic-Maher (INRA, França), Michael Maixner (Julius Kühn Institute, Alemanha), Mauro Jermini 
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(Agroscope, Suiça), Ibolya Ember (Corvinus University of Budapest, Hungria), Dijana DIJANA Škoric (University 

of Zagreb, Croácia) e ainda com a colaboração da Direcção Geral de Aliemntação e Veterinária através da 

Eng.ª Kátia Teixeira e com a participação de Eric Serrano (IFV, França) que apresentou o Projecto Winetwork; 

Edição do Livro “Protecção do Solo em Viticultura de Montanha: Manual Técnico para a Região do Douro” 

da autoria do Prof.º Tomás Figueiredo; Prémio ADVID 2014 – Michael Symington, que premiou o trabalho 

“Different Phenolic Compounds Activate Distinct Human Bitter Taste Receptors”, liderado por Victor Freitas 

da FCUP, cujo objectivo consistiu em estudar os compostos responsáveis pela sensação de amargor e 

adstringência, um dos aspectos dos mais discutidos e complexos em enologia.  

4. Através do Apoio na Gestão das Boas Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços, como Candidaturas 

Pedido Único, Assistência Técnica em Modo de Produção Integrada e/ou Agricultura Biológica, Identificação 

de Castas, Parcelário, Monitorização do Estado Hídrico, Projectos de Drenagem, Projectos Vinha, 

Candidaturas aos Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola, Candidaturas aos Investimentos na 

Exploração Agrícola, Investimentos não produtivos, Previsões de Alterações Climáticas, Previsões 

Meteorológicas, Análises de Maturação e Portal dos Taninos para Vinhos Tranquilos. 

5. Através do Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais, em 2015 destacamos o reforço da 

defesa dos interesses dos nossos Associados e da Região do Douro através da apresentação de propostas à 

Autoridade de Gestão do PDR 2020 e GPP, ao IFAP, ao IVV, ao Secretário de Estado da Agricultura e ao 

Ministro de Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural, contribuindo para as políticas agrícolas e 

vitivinícolas nacionais. Destacamos também a atribuição do certificado "Bronze Label of the European 

Cluster Excellence Initiative", atribuído pelo “European Secretariat for Cluster Analysis – ESCA”. 

 

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

concretizadas. No Quadro 1, podemos verificar o nível de concretização. 

 

 Quadro 1 - Indicadores de resultado.  

Indicador proposto Unidade 
A atingir 
em 2015 

Atingido  
a 

 31-12-2015 

Variação do nº de associados Nº 15 13 

Variação do nº de parcerias protocoladas N.º 5 7 

Acções de Formação e Divulgação Nº 20 21 

Informações técnicas disseminadas e publicações colocadas no domínio 
público 

N.º 50 94 

Nº Projectos I&D submetidos/Nº Projectos I&D aprovados % 75 15 

Projectos com intervenção do SCT % 75 100 

Participação em programas internacionais de I&D Nº 2 2 

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

% 50 60 

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

% 40 0 

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

Nº 5 5 
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Indicador proposto Unidade 
A atingir 
em 2015 

Atingido  
a 

 31-12-2015 

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 9 

Valor Gerado pelos Serviços Complementares € 150.000 70.000 

Grau de Satisfação dos Associados % 95 n realizado 

Artigos/notícias publicados em meios de comunicação nacional e 
internacional 

Nº 20 27 

 

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

previstas no Plano de Actividades. 

Este conjunto de indicadores, definido no âmbito do Cluster dos Vinhos da Região do Douro em 2013, procura medir, 

essencialmente, o cumprimento do objectivo, investigação e desenvolvimento, financiada, envolvendo as entidades 

do sistema científico e os Associados. Desta forma, estes indicadores, não traduzem os restantes trabalhos não 

financiados, desenvolvidos pela ADVID a expensas próprias, que hoje representam uma parte importante do trabalho 

científico executado durante todo ano, como comprovam os diferentes projectos descritos neste Relatório. 

Verificamos que entre os indicadores, não atingimos a meta estabelecida para o número de associados que 

pretendíamos captar para o seio da ADVID (15), mas verifica-se que a base associativa é cada vez mais profissional 

pois entre os 13 novos Associados, contabilizamos um Efectivo, sete Aderentes Colectivos e cinco Individuais.  

A meta estabelecida para o indicador, “Nº Projectos I&D submetidos/Nº Projectos I&D aprovados (%)” não foi 

atingida porque dos 17 projectos submetidos 11 foram reprovados, salientando-se destes cinco foram candidaturas 

ao FCT e 3 ao H2020, programas que tiveram uma taxa de aprovação muito baixa. Relativamente aos indicadores 

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

parceiras” e a “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”, não foram atingidas 

essencialmente porque, só temos três projectos aprovados (um em 2014 e dois em 2015), o que se traduz num 

número reduzido de parcerias.  

Relativamente ao indicador “Grau de satisfação dos Associados” não foi possível implementá-lo tendo sido 

transferido para 2016.  

Relativamente ao valor gerado pelos serviços complementares que ficou aquém do estabelecido, deve-se 

essencialmente à ocupação total do 1º semestre dos colaboradores da ADVID na análise, interpretação, discussão, 

implementação e também apresentação de propostas da legislação, referentes ao actual quadro comunitário, 

nomeadamente a legislação no âmbito do Pedido Único. Este aumento significativo e imprevisto de tempo dedicado 

pela equipa da ADVID à internalização e implementação da legislação, teve por outro lado, resultados positivos, 

altamente significativos para os nossos Associados, que se traduziram num aumento do potencial de ajudas na ordem 

dos 65%, conforme quadro 11 da página 72. 
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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. E demos mais um passo para a auto-sustentabilidade da ADVID com a 

implementação e execução de 8 novos serviços de apoio à vitivinicultura Duriense. 

 

6. RECURSOS OPERATIVOS 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

A Equipa da ADVID é constituída por 8 técnicos e um administrativo. Para apoio aos trabalhos durante o ano 2015, 

foi alargada com a contratação de 2 colaboradores, no âmbito dos estágios profissionais do IEFP. 

6.2. RECURSOS FINANCEIROS 

  Quadro 2 – Recursos Financeiros. 

  2014 2015 

Associados Efectivos 10 11 

Associados Colectivos 73 80 

Associados Individuais 80 85 

Quotas fixas ('000€) 114,06 127,98 

Quotas variáveis ('000€) 113,75 130,58 

Quotas totais ('000€) 227,81 258,31 

 

6.3. RECURSOS MATERIAIS 

Quadro 3 – Recursos Materiais. 

Material Nº 

Computadores portáteis  12 

Computadores de mesa 4 

Notebook 1 

GPS 1 

Impressoras multifunções 2 

Impressora Jacto Tinta a Cores 1 

Fotocopiadora multifunções 1 

Projector multimédia 1 

Máquina fotográfica 3 

Viaturas 5 

Espectroradiómetro   1 

Câmara de pressão  4 

Centrifugadora 1 

Titulador 1 
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Material Nº 

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 2 

UPS 3 

Data loggers  4 

Estações climáticas  5 

Lupa binocular  3 

Estufa  1 

Cubas de microvinificação 10 

Mini – prensa 1 

Balança de precisão 1 

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

7.1 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O desenvolvimento desta linha de trabalho visa analisar e antecipar cenários climáticos e avaliar os impactos do 

fenómeno das alterações climáticas na Região do Douro, em especial na disponibilidade hídrica no solo, na 

produtividade da videira e na qualidade dos vinhos obtidos. Está actualmente alicerçada em três acções 

complementares entre si: 

- Avaliação do clima da Região do Douro 

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

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

Nesta linha de trabalho foram desenvolvidas as seguintes acções: 

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

A equipa científica da UTAD, que coordenou o projecto ClimVineSafe “Estratégias de curto prazo para mitigação das 

alterações climáticas na viticultura mediterrânica”, já concluído, produziu em 2015 informação técnico-científica 

relevante para o sector, onde a ADVID colaborou, com vista a contribuir para a sua adaptação ao fenómeno das 

alterações climáticas, designadamente na área da modelação da fenologia da videira em várias regiões vitivinícolas 

portuguesas, tendo em conta o impacto do fenómeno das alterações climáticas e a aplicação de modelos de 
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simulação multidisciplinar de culturas (STICS) ao caso da vinha da RDD. Neste âmbito, foram publicados os artigos, 

conforme pág. 67 e 68, ref. 19 e 28.  

No mesmo âmbito, esta equipa de investigadores da UTAD publicou ainda um estudo, em colaboração com o 

reconhecido investigador Gregory Jones, da Southern Oregon University, sobre a adaptação de várias castas 

portuguesas ao fenómeno das alterações climáticas, tendo sido publicado o seguinte artigo: 

- Fraga et al. (2015). Climatic suitability of Portuguese grapevine varieties and climate change adaptation. 
International Journal of Climatology. Abril de 2015. 

 

7.1.2 Estratégia de curto prazo para mitigação das alterações climáticas na viticultura  

7.1.2.1- Avaliação do impacto da aplicação de protectores foliares 

 

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. 

Durante o período em que o projecto decorreu, a ADVID participou nesta actividade 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.   

No âmbito deste trabalho, a equipa de investigadores da UTAD (Dinis et al. 2015), publicou em 2015 um artigo 

científico na revista PHOTOSYNTHETICA (Volume 53 (2015): 1-10 pp) intitulado “Kaolin-based, foliar reflective film 

protects photosystem II structure and function in grapevine leaves exposed to heat and high solar radiation”, onde 

relata os efeitos da aplicação de caulino na fisiologia da videira e no comportamento do bago. 

A mesma equipa em colaboração com a ADVID, publicou em 2015 um artigo técnico na revista AGROTEC, conforme 

pág. 68, ref. 33.  

7.1.2.2- Avaliação do impacto da rega deficitária no comportamento vitícola e nos parâmetros 

qualitativos da uva 

Este projecto, iniciado em 2002, visa conhecer o efeito de diferentes regimes hídricos de rega deficitária no 

comportamento vitícola e enológico das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, localizadas respectivamente na 

Quinta dos Aciprestes, no Cima Corgo e na Quinta do Grifo no Douro Superior. 

Na Fig. 1 são apresentados os dados relativos à parcela onde existe um maior histórico de dados, a Quinta dos 

Aciprestes, na qual é monitorizado desde 2002 o estado hídrico de videiras sujeitas a três modalidades de rega 
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deficitária (0%, 30% e 60% da ETc - Evapotranspiração Potencial corrigida). Para o efeito, entre Junho e final de 

Setembro foi realizado o acompanhamento do potencial hídrico foliar de base. A evolução da maturação foi 

acompanhada através da análise sumária e dos componentes fenólicos, tendo-se à vindima determinado o 

comportamento dos parâmetros produtivos (número de cachos e peso) das videiras das diferentes modalidades. 

Os resultados deste trabalho foram publicados com maior detalhe no Boletim sobre o balanço do ano vitícola de 

2015. 

 
Fig. 1 - Valores de Potencial Hídrico de Base (2002-2015) registados na parcela experimental (Soutelo do Douro, T. Nacional x 196-17), valores 
das repetições não regadas (n=24). 
 
 

7.1.2.3- Projecto IRRICHAR - Melhorando a eficiência da irrigação com Biochar 

Na sequência da submissão em 2014 de uma candidatura (IRRICHAR) ao programa ADAPT- Adaptando Portugal às 

Alterações Climáticas, da Agência Portuguesa do Ambiente, fomos informados em 2015 que a mesma não tinha sido 

aprovada. O projecto pretendia, através de uma parceria entre a Universidade de Aveiro, o Norwegian Institute for 

Agriculture and Environmental Research (Bioforsk), a empresa Luís Pato Unipessoal, Lda. e a ADVID, avaliar o 

potencial da utilização do Biochar no aumento da eficiência da irrigação, por forma a aumentar a retenção de água 

no solo.  

7.1.3 Projecto EUPORIAS (European Provision of Regional Impacts Assessments on Seasonal 

and Decadal Timescales) 

O projecto EUPORIAS - European Provision of Regional Impacts Assessments on Seasonal and Decadal Timescales- 

(2012-2017) 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), no qual a 

ADVID participa na qualidade de stakeholder. 

Este projecto tem como objectivo principal o desenvolvimento de serviços de previsão climática para períodos 

sazonais a decenais, por forma a permitir que determinados sectores económicos maximizem a sua capacidade de 

lidar com a variabilidade e as alterações climáticas. O papel da ADVID é o de contribuir para a maior adequação das 
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previsões climáticas às necessidades do sector vitivinícola, procedendo à disseminação dos resultados obtidos junto 

dos vários actores do sector (profissionais, organismos institucionais públicos e privados).  

Em 2015, a FCUL deu continuação à implementação do protótipo de previsões climáticas (ForWine - Seasonal 

Forecasting for Wine), efectuada duas vezes por dia para seis localizações na RDD (aqui), tendo a ADVID colaborado 

na sua disseminação junto dos seus Associados com vista à sua validação. 

Para além disso, os investigadores da FCUL elaboraram um poster que foi apresentado na conferência anual do 

projecto, que decorreu em Zurique entre 29 de Setembro e 1 de Outubro, com o objectivo de efectuar um resumo 

do desenvolvimento de um protótipo para produção de previsões meteorológicas sazonais para a RDD. Neste poster 

é apresentada uma análise da qualidade dos índices climáticos com relevância para a vinha e uma estimativa da 

produção vinícola para a RDD, baseada na regressão linear desenvolvida por Santos et al. 2013. Os cálculos dos 

índices e da produção vinícola foram efectuados a partir de uma correcção dos dados meteorológicos da previsão 

sazonal do ECMWF (Centro Europeu de Previsão do Tempo). Para mais informação sobre o projecto EUPORIAS, pode 

aceder aqui 

 

7.1.4 Gestão da rega deficitária baseada na utilização de índices de vegetação 

Na sequência do protocolo de colaboração estabelecido entre a Faculdade de Ciências de Universidade do Porto 

(FCUP*) e a ADVID, iniciou-se em 2014 um trabalho de investigação que pretende validar ferramentas de suporte à 

monitorização do estado hídrico da vinha na região do Douro, com o objectivo de avaliar o potencial da utilização de 

índices de vegetação baseados em dados de reflectância para estimar o estado hídrico de vinhas. 

A obtenção de dados de potencial hídrico de base, convencionalmente utilizados como indicadores do estado hídrico 

da vinha, é uma tarefa dispendiosa em termos de tempo e trabalho, particularmente quando se pretende uma 

amostragem sobre grandes parcelas. Como tal, a avaliação do potencial de metodologias alternativas para aferir o 

estado hídrico da vinha, que não sejam destrutivas e de mais fácil operabilidade, deve ser considerada. Dada a 

comprovada correlação entre a resposta espectral da planta e diversos parâmetros morfológicos e biofísicos da 

mesma, a informação acerca da reflectância da planta tem vindo a ser explorada nas últimas décadas para a 

monitorização das culturas, incluindo do seu estado hídrico. Neste contexto, a FCUP e a ADVID têm vindo a testar o 

potencial da utilização de informação espectral para estimar o potencial hídrico de base em vinhas do Douro.  

Neste sentido, e com vista a validar e a dar mais robustez aos dados recolhidos em 2014, em 2015 a ADVID procedeu 

à recolha de mais dados de campo (potencial hídrico foliar de base e mínimo da videira) em duas explorações, uma 

localizada no Cima corgo e outra no Douro Superior, em várias castas (TN, TF, TB) e em 8 datas compreendidas no 

período entre 25 de Junho e 3 de Setembro. O objectivo é o de correlacionar a informação recolhida na vinha com 

informação de reflectância recolhida pela equipa da FCUP através de um espectroradiómetro portátil naqueles dias.  

Os resultados obtidos através da estimação do potencial hídrico a partir de índices de vegetação baseados na 

informação espectral 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 
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através de dados de reflectância 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. 

Os principais resultados obtidos na campanha de 2014 foram publicados em 2015 na prestigiada revista “Remote 

Sensing”, conforme pág 68, ref. 31, e ainda num trabalho submetido para apresentação no XI International Terroir 

Congress, Willamette Valley, Oregon – July 10-14, 2016. Os resultados obtidos na campanha de 2015 ainda se 

encontram em fase processamento estando prevista a sua divulgação para breve. 

*Coordenação de Mário Cunha e Isabel Poças 

 

7.1.5  Candidaturas a novos projectos   

LIFE SUMVID - Change Mitigation and Adaptation measures in vineyards of the Douro Valley 

Foi submetida em Setembro de 2015 uma candidatura ao programa LIFE+ Climate Change Mitigation, em 

colaboração com parceiros espanhóis. O objectivo geral do projecto LIFE SUMVID era o de promover uma economia 

de baixo consumo de carbono no vinhedo, através da experimentação de diferentes práticas culturais que permitam 

a sua adaptação ao estresse hídrico, em resultado do impacto das alterações climáticas, permitindo simultaneamente 

minimizar a sua pegada de carbono. Previa-se que os resultados recolhidos pudessem contribuir para melhorar o 

conhecimento sobre as técnicas mais adaptadas a aplicar nas condições da RDD, permitindo apoiar a tomada de 

decisão por parte dos viticultores, no sentido de maximizar a eficiência das suas vinhas a nível produtivo, mas 

especialmente a nível qualitativo.  

 

7.1.6  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 pretende 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.  

Em 2015, a ADVID convidou o investigador da FEP a apresentar os principais resultados da sua tese nas provas anuais 

de vinhos tintos que decorreram em Junho, tendo ainda colaborado com o mesmo através do envio de dados 

climáticos, fenologia da videira e dos resultados das provas, com vista à validação do modelo com dados de 2015 

recolhidos pela ADVID.  
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7.2  ZONAGEM DO POTENCIAL VITÍCOLA DA RDD 

O objectivo desta linha estratégica é o de 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). 

Pretende-se ainda disponibilizar ferramentas de apoio à micro-zonagem, para apoio à gestão vitícola.  

Esta linha de investigação foi em 2015 suportada pelo trabalho desenvolvido no seguinte projecto: 

 

7.2.1. Cloudmapper - Plataforma de processamento e disseminação de dados georreferenciados com base 
na Cloud  
 

Em Junho de 2015 uma parceria constituída pela SPIN. WORKS, a ADVID, a Universidade do Porto e o Instituto 

Superior de Agronomia preparou e submeteu uma candidatura intitulada CloudMapper- Plataforma de 

processamento e disseminação de dados georreferenciados com base na Cloud ao Sistema de Incentivos ao 

Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) em Co-promoção, no âmbito do Portugal 2020, a qual foi aprovada, tendo 

tido o seu arranque oficial em Setembro de 2015. 

Este projecto, que decorre até Março de 2017, é transversal a várias linhas estratégicas (Zonagem, Racionalização da Vinha 

de encosta e Produção sustentada em Viticultura), visando recolher dados de muito alta precisão, com elevada frequência 

a um custo reduzido, disponibilizando os dados processados ao viticultor, por forma a suportar as suas decisões de gestão 

na sua exploração. Através da sua implementação, pretende-se inferir variáveis de natureza geográfica e agronómica, com 

recurso a uma tecnologia que se pretende validar para as condições da RDD.  

 

7.3 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: 

7.3.1 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. 
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7.3.2 Projecto EcoVitis - Maximização dos Serviços do Ecossistema da Vinha 

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

Este projecto terminou em Março de 2015 e a participação da ADVID consistiu no apoio ao tratamento dos dados 

recolhidos até finais de 2014 e na divulgação dos resultados obtidos em vários eventos quer organizados pela ADVID, 

quer por outras entidades. Destes destacamos a participação da ADVID em Janeiro de 2015 num Congresso técnico-

científico (IPM Innovation In Europe), que decorreu na Polónia (Poznan), onde se apresentaram três trabalhos em 

formato de poster, conforme pág. 66, ref. 2, 3, 4. 

A ADVID promoveu ainda a realização de um workshop de encerramento do projecto em 24 de Março de 2015 (ver 

quadro 7), na Quinta das Carvalhas (Real Companhia Velha), no Pinhão, no qual se apresentaram vários resultados 

do projecto desde a caracterização das infra-estruturas ecológicas presentes nas explorações piloto, às aves, répteis, 

mamíferos e artrópodes identificados em várias Infra-estruturas ecológicas da RDD. Foram ainda discutidos vários 

aspectos práticos da implementação de acções de conservação da biodiversidade. 

7.3.3 Projecto BIODIVINE - Demonstração da Biodiversidade Funcional em paisagens vitícolas  

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

Apesar de este projecto ter sido concluído em Dezembro de 2014, a ADVID participou ainda nalgumas actividades 

deste projecto em 2015, a saber: 

 Tratamento de dados recolhidos, com vista à elaboração dos relatórios finais do projecto; 

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

(enrelvamento, confusão sexual, instalação de sebes); 

 Organização de um workshop final do projecto em 24 de Fevereiro de 2015 (Peso da Régua), com vista à 

apresentação dos principais resultados recolhidos no decurso do projecto (flora, artrópodes, aves, 

mamíferos) no qual colaboraram alguns associados que implementaram acções de conservação da 

biodiversidade. Neste evento foi ainda divulgado o Guia técnico para promoção das acções de conservação 

da Biodiversidade. 

7.3.4 Projecto “Parceria Europeia para a protecção da biodiversidade em viticultura”  

Projecto europeu ERASMUS + (2015-2018), que envolve 8 parceiros de 4 países europeus designadamente 

Alemanha (Bodensee-Stiftung, Global Nature Fund e Ecovin-Federal Association of Organic Viticulture), Espanha 

(Fundación Global Nature e La Union), Portugal (QUERCUS e ADVID) e Turquia (Rapunzel Organik Tarim Urunleri), 

sendo coordenado pelo parceiro alemão Bodensee-Stiftung.  

Objectivo: Formação de viticultores em modo de produção biológica, através da troca de experiências entre os países 

parceiros, da criação de material de formação e do desenvolvimento de recomendações de boas práticas agrícolas, 

com vista à conservação da biodiversidade nas explorações vitícolas, contribuindo para a sustentabilidade do sector 

vitivinícola.  



 ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro ▪ Relatório de Actividades e Contas 2015 

 

28 
 

Este projecto teve início em Setembro de 2015, tendo a ADVID contribuído para a elaboração de uma brochura de 

disseminação do projecto e para a divulgação de resultados obtidos em anteriores projectos no âmbito da 

biodiversidade (Ecovitis e Biodivine).  

 

7.4 RACIONALIZAÇÃO DA VINHA DE ENCOSTA  

O desenvolvimento desta linha de interesse estratégico encontra-se 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. 

7.4.1 Racionalização da vinha – Cartografia de movimentos de vertente 

Projecto SIAC 23300 “Racionalização da Vinha de encosta – Cartografia dos movimentos de vertente” que terminou 

em Março de 2015.  

Projecto desenvolvido pela ADVID, com a colaboração do Departamento de Geografia Física da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto (FLUP) e os Associados onde decorreram os levantamentos, a Real Companhia Velha 

(Quinta das Carvalhas) e a Sogevinus Fine Wines, S.A. (Quinta de S. Luiz).  

Objectivos: Contribuir para a racionalização das formas de sistematização do solo em viticultura de encosta, com 

vista à mitigação dos movimentos de vertente na encosta e da escorrência superficial ao nível da parcela, no fundo 

maximizando a protecção do solo em viticultura de encosta. 

Este projecto permitiu avaliar, caracterizar e perceber quais os modelos matemáticos que melhor explicam os 

fenómenos de instabilidade (movimentos de vertente e escorrência superficial) ao nível de duas bacias hidrográficas 

que foram monitorizadas através de vários levantamentos (Quinta das Carvalhas e na Quinta de S. Luiz). Permitiu 

adicionalmente constituir as bases de uma ferramenta de avaliação da instabilidade das encostas que ainda carece 

de validação.  

A equipa de investigadores da FLUP organizou ao longo de 2015 duas acções de formação em GRASS GIS para a 

equipa técnica da ADVID, com vista a promover o tratamento de resultados recolhidos ao abrigo do projecto. 

Os resultados obtidos ao abrigo deste projecto foram ainda divulgados em 2015 através dos seguintes eventos: 

 Seminário "Sustentabilidade da Viticultura de Encosta: algumas ferramentas para a sua gestão" que 

decorreu em Lisboa e Porto, 20 e 26 de Março de 2015, respectivamente;  

 Seminário VII Congresso Nacional de Geomorfologia que decorreu entre 8 e 10 de Outubro de 2015 em 

Lisboa. 

7.4.2 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. 

(promotor), UTAD, IPB e ADVID que terminou em Março de 2015. 
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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 localizada na Quinta do Vallado 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. 

Em 2015, a ADVID efectuou reuniões com os restantes parceiros (UTAD e Quinta do Vallado) com vista à elaboração 

dos relatórios finais do projecto. 

A ADVID promoveu ainda a divulgação dos resultados obtidos no âmbito do seminário que organizou a nível nacional 

"Sustentabilidade da Viticultura de Encosta: algumas ferramentas para a sua gestão”, e que decorreu a 20 e 26 de 

Março em Lisboa e no Porto respectivamente. Neste evento, foram efectuadas 3 apresentações relativas ao projecto, 

duas pelo parceiro científico do projecto (UTAD) e uma pela ADVID: 

 Efeito da gestão do solo de uma vinha duriense na emissão de gases de estufa e na lixiviação de nitratos. 

Trindade. H (UTAD). 

 O Solo e a litologia como factores determinantes no Terroir Duriense. Martins, A. (UTAD). 

 A importância das infra-estruturas ecológicas na conservação do solo. Carlos, C. (ADVID). 

Com vista a suportar esta linha temática, a ADVID desenvolveu ainda em 2015, esforços, através de reuniões com 

várias entidades, no sentido de vir a submeter no âmbito do INTERREG ou do PDR2020 um novo projecto nesta área. 

 

7.4.3 Laboratório de Produtos e Serviços para a Vitivinicultura Duriense 

Na sequência dos contactos estabelecidos entre a Universidade do Porto (UP) e a ADVID, em 2013 estabeleceu-se 

uma parceria com o INEGI para a dinamização de uma rede colaborativa, com vista à obtenção de soluções que 

mitiguem problemas relevantes da viticultura de encosta. Esta colaboração identificou em primeiro lugar as 

necessidades do sector, com vista ao desenvolvimento de soluções mecanizadas inovadoras, com eventual recurso 

à sensorização e com maior eficiência energética, com vista à redução dos custos de produção e dos 

constrangimentos típicos de alguns sistemas de instalação da vinha de encosta (ex. patamares). 

Em 2015 foram realizadas as seguintes actividades: 

- Dinamização dos grupos de trabalho criados na rede profissional colaborativa online (LinkedIn). 

Acompanhamento, dinamização, e promoção em contínuo dos grupos de trabalho criados com vista a recolher 

contributos técnicos do sector, partilhar experiências e albergar e difundir a informação e resultados gerados pelos 

grupos de trabalho.  

- 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 operacional (eficiência global), de modo a promover a 

melhoria global de um dado sistema ou empresa, com foco no aumento da produtividade, redução de recursos e 
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custos. Em 2015 foram dinamizadas reuniões com 4 associados da ADVID, que se disponibilizaram para avaliar e 

testar esta metodologia inovadora com o fornecimento de dados representativos da sua operação em vinhas 

selecionados. O MSM consiste numa metodologia inovadora e original enquadrada nas Ferramentas de Lean 

Manufacturing, nascida no INEGI no âmbito do projecto PRODUTECH (cluster dos bens de equipamento) e que é pela 

primeira vez aplicada ao domínio da agricultura e em particular à viticultura com o suporte e visão estratégica de 

inovação da ADVID.   

 - Acompanhamento e suporte de dados à Tese de Doutoramento MIT Portugal – FEUP intitulada “Study and Design 

of an Agricultural Vehicle using and Alternative Energy source” do  Engº Miguel Oliveira.  A tese visa o estudo e 

projecto de um veículo agrícola preparado para utilizar uma fonte de energia alternativa (aos combustíveis fósseis), 

tendo sido eleito o Douro, e em particular as vinhas de patamares estreitos, como região piloto para o estudo e 

validação das soluções tecnológicas alvo da tese. A tese será concluída durante o ano de 2016. 

 

7.5 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 2015 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, realizaram-se, à data de colheita, leituras com recurso a um espectroradiómetro 

de laboratório, com o objectivo de correlacionar os dados analisados por este método com os obtidos pela 

análise de maturação convencional, para avaliar a possibilidade de adaptar a espectroradiometria como 

ferramenta de análise expedita e alternativa à convencional, poupando recursos humanos e financeiros. Os 

dados encontram-se em fase de tratamento estatístico; 

 Realização de reuniões e contactos com entidades do sistema científico e empresas detentoras de 

protótipos e/ou equipamentos adaptados à recolha de informação no campo; 

 Auscultação de entidades do sistema científico e empresarial com vista à constituição de parcerias para 

eventuais candidaturas a financiamento.  
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7.6 PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE GENÉTICA DAS CASTAS DE VIDEIRA 

Objectivos: Prospectar e conservar amostras representativas da variabilidade genética das castas portuguesas e 

mitigar o fenómeno de erosão genética da videira, sob a coordenação da Associação Portuguesa para a Preservação 

da Diversidade da Videira (PORVID).  

Na continuação desta linha de trabalho iniciada em anos anteriores, em 2015 desenvolveram-se as seguintes 

actividades, sob a coordenação da PORVID: 

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

Durante o ano 2015 foi efectuada prospecção da variabilidade genética das castas de videira na Região Demarcada 

do Douro ou regiões limítrofes, com especial enfoque para as castas Alicante Bouschet, Rufete e Gouveio. 

Acompanhamento de campos de selecção clonal 

À semelhança do realizado em anos anteriores, foi efectuada a vindima controlada (registo do número de cachos e 

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

Acompanhamento de campos de comparação clonal da casta Tinta Roriz 

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 com maior qualidade (em especial com maior concentração em antocianinas) que sejam 

ambientalmente estáveis (baixa sensibilidade à interacção genótipo-ambiente),   

 No ano 2015 e no decurso dos ensaios de comparação clonal da casta Tinta Roriz já instalados em 2012, na Quinta 

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

amostras de bagos (30 clones X 6 repetições) em cada um destes campos na data de vindima, tendo sido as análises 

de rotina e fenólicas realizadas por uma equipa de investigadores da UTAD, no âmbito de uma tese de doutoramento 

coordenada pela Prof.ª Ana Barros. Nessa data, a ADVID coordenou e participou na realização da vindima controlada 

(com registo do número de cachos por videira e respectivo peso) destes dois campos de comparação clonal.  

Com o objectivo de reforçar a robustez dos dados recolhidos sobre o comportamento desta casta em várias condições 

edafo-climáticas da RDD, a ADVID colaborou ainda na instalação de mais um campo de comparação clonal desta 

casta no Douro Superior, na Quinta da Veiga Redonda, em Poiares (concelho de Freixo de Espada à Cinta).  

Com vista a divulgar o trabalho desenvolvido, foi elaborado um poster que foi apresentado por ocasião das 19.ª 

Jornadas Internacionais de Viticultura “GiESCO” que decorreram em Pech Rouge (Montpellier) nos dias 31 Maio a 5 

Junho de 2015, conforme pág. 67, ref. 18. 

7.6.1 CANDIDATURAS A NOVOS PROJECTOS 

Foram ainda desenvolvidos esforços, através de reuniões com várias entidades, no sentido de se submeterem 

candidaturas a vários programas de financiamento, por forma a apoiar o desenvolvimento destas e outras actividades 

que até agora têm sido financiadas com os recursos próprios da ADVID e dos seus Associados. Destacamos em 

particular as seguintes: 
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- CLON4EXCELWINE - Selection of 'Tinta Roriz' clones for excellence in winery industry (candidatura submetida em 

Janeiro de 2015 pela UTAD à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Fomos informados pela entidade 

responsável pela submissão (UTAD) de que esta candidatura não tinha sido seleccionada pelo FCT para 

financiamento. 

- DvineVerse - DIversity of ancient grapeVine landraces for future generations’ sustainable use (candidatura 

submetida pelo BIOCANT ao programa H2020). Fomos informados pela entidade responsável pela submissão 

(BIOCANT) de que esta candidatura não tinha sido seleccionada pelo H2020 para financiamento. 

- GRAPExT - Combined strategies to secure European grape production and quality under variable temperature 

conditions derived from climate change candidatura submetida em Fevereiro de 2015 pelo CSIC (Consejo Superior 

de Investigaciones Cientificas) ao programa H2020. Fomos informados pela entidade responsável pela submissão 

(ICVV) de que esta candidatura não tinha sido seleccionada pelo H2020 para financiamento. 

 

7.7 PRODUÇÃO SUSTENTADA EM VITICULTURA 

Objectivos: Recolher e sistematizar informação quer sobre a vinha, para suporte da actividade vitícola, quer na 

adega, com vista a maximizar a utilização dos recursos naturais e minimizar os impactos no ambiente. 

Desenvolvimento de actividades de I&D e colaboração no desenvolvimento de plataforma de divulgação em 

cooperação com vários parceiros nacionais ou internacionais. Esta linha de interesse estratégico concretizou-se ao 

longo de 2015 através das seguintes actividades: 

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

pelos viticultores 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 concluiu 

em Janeiro de 2015 a plataforma online de acesso aos dados das suas EMAS. 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. 

- Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos 

A ADVID participou nesta actividade em 2015, através do acompanhamento de um campo de afinidade Casta x Porta-

enxerto instalado na Quinta da Cavadinha (propriedade da Warre & CA, S.A) onde existe a combinação de 4 castas 

(Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca) e 4 porta-enxertos (Ruprestis du Lot, R-99, R-110, 1103-

P, 196-17). A participação da ADVID traduziu-se na recolha de dados agronómicos na data de vindima (número de 

lançamentos evoluídos, carga deixada à poda, número de cachos e produção por videira) e na recolha de bagos com 

posterior análise da maturação. 

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

Desde 2013 que a ADVID colabora com a DRAPN na implementação do Plano de Acção Nacional (PAN) para o 

Controlo da Flavescência Dourada, através da coordenação, monitorização e identificação do insecto numa rede de 
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armadilhas instaladas em várias vinhas da RDD, durante o período compreendido entre Julho e Setembro. Nos novos 

pontos prospectados em 2015, não foram observados insectos suspeitos. A ADVID colaborou ainda na prospecção 

da doença em vinhas de Associados que mostraram interesse em colaborar. Foram recolhidas 3 amostras, não tendo 

sido identificado o fitoplasma nesses locais.  

Para além desta colaboração, que contou com a preciosa ajuda dos Associados, a ADVID participou nas reuniões do 

Grupo de trabalho sobre a Flavescência Dourada, com vista à implementação do Plano de Acção Nacional para o 

controlo desta doença de quarentena. Até ao momento foram identificados três focos positivos na RDD, dois deles 

em locais onde existe o insecto vector (Folhadela - Vila Real e Santa Marta de Penaguião), e um em S. João da 

Pesqueira, relacionado com a eventual importação de material vegetativo contaminado, já que o insecto vector não 

foi ainda identificado naquele local. 

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

Na sequência da maior incidência do ataque de ácaros tetraniquídeos na sub-região do Douro Superior, a ADVID 

efectuou em 2015 a monitorização destes ácaros em vinhas localizadas em freguesias do concelho de Foz Coa, onde 

aparentemente existem condições mais favoráveis ao desenvolvimento desta praga. Nessas vinhas, tem-se 

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).  

- Colaboração com o BIOCANT para a detecção precoce de doenças da videira 

A ADVID continuou em 2015 a colaborar com a BIOCANT na recolha de material em vinhas dos seus Associados que 

apresentassem 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, tendo-se 
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dado por isso continuidade ao trabalho em 2015. Para o efeito, procedeu-se em Junho de 2015 à recolha de 9 

amostras de 10 folhas de videira e uma amostra de lenho da videira, num associado da ADVID (Quinta do Vallado, 

Soc. Agr., Lda) que colaborou nesta actividade. 

- 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 2015 uma apresentação 

dos resultados obtidos pela ADVID em formato de poster, no congresso do projecto PURE que decorreu na Polónia 

em Janeiro de 2015 “IPM Innovation in Europe”, conforme pág. 66, ref. 1. 

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

Projecto H2020, tópico ISIB-02-2014 (Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support 

services and knowledge Exchange) materializado através de uma parceria europeia entre 10 regiões vitícolas de 7 

países europeus (Portugal, França, Espanha, Itália, Alemanha, Hungria e Croácia) (2015-2018). 

Objectivo: Criação de uma rede de transferência de conhecimento científico e aplicado entre as regiões vitícolas 

envolvidas, com um enfoque especial para a discussão de soluções inovadoras para reduzir a incidência de duas 

doenças que preocupam o sector vitícola a nível europeu, e que não têm soluções de tratamento eficiente, a 

Flavescência Dourada e as Doenças do Lenho.  

Na sequência do arranque oficial do projecto em Abril de 2015, a ADVID participou em duas reuniões com os 

restantes parceiros europeus, a primeira das quais decorreu no mês de Abril em França (Toulouse) e a segunda em 

Novembro, organizada pela ADVID na Régua. 

No âmbito deste projecto, foi criado um Grupo Técnico de Trabalho para o Douro, constituído por 17 elementos 

técnicos do sector vitivinícola Duriense e outras entidades relevantes na discussão deste tema, com o objectivo de 

trocar conhecimentos e experiências e para que a informação relevante da RDD seja partilhada a nível Europeu.  

A ADVID colaborou na tradução de vários conteúdos informativos (site, folheto do projecto, newsletter, repositório 

de conhecimento), com vista a estas ferramentas poderem ser disseminadas em Portugal, e em especial na RDD. 

A nível de disseminação, a ADVID participou ainda na elaboração do site do projecto http://pt.winetwork.eu/ e na 

elaboração do folheto informativo do mesmo. Aproveitando a participação dos elementos do grupo científico de 

trabalho em Portugal, por ocasião da 2ª reunião do projecto, a ADVID dinamizou um seminário nacional sobre o 

tema "Flavescência Dourada e Doenças do Lenho", que decorreu na Régua, no dia 10 de Novembro. Este foi um 

evento particularmente importante para a difusão do projecto em Portugal, tendo envolvido um painel rico e vasto 

de oradores. O seminário reuniu cerca de 140 pessoas de todo o país e de diferentes sectores do vinho, incluindo 

viticultores, consultores, técnicos, empresas de pesticidas e fertilizantes, instituições oficiais e outras empresas 

relacionadas.  
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- 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 2015 decorreu nos postos de captação de Peso da Régua e Valença do Douro, entre os dias 

20 de Abril e 22 de Junho, e no posto de Vila Nova de Foz Côa entre os dias 30 de Abril e 22 de Junho. O intervalo de 

previsão para 2015 situou-se entre as 278 e as 300 mil pipas de mosto.  

No âmbito do Balanço do ano vitícola efectuado a 15/07/2015 e dos contributos recolhidos junto dos Associados da 

ADVID, relativamente à quantidade de uvas recolhidas em 2015, verificou-se uma maior produção em castas como 

a Touriga Franca e a Tinta Roriz e uma menor produção na casta Touriga Nacional, em especial no Douro Superior 

(desidratação e bagos mais pequenos), fruto do impacto das condições climáticas. Assim, em 2015 verificou-se um 

aumento de produção na ordem dos 15%, isto é, situando-se ligeiramente abaixo das previsões efectuadas em Julho 

de 2015, pela ADVID. 

No âmbito desta linha de trabalho, e com vista a obter dados ao nível da parcela de vinha, em Janeiro de 2015 foi 

submetida por parte da FCUP, com a colaboração da ADVID, uma candidatura à Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT), intitulada - WIFOS - Sistema de previsão da produção de vinho baseado em dados de diversas fontes e múltiplas 

escalas espácio-temporais, a qual infelizmente não veio aprovada. 

 

- REDE DE PARCELAS DE REFERÊNCIA 

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

de vários anos, informação de natureza vitícola, climática, biológica e edáfica. A rede de parcelas de referência é 

constituída por um conjunto de 20 parcelas de vinha localizadas estrategicamente em cada uma das três sub-regiões 

da RDD, designadamente 5 no Baixo Corgo, 10 no Cima Corgo e 5 no Douro Superior (Fig. 2). 
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Fig. 2 - Localização das parcelas de referência dos associados da ADVID. 

A informação recolhida a nível regional, nesta rede de parcelas de referência, 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, servindo ainda de base de apoio para a elaboração de diversos documentos de natureza técnica para apoio 

à tomada de decisão de todos os associados (circulares, boletins de previsão de produção e boletim do ano vitícola). 

Para além disso, os dados recolhidos ao longo de vários anos, deverão permitir a criação de uma base dados que 

pretende ser de utilidade para a elaboração de modelos de desenvolvimento (ex. fenologia da videira, doenças, 

pragas) servindo no futuro de suporte à tomada de decisão em viticultura sustentável, permitindo uma maior 

adaptação a factores adversos num cenário de alterações climáticas. 

Em 2015, pelo segundo ano consecutivo, foram recolhidos dados relativamente aos seguintes parâmetros: 

 Fenologia  

 Parede de Vegetação (medições efectuadas em três fases do ciclo, 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 /Agosto). No caso das doenças, a monitorização foi efectuada simultaneamente 

à realização das estimativas efectuadas para as pragas (três avaliações efectuadas à floração, ao bago de 

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

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

parcelas, foram efectuadas, entre Junho e Setembro (uma vez por mês) quatro leituras em videiras não 

sujeitas a rega deficitária; 

 Acompanhamento da evolução da maturação da uva. Entre inícios de Agosto e a colheita 

(Setembro/Outubro), procedeu-se à análise de amostras de 200 bagos/parcela recolhidas, sempre que 

possível, 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. Procedeu-se ainda à análise enzimática, ao longo desse 

período, do ácido málico e na data de vindima do azoto assimilável. 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; 

 Tratamento de toda a informação e divulgação regular dos resultados recolhidos por e-mail aos 

colaboradores da rede de parcelas de referência, elementos fundamentais na recolha de toda a informação 

acima referida; 

 Apresentação dos dados por ocasião do Balanço do ano vitícola. 
 

7.7.1 Candidaturas a novos projectos 

A ADVID foi contactada em 2015, por diversas entidades, para colaborar na preparação de candidaturas a vários 

programas de financiamento (INTERREG SUDOE, PDR2020 ou FCT) com vista a apoiar o desenvolvimento de 

actividades ligadas a esta área temática. 

- MediterraNET- Desenvolvimento de um sistema pan- mediterrânico de suporte e de acompanhamento à tomada 

de decisão para promover a sanidade das plantas e a produção agrícola sustentável 

Na sequência dos contactos estabelecidos entre 2011 e 2013, 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 o modelo Vite.net, de apoio à tomada de decisão para gestão de pragas e 

doenças, a ADVID foi convidada a participar num projecto, em parceria com os organismos italianos já referidos, a 

UTAD  e a Faculdade de Agricultura do Egipto, tendo resultado na submissão da candidatura Development of a pan-

Mediterranean monitoring and decision support system for plant health and sustainable crop production que foi 

submetida ao programa da FCT ARIMNET 2- Coordination of the Agricultural Research In the Mediterranean Area. 

Esta candidatura não foi infelizmente aprovada. 
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- GPGV - Molecular detection and genetic diversity of Grapevine pinot gris virus in grapevines and the physiological 

effect of this virus on some local cultivars in Turkey and Portugal 

A convite do Departamento de fitopatologia da UTAD, a ADVID colaborou na preparação e na submissão de uma 

candidatura (GPGV-grapevine pinot gris vírus), através de um programa da FCT, no âmbito da colaboração bilateral 

entre Portugal e a Turquia. Este projecto tinha como objectivos principais: 

- Efectuar um estudo epidemiológico e molecular do GPGV, com vista a avaliar os seus efeitos fisiológicos na 

videira.  Pretendia-se efectuar a avaliação da presença/incidência de GPGV, realizando inquéritos em regiões vitícolas 

seleccionadas, quer na Turquia, quer em Portugal, para avaliar a presença de sintomas nas folhas (deformação) e 

nanismo. 

- Estudar a genética evolutiva e a filogeografia de GPGV que viesse a ser isolado nos dois países, através da extracção 

do ARN total a partir das plantas com potenciais sintomas. Seriam seleccionadas duas regiões do genoma de GPGV, 

com vista a serem seleccionadas para ser utilizadas posteriormente na detecção precoce da doença. 

- Examinar o impacto a longo prazo de GPGV no metabolismo fotossintético da videira. 

Infelizmente a candidatura não foi aprovada para financiamento. 

- DVINE 2 - Douro Vinhateiro, património mundial da humanidade 

Projecto FCT submetido em 2015 pela Universidade de Aveiro em colaboração com a ADVID, que visa o 

desenvolvimento de ferramentas de avaliação da qualidade dos solos para uma gestão sustentável das vinhas. 

A ADVID participou em várias reuniões com vista à instrução e submissão da candidatura ao programa da FCT. 

Infelizmente a candidatura não foi aprovada para financiamento. 

 
- VINE – Vineyards information Network for Epidemics  

Candidatura submetida em colaboração com a EXATRONIC e a Sogrape Vinhos SA. que visava a aplicação de 

tecnologia inovadora para detecção precoce de doenças do lenho da videira. A ADVID participou em várias reuniões 

com vista à instrução e submissão da candidatura ao programa FRACTALS. Infelizmente a candidatura não foi 

aprovada para financiamento.  

- Search for applied solutions to control grapevine trunk diseases 

A ADVID foi contactada pela VITINNOV (Associação bordalesa congénere da ADVID), com vista a colaborar na 

estruturação de um projecto para candidatura ao programa desenvolvido pela HENNESSY & Co, que visava a 

aplicação de soluções inovadoras para o controlo de doenças do lenho. Participou em várias reuniões com vista à 

instrução da candidatura. Infelizmente a candidatura acabou por não ter seguimento. 

- Innovative solutions in biological pesticides to treat wood and vine diseases  

A ADVID foi contactada por um gabinete de projectos especializado em projectos H2020, com vista a colaborar na 
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montagem de um projecto H2020 (FET OPEN-2014-2015-RIA) que visava a aplicação de soluções inovadoras no 

controlo de doenças do lenho. Participou em várias reuniões com vista à instrução da candidatura. Infelizmente a 

candidatura acabou por não ter seguimento. 

No âmbito do programa transnacional SUDOE (Portugal, Espanha e Sudoeste de Franca), foram submetidas a 

seguintes candidaturas: 

- INNOVID - Cooperação para a inovação, a valorização económica e a sustentabilidade do sector vitivinícola no 

espaço SUDOE 

(Projecto SUDOE submetido em Novembro de 2015 e a aguardar decisão de aprovação) 

Parceria dinamizada pelo Instituto Basco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER) em colaboração com a 

Asociación Ibérica de Municipios Ribereños do Duero (AIMRD), o Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), a 

Chambre Agriculture Aquitaine e a ADVID. 

Objectivo: Fomento de práticas sustentáveis ao longo de toda a cadeia de valor e implicando todos os agentes do 

sector vitivinícola, começando na vinha e terminando no consumidor. Para atingir este objectivo, pretende-se vir a 

desenvolver as seguintes actividades: 

- Criação de uma plataforma formada por viticultores, enólogos, centros de investigação, fornecedores de garrafas, 

cadeias de distribuição e consumidores. 

- Implementação de uma rede de ensaios demonstrativos na vinha (1- Gestão do Coberto Vegetal de modo a travar 

a erosão do solo; 2- Gestão adequada de tratamentos fitossanitários, com o objectivo de reduzir a dose utilizada) e 

na adega (3- Promoção da utilização de garrafas leves com vista a reduzir a pega de carbono) 

- Caracterização energética das adegas; 

- Valorizacão dos resíduos da adega. 

- Consciencialização ambiental das regiões vitícolas do espaço SUDOE e criação de um fórum de sustentabilidade 

dirigido por representantes de toda a cadeia de valor. Pretende-se vir a calcular indicadores ambientais, económicos 

e sociais mediante a metodologia de Análise de Ciclo de Vida (ACV) para poder elaborar uma Declaração de Impacto 

Ambiental ou EPD (Environmental Product Declaration) a nível sectorial e para cada região, neste caso, para a RDD. 

Esta actividade requererá a compilação de dados de um número representativo de adegas por cada região vitícola.  

- WETWINE - Projecto de cooperação transnacional para promover a protecção e a conservação do património 

natural do sector vitivinícola na Zona SUDOE  

(Projecto SUDOE submetido em Novembro de 2015 e a aguardar decisão de aprovação) 

 

Parceria dinamizada pelo Instituto Gallego de Calidad Agraria (INGACAL), em colaboração com a Asociación de 

Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) envolvendo ainda os seguintes parceiros: Universitat Politécnica de 

Catalunya (UPC), Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), Dirección General de Agricultura y Ganadería 

(Gobierno de la Rioja) (DGAGRIOJA), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) e a ADVID. 
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Objectivo: Desenvolvimento de um ensaio-piloto inovador baseado na co-digestão anaeróbia de efluentes de 

estações de tratamento de água residuais (ETAR) com vista a promover o uso racional da água, reduzindo os resíduos 

gerados no processo de vinificação (lamas) e a contaminação do solo e água. Para atingir este objectivo pretende-se 

desenvolver as seguintes actividades: 

- Concepção / implementação de um sistema de tratamento de águas residuais, como campo de demonstração; 

- Operacionalização optimização e validação do sistema de tratamento; 

- Elaboração de fertilizante e estabelecimento de ensaios agronómicos com fertilizante produzido a partir das lamas 

e validação dos resultados nas várias Denominações de Origem (DO); 

- Desenvolvimento de software de design para desenvolvimento e aplicação directa ao sector vitivinícola (sistema de 

pré-tratamento personalizado), baseada nos resultados obtidos e nos dados históricos recolhidos; 

- Análise do impacto dos efluentes vitivinícolas no património natural (recolha de dados para realizar análise de ciclo 

de vida); 

- Disseminação dos resultados através de visitas, elaboração de guias de boas práticas, workshops, seminários. 

- VINOVERT - Vin, Compétitivité, Politiques environnementales et sanitaires des entreprises - Accompagnement 

vers la mise en place de méthodologies 

(Projecto SUDOE submetido em Novembro de 2015 e a aguardar decisão de aprovação) 

Parceria dinamizada pelo INRA Bordeaux em colaboração com a Universidade de Bordéus, no qual um vasto 

consórcio constituído por 20 parceiros de 3 países do Sudoeste da Europa (Franca, Espanha e Portugal), onde está 

integrada a ADVID, pretende desenvolver uma abordagem multi-disciplinar, que envolve domínios como a ciência 

económica, a sociologia, a agronomia e a enologia. O aspecto inovador do projecto vem em parte da introdução da 

economia experimental e comportamental, aplicadas aos consumidores. Além disso, o projecto estabelece uma forte 

ligação entre recentes desenvolvimentos agronómicos (variedades resistentes a doenças e práticas de produção mais 

sustentáveis) e o processo de vinificação, com vista ao desenvolvimento de novos vinhos. 

- Ecoagroal – Melhoria da competitividade das empresas do sector agro-alimentar, através da inovação ecológica 

e da emissão de carbono 

(Projecto SUDOE submetido em Novembro de 2015 e a aguardar decisão de aprovação) 

Parceria dinamizada por dois centros de I & D especializados no cálculo da Pegada de Carbono e na Sustentabilidade 

(EnergyLab, ITENE), que inclui parceiros de vários sectores do ramo alimentar português, espanhol e francês, como 

do sector leiteiro (AGACA), carne (CTC), peixe (ANFACO); vinho (ADVID), queijo (IPCB) e embalagem e logística 

(ITENE). 

Este projecto pretende promover a eco inovação nas empresas, fomentando simultaneamente a sua competitividade 

e a sua sustentabilidade. Pretende promover a transferência de experiências entre empresas que aplicam métodos 

de gestão ambiental, tal como o cálculo da Pegada de Carbono (PC), para melhorar a sua competitividade no 

mercado. Com esse objectivo, serão instalados campos-piloto de demonstração sobre os que se calculará a PC dos 
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seus produtos e a análise dos custos das possíveis medidas a serem implementadas. Os bons resultados que se 

esperam obter permitirão transferi-los para outras empresas do sector e, assim, promover a eco inovação. 

 

7.8 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Formação Financiada 

Estava previsto a realização de formação financiada de acordo com o levantamento de necessidades realizado, mas 

durante 2015 não abriram candidaturas para o efeito. 

Formação especializada 

Por imperativos legais (Lei nº26/2013), partir de 26 de Novembro de 2015 todos os aplicadores de produtos 

fitofarmacêuticos, nas explorações agrícolas ou florestais, deviam dispor de formação adequada e reconhecida pela 

respectiva DRAP, para obtenção do Cartão do Aplicador. Nesse sentido, e com o intuito de dar resposta a esta 

necessidade urgente por parte de alguns Associados, realizamos em 2015 quatro cursos de Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos, com a participação de 71 formandos. 

 

8. 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.  

Em 2015 foi criado o “Modelo composto para a determinação do justo valor da vinha” e implementado na Web o 

“Modelo de Valorimetria da Vinha”, tendo sido desenvolvido um inquérito on-line destinado aos Associados, mas 

as respostas não foram ainda em número suficiente para dar solidez à construção do modelo final. 
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Quadro 4 - Ponto de Situação dos Projectos Âncora   

Projectos Âncora Tipologia 
Ponto de 
Situação 

Entidades 
Envolvidas 

Financiamento Total Financiamento ADVID 

1. Impacto das Alterações 
Climáticas na Vitivinicultura da 
Região Demarcada do Douro. 
Gestão das Relações Hídricas 

 Sumvid. Life+ 
Aguarda 
Aprovação 

AIMRD, Bodega 
Matarromera, Fundaão 
Centro de estudos 
Ambientales del 
Mediterraneo, Fundacion 
Centro Tecnológico de 
Miranda de Ebro, ADVID 

Investimento proposto 1498100,00 Investimento proposto 189723,00 

Investimento elegível   Investimento elegível   

Apoio   Apoio   

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

A ADVID participa 
neste projecto 
como stakeholder. 

  __ 

  

__ 

  

2. Zonagem do Potencial 
Vitícola da região Demarcada 

do Douro 
Cloudmapper 

Aprovado. SI I&DT 
em Co-promoção. 

P2020 

SPIN. WORKS, ADVID, UP, 
ISA  

Investimento proposto 327613,70 Investimento proposto 28045,68 

Investimento elegível 327613,70 Investimento elegível 28045,68 

Apoio 222835,47 Apoio 21034,26 

3. Biodiversidade Funcional 
em Viticultura 

Parceria Europeia para a protecção 
da biodiversidade em viticultura. 

Aprovado. 
Financiamento 
Erasmus + 

Lake Constane Fundation, 
GNF, Ecovin, Quercus, 
ADVID; Fundacion Global 
Nature, Union  de 
Llauradors, Rapunzel 
Organik Tarim Urunleri, 
ADVID 

Investimento proposto 299041,00 Investimento proposto 28972,00 

Investimento elegível 299041,00 Investimento elegível 28972,00 

Apoio 299041,00 Apoio 28972,00 

Infra-estruturas ecológicas na 
protecção biológica de 
conservação contra pragas da 
vinha, na R.D.D. Projecto de 
Doutoramento. 

Em curso. 
Financiamento 
ADVID. 

ADVID e UTAD ___ 6000,00 ___ 6000,00 

Maximização de serviços do 

ecossistema vinha nas empresas. 
PRODER, Med 4.1-Cooperação 
para a Inovação 

PA 24042. Concluído 
em Março 2015, 
financiamento 
PRODER. 

Sogevinus Fine Wines, RCV, 
UTAD e ADVID 

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 
Biodiversidade das Castas de 
Videira 

Conservação e Melhoramento de 
Recursos Genéticos 

Em curso. 
Financiamento 
ADVID 

ADVID, DRAPN, PORVID e 
IVDP 

__ 
5000,00 

__ 
5000,00 

  
CLON4EXCELWINE - Selection of 
'Tinta Roriz'  clones for excellence 
in winery industry. FCT 

Não foi Aprovado UTAD, ADVID 
__ 

  
__ 

  

  

DvineVerse -  DIversity of ancient 
grapeVine landraces for future 
genERations’ Sustainable usE . 
H2020 

Não foi Aprovado 
BIOCANT, ADVID e mais 20 
parceiros europeus e 
australianos 

__ 

  

__ 

  

  

GRAPExT - Combined strategies to 
secure European grape production 
and quality under variable 
temperature conditions derived 
from climate change. H2020 

Não foi Aprovado 

CSIC (Espanha), ADVID, 
PORVID, ISA e mais 17 
parceiros europeus e sul-
africanos 

__ 

  

__ 

  

5. Avaliação da Aptidão 
Enológica das Uvas 

      

__ 

  

__ 
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Projectos Âncora Tipologia 
Ponto de 
Situação 

Entidades 
Envolvidas 

Financiamento Total Financiamento ADVID 

6. Produção Sustentada em 
Viticultura 

Innovid Aguarda aprovação 
Neiker, IFV, ADVID, 
Fundação Eroski, CA33, 
AIMRD 

Investimento proposto 1000000 Investimento proposto 200000 

Investimento elegível   Investimento elegível   

Apoio   Apoio   

Winetwork - Network for exchange 
and transfer of innovative 
knowledge 

H2020. Em curso. 

IFV e EQY (França); ADVID 
(PT); FEUGA e INGACAL 
(Espanha); Vinideas e SIVE 
(Itália); URCA (FR); EKF 
(Hungria); IPTPO (Croácia); 
DLR-RLP (Alemanha)  

Investimento proposto 1999225,00 Investimento proposto 115063,00 

Investimento elegível 1999225,00 Investimento elegível 115063,00 

Apoio 1999225,00 Apoio 115063,00 

Wetwine Aguarda aprovação 

INGACAL, AIMEN, UPC, 
FEUGA, AGAMELARIOJA, 
ADVID, IFV, INRA - 
Montepellier 

Investimento proposto 1339515,00 Investimento proposto 150400,00 

Investimento elegível   Investimento elegível   

Apoio   Apoio   

  

Vinovert Aguarda aprovação França, Espanha, Portugal 

Investimento proposto   Investimento proposto 150000,00 

  Investimento elegível   Investimento elegível   

  Apoio   Apoio   

  

Ecoagroal Aguarda aprovação 
ANFACO - CECPPESCA, 
AGACA, ADVID, CTC, ITENe, 
ENERGYlab, IPCB, ITERG 

Investimento proposto 155000,00 Investimento proposto 1505000,00 

  Investimento elegível   Investimento elegível   

  Apoio   Apoio   

  
Previsão do potencial de colheita - 
Método Polínico 

Em curso. 
Financiamento 
IVDP e ADVID 

ADVID, IVDP, FCUP __   __   

  

WIFOS - Sistema de previsão da 
produção de vinho baseado em 
dados de diversas fontes e 
múltiplas escalas espácio-
temporais. FCT 

Não foi aprovado ADVID, FCUP __   __   

  

MediterraNET- Desenvolvimento de 
um sistema pan- mediterrânico de 
suporte e de acompanhamento à 
tomada de decisão para promover 
a sanidade das plantas e a 
produção agrícola sustentável. FCT 
ARIMNET 2 

Não foi aprovado 

Instituto di Entomologia e 
Patologia Vegetale da 
Universitá Cattolica del 
Sacro Cuore (Piacenza), 
Horta Srl, ADVID, UTAD, 
Faculdade de Agricultura do 
Egipto 

__   __   

  

Molecular detection and genetic 
diversity of Grapevine pinot gris 
virus in grapevines and the 
physiological effect of this virus on 
some local cultivars in Turkey and 
Portugal  

Não foi aprovado 

UTAD, ADVID e a Faculdade 
de Agricultura da 
Universidade Mustafa 
Kemal (Turquia) 
 

__   __   

  
DVINE 2 - Douro Vinhateiro, 
património mundial da humanidade 

Não foi aprovado 
Universidade de Aveiro, 
ADVID 

__   __   

  
VINE – Vineyards information 
Network for Epidemics. FRACTALS 

Não foi aprovado 
EXATRONIC e a Sogrape 
Vinhos SA., ADVID 

__   __   
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Projectos Âncora Tipologia 
Ponto de 
Situação 

Entidades Envolvidas Financiamento Total Financiamento ADVID 

7. Racionalização da Implantação 
da Vinha na Encosta 

Racionalização da Vinha de encosta – 
Cartografia dos movimentos de 
vertente. SIAC 

 PA 23300. Concluído em 
Março de 2015. 
Financiamento COMPETE 

UP - Fac. Letras, RCV, Sogevinus Fine 
Wines e ADVID 

Investimento proposto 149401,48 Investimento proposto 149401,48 

Investimento elegível 119650,62 Investimento elegível 119650,62 

Apoio 83755,43 Apoio 83755,43 

 GreenVitis 
 PA 43880. Concluído em 
Março de 2015. 
Financiamento PRODER 

Quinta do Vallado, UTAD, ESAB e 
ADVID 

Investimento proposto 744331,59 Investimento proposto 30204,39 

Investimento elegível 524840,00 Investimento elegível 15306,43 

Apoio 346236,25 Apoio 9949,19 

  
Laboratório de Produtos e Serviços para 
a Vitivinicultura Duriense 

Em curso. 
Financiamento 
ADVID 

INEGI, UP, ADVID 

__ 

  

__ 

  

        

  
SPRAYBOT- Precision Spraying Robot for 
Steep Slope Viticulture. 

Não foi aprovado. INESC, ADVID __   __   

8. Desenvolvimento de 
Competências - Formação e 
Divulgação 

      

        

__   __   

        

        Investimento proposto 8565845,95 Investimento proposto 2764354,52 

        Investimento elegível 3928618,96 Investimento elegível 450957,73 

        Apoio 3371805,50 Apoio 208767,62 
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9. DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO 

9.1 PRODUÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE AO CONHECIMENTO 

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

 14 Boletins Informativos 

 10 Circulares de acompanhamento Fitossanitário e outras informações 

Quadro 5 – Boletins e Circulares produzidos em 2015. 

Boletins Informativos Data 

Boletim Informativo 01 - Herbicidas Elementos de Apoio 16/02/15 

Boletim Informativo 02 - Regras da Condicionalidade 25/02/15 

Boletim Informativo 03 - Pagamentos Directos 25/02/15 

Boletim Informativo 04 - Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 25/02/15 

Boletim Informativo 05 - Modo de Produção Integrada (PRODI) 25/02/15 

Boletim Informativo 06 - Produção Integrada da Vinha - Orientações técnicas 25/02/15 

Boletim Informativo 07 - Modo de Produção Biológica (MPB) 25/02/15 

Boletim Informativo 08 - Agricultura Biológica - Orientações técnicas 25/02/15 

Boletim Informativo 09 - Conservação de Solo 25/02/15 

Boletim Informativo 10 - Culturas Permanentes Tradicionais Douro Vinhateiro 07/07/15 

Boletim Informativo 11 - Culturas Permanentes Tradicionais 31/10/15 

Boletim Informativo 12 - Análises de Solos e Foliares 20/05/15 

Boletim Informativo 13 - Balanço intercalar do Ano Vitícola 2014-2015, Previsão do Potencial de 
Colheita para 2015 

17/07/15 
 

ADVID - Ano Vitícola 2015 | Balanço Final – versão provisória 20/10/15 

 

 

Circulares de acompanhamento fitossanitário e outras informações Data 

Circular 01 - Herbicidas, Confusão Sexual e Flavescência Dourada 16/02/15 

Circular 02 - Evolução Fenologia / Traça-da-uva / Escoriose  26/03/15 

Circular 03 - Míldio e Oídio 16/04/15 

Circular 04 - Míldio e Oídio 30/04/15 

Circular 05 - Míldio, Oídio, Traça da Uva, Cigarrinha verde e Análises Foliares  20/05/15 

Circular 06 - Oídio, Míldio, Black Rot, Traça, Cicadela da FD, Cigarrinha-Verde 05/06/15 

Circular 07 - Oídio, Míldio, Traça-da-Uva 15/06/15 

Circular 08 - Traça-da-uva e Cicadela da Flavescência Dourada  29/07/15 

Circular 09 - Evolução da maturação: prestação de serviços 2015 30/07/15 

Circular 10 - Traça-da-Uva. Cigarrinha-Verde e Esca 19/08/15 
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A ADVID ainda produziu/editou os seguintes materiais que podem ser consultados no nosso site: 

 Boletim do Ano Vitícola 2015 

 Manual “Protecção do Solo em Viticultura de Montanha: Manual Técnico para a Região do 

Douro” 

 Brochura de divulgação Winetwork 

 

 

Figura 3 – Exemplos de material de divulgação produzido. 

 

9.2 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO 

9.2.1 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 

14/jan 
Poznan 
(Polónia)  

Congresso "PURE – IPM, Innovation in 
Europe". 

Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

200 

15/jan 
Academia de 
Ciências de 
Lisboa 

Simpósio “A sustentabilidade em 
Viticultura”. 

Debate técnico sobre a 
viticultura. 

ns 

21/jan 
INIAV – Dois 
Portos 

Reunião de Preparação “Centro de 
Competências da Vinha e do Vinho”. 

Promoção pelo INIAV de 
Centro de Competências 
da Vinha e do Vinho. 

ns 

30/jan 
Parque Natural 
de Pilat 

Reunião de viticultores e técnicos, sobre o 
tema Viticultura, Biodiversidade e 
Paisagem. 

Disseminação de 
conhecimento, no âmbito 
do projecto Biodivine. 

 

05/fev Mirandela Sessão esclarecimento CAP. Parcelário. 
Aquisição de 
conhecimento. 

20 

10/fev Lisboa 
Reunião de peritos em viticultura da 
CNOIV. 

 Análise e contributos na 
temática da viticultura. 

15 

12/fev IVV - Lisboa Conselho Consultivo do IVV. Política Vitivinícola. ns 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

13/fev IVV - Lisboa Reunião “Grupo de Peritos Economia". 
Debates dos temas a levar 
as reuniões de Abril da OIV. 

ns 

20/fev 
Sogrape-
Avintes  

Reunião com a “Plataforma do Vinho 
Espanhola”. 

Parceria com a PTVE. 9 

03/mar Vila Real 
Sessão esclarecimento CAP. Candidaturas 
2015. 

Aquisição de 
conhecimento. 

50 

11/mar 
Santa Maria da 
Feira 

Conferência “A Região Norte no Portugal 
2020”. 

Apresentação do Programa 
Norte 2020. 

ns 

13/mar Santarém 
Sessão esclarecimento CAP. Candidaturas 
2015. 

Aquisição de 
conhecimento. 

100 

13/mar Paris Assembleia geral Lien de la Vigne. 
Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

 

20/mar Lisboa 
Sessão esclarecimento CAP. Candidaturas 
2015 

Aquisição de 
conhecimento. 

50 

26/mar Lisboa 
Reunião de Assembleia Geral da 
ViniPortugal. 

Relatório e Contas 2014. ns 

27/mar 
Reguengos de 
Monsaraz 

Colóquio : Prospecção e Conservação em 
Larga Escala da Diversidade das Castas de 
Videira em Portugal. PORVID. 

Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

150 

28/mar 
Casa da 
Calçada. 
Provesende 

Encontros de Reflexão sobre o Douro, 
organizados pela  Douro Generation e 
UTAD. Douro em Mudança. 

Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

ns 

08/abr Toulouse 1ª Reunião projecto Winetwork. 
KOM - reunião de 
arranque do projecto. 

15 

10/abr IVV - Lisboa Reunião Conselho Geral da CNOIV. 
Assuntos a discutir nas 
reuniões da OIV. 

ns 

14/abr ADVID Reunião SIPCAM. 
Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

8 

17/abr Mirandela Sessão Divulgação do PDR 2020. 
Esclarecimentos sobre as 
Medidas do PDR 2020. 

ns 

24/abr 
Santiago de 
Compostela 

Seminário WINETech Plus: Novos 
Caminhos para a Viticultura e Enologia. 

Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

 

29/abr Régua Forum BayVitis 
Partilha de conhecimento 
e Divulgação da Gama de 
Produtos Bayer 

250 

29/abr Bragança Mountains 2016. 

Apresentação do Evento 
“Mountains 2016”. 
Estabelecimento de 
contactos e parcerias. 

30 

11/mai Sabrosa Reunião “Associação Douro Histórico”. 

Consulta às Entidades da 
Região de abrangência da 
Associação Douro 
Histórico, sobre a 
estratégia desta DLBC. 

ns 

15/mai 
 Viana do 
Castelo 

Seminário "Novidades tecnológicas na 
vinha e no vinho". V Encontros Vínicos do 
Vinho Verde. 

Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

 

15/mai Viseu Gala da Entrega dos Prémios ViniPortugal. 
Entrega dos Prémios 
ViniPortugal 2015. 

ns 

19/mai UTAD 
Desafios da Gestão de Paisagens Culturais 
Património Mundial. 

Plano de Monitorização do 
Alto Douro Vinhateiro. 

ns 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

29/mai 
UTAD/Regia 
Douro Park 

Doutoramento Honoris Causa João 
Nicolau de Almeida e Braga de Cruz e 
Seminário “Ciência Vinho e Território”. 

Cerimónia de 
Doutoramento Honoris 
Causa e Seminário sobre a 
RDD. Partilha e aquisição 
de conhecimento. 

ns 

31/mai 
Gruissan – 
França 

19 th GIESCO Meeting. 
Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

400 

08/jun Peso da Régua Atribuição “Bronze Label” 

Reunião de debate sobre 
os diversos indicadores 
subjacentes à atribuição do 
“Bronze Label”. 

3 

09/jun Santarém Feira Nacional Agricultura. 
Reunião sobre Grupos 
operacionais. 

100 

09/jun Santarém 
Grupos Operacionais - Inovação na 
agricultura. 

Esclarecimentos sobre esta 
Medida do PDR 2020. 

ns 

12/jun UTAD, Vila Real Enoexcel. 
Divulgação dos resultados 
do projecto EnoExcel. 

50 

01/jul DGAV, Oeiras 
Inauguração do laboratório nacional do 
INIAV. 

Estabelecimento de 
contactos. 

30 

02/jul 
Qta Pacheca - 
Régua 

Acção Douro - 2015 SAPEC. 
Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

30 

03/jul IAPMEI-Lisboa Reunião no IAPMEI. 

Esclarecimentos sobre as 
condições de candidatura 
do Cluster da Vinha e do 
Vinho. 

 

06/jul 
DRAPN- Vila 
Real 

Reunião Técnica DRAPN - FD. 
Organização da 
prospecção do insecto 
vector da FD. 

10 

14/jul 
Gran Cruz - 
Alijó 

Visita de Investigadores do INEGI. 

Visita à Adega da Gran Cruz 
no âmbito do “Laboratório 
de Serviços para a 
Vitivinicultura Duriense”. 

11 

14/jul Porto 

Conferência promovido pela ANCEVE “12 
anos depois de Porter. E agora? Como 
retomar a estratégia de crescimento para 
os vinhos portugueses? 

Estratégia para os Vinhos 
de Portugal. Partilha de 
conhecimentos. 

ns 

17/jul Vila Real 
Reunião Conselho Consultivo da “Missão 
Douro”. 

Relatório de Monitorização 
e Avaliação do ADV, Douro 
no Norte 2020 e PROVERE. 

ns 

06/ago Peso da Régua Reunião Quartenaire. 
Actualização do Estudo dos 
Vinhos do Douro e Porto 
(IVDP 2008) para a AEVP. 

3 

07/set 
Quinto do 
Seixo 

Apresentação da Plataforma de Inovação 
da Vinha e do Vinho. 

Cerimónia Oficial, com a 
presença do Ministro 
Poiares Maduro de 
apresentação da 
Plataforma de Inovação da 
Vinha e do vinho. 

ns 

24/set 

Escola Superior 
de 
Biotecnologia – 
Porto  

Reunião com investigadores da ESB. 

Preparação de 
apresentação mútua 
(necessidades e 
competências) da ADVID e 
ESB. 

6 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

09/out 
Montemor-o-
Novo 

“Encontro Interprofissional e Inter-
institucional das castas autóctones 
portuguesas”. 

Debate sobre as castas e 
clones necessários à 
vitivinicultura. 

ns 

14/out Peso da Régua Reunião ANIPLA. 

Contributo para “Avaliação 
do Impacto Económico da 
Retirada de Produtos 
Fitofarmacêuticos do 
Mercado”. 

4 

15/out Ponte de Lima 
Conferência “Prémio Nacional de 
Agricultura 2015”. 

Debate com Empresários e 
abertura pelo Secretário de 
Estado da Agricultura. 

 

29/out IVV – Lisboa  Reunião Conselho Consultivo IVV. Politica Vitivinícola. ns 

03/nov 
Peso da Régua, 
Solar IVDP 

Projecto Winetwork-Reunião. 
Reuniao tecnica do grupo 
de trabalho. 

15 

04/nov 
Museu do 
Douro 

Acção Técnica de Informação - 
recuperação muros. 

Planos de recuperação dos 
muros de pedra posta a 
recuperar na Região 
Demarcada do Douro. 

70 

9 a 11 de 
nov. 

Teatrinho, 
Peso da régua 

2ª Reunião projecto Winetwork. 

Partilha de conhecimento 
com os parceiros europeus 
do projecto sobre Doenças 
do lenho e Flavescência 
Dourada. 

40 

12/nov ADVID Reunião SAPEC. 
Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

8 

18/nov 
Euromontana - 
Bruxelas 

Reunião de Assembleia Geral 
Euromontana. 

Assuntos gerais e 
apresentação de iniciativas 
para candidatar aos 
programas europeus.  

ns 

19/nov Almeirim 

Simpósio Vitivinícola das Regiões de 
Lisboa, Tejo e Península de Setúbal, 
promovido pela Sociedade de Ciências 
Agrárias de Portugal – SCAP. 

Disseminação de 
conhecimento. 

250 

08/dez 
Lisboa -
Culturgest 

EUE 2015 - 13.º Encontro de utilizadores 
ESRI Portugal. 

Partilha e aquisição de 
conhecimento. 

100 

10/dez 
Santa Maria da 
Feira 

Evento promovido pelo IAPMEI “Novos 
Desafios com as Empresas”. 

Estratégias para a 
transformação do modelo 
competitivo das empresas 
nacionais. 

ns 

 

9.2.2 Formação Interna/Aquisição de Conhecimento 

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

temática. 

Com o objectivo de adquirir as competências necessárias para a implementação de alguns dos serviços a 

disponibilizar em 2015, a equipa obteve formação nas seguintes temáticas: 

 Avaliação da viabilidade económica dos investimentos através do VAL e TIR – 7h 

 Avaliação das bacias hidrográficas e dimensionamento dos sistemas de drenagem – 7h 

 Formação sobre movimentos de vertentes – 14h 
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 Curso Prático - Wine Flavours – 4h 

 Curso Nível I – Fundamentos de SIG com Quantum Gis – 14h 

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, 

ministradas pelo IFAP. 

 

9.3 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

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

Reforçou-se durante o ano de 2015 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. 

Relativamente ao ano de 2014, a versão em língua inglesa registou um aumento de visitantes na ordem dos 

12 %. 

A página web em 2015 registou 17.045 visitas, traduzindo-se num aumento de 2% em relação a 2014. 

As páginas mais consultadas são as Acções em curso, Notícias e Associados. 

 

 

 

9.3.2. Eventos de divulgação 

Na prossecução dos objectivos de transferência de conhecimento e a sua endogeneização no sector 

vitivinícola, a ADVID realizou diversos eventos como: workshops, simpósios, palestras e visitas, que se 

passam a descrever de forma sucinta por ordem cronológica. 
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1. Workshop “Projecto BIODIVINE - Principais Resultados” 

Datas: 24 de Fevereiro 

Locais: Solar do IVDP – Régua 

Orador: Engª Cristina Carlos, Eng.º Igor Gonçalves (ADVID)  

Oradores Convidados: Eng.º Eduardo Gomes (Sogrape Vinhos, S.A), Eng.º João Perry Vidal (Duorum Vinhos, 
S.A) e Eng.º Márcio Nóbrega (Sogevinus Fine Wines, S.A.) 
 

Evento realizado no âmbito do projecto BioDiVine - Demonstração da biodiversidade funcional em paisagens 

vitícolas, parceria entre a ADVID e entidades francesas (IFV, VITINNOV, EUROQUALITY) e espanholas (ICVV, 

INCAVI), para divulgar os principais resultados obtidos e a mais-valia das acções implementadas nas 

explorações vitícolas da RDD. Como resultado do trabalho desenvolvido, foi também apresentado neste 

evento, o Guia Técnico “Acções de conservação para promover a biodiversidade funcional em viticultura” 

(ver ponto 8.1 deste relatório). 

 

   
Fotos 1 e 2 – Engª Cristina Carlos (ADVID) e Eng.º Eduardo Gomes (Sogrape Vinhos S.A.), durante a apresentação dos resultados do 
projecto. 

 

2. Workshop “Viticultura com futuro” 

Datas: 6 de Março 

Local: Solar do IVDP – Régua 

Oradores convidados: Prof. Antero Martins (Prof. Jubilado do ISA/ Presidente da Direcção da PORVID), 
Prof. Drª Elsa Gonçalves (ISA/PORVID), Eng.º Pedro Leal da Costa (Symington Vinhos S. A), Dr. António 
Graça (Sogrape Vinhos S.A) e o Eng.º Rui Soares (Real Companhia Velha) 
 
A ADVID, como membro fundador da PORVID (Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira) 

realizou o Workshop “Viticultura com futuro” para dar a conhecer o trabalho que esta associação está a 

desenvolver e o benefício que daí pode resultar para a actividade vitícola, presente e futura.  
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Foto 3 – Prof. Antero Martins (ISA/PORVID) durante a sua comunicação. Foto 4 - Eng.º Pedro Leal da Costa (Symington Vinhos S. A), 
Dr. António Graça (Sogrape Vinhos S.A), Engª José Manso (Presidente da ADVID) e o Eng.º Rui Soares (Real Companhia Velha) durante 
o momento de debate do evento. 
 

3. Sessão Esclarecimento: Candidaturas PU 2015 - Novo Quadro de Apoio PDR 2020  

Datas: 9 de Março 

Local: Solar do IVDP, Régua 

Orador da ADVID: Eng.º Igor Gonçalves  

Considerando o novo Quadro Comunitário e as grandes alterações ocorridas na legislação, nas normas e nos 

formulários de candidatura ao Pedido Único, a ADVID  realizou uma acção de divulgação para os seus 

associados. 

 

   
Fotos 5 e 6 - Eng.º Igor Gonçalves e Engª Cristina Carlos (ADVID) durante a sessão de esclarecimento. 

 

4. Seminário "Sustentabilidade da Viticultura de Encosta: algumas ferramentas para a sua 

gestão" 

Datas: 20 de Março na Academia de Ciências de Lisboa 
   26 de Março na Associação de Empresas do Vinho do Porto AEVP) 
 

Orador da ADVID: Engª Cristina Carlos  

Oradores convidados: Prof. Dr. Carlos Bateira (Universidade do Porto), Prof. Dr. Tomas Figueiredo (Instituto 
Politécnico de Bragança), Prof. Dr. Henrique Trindade (UTAD), Drª Carla Patinha (Universidade de 
Aveiro),Eng.º Rui Soares (Real Companhia Velha), Prof. Dr. Afonso Martins (UTAD) e Eng.º Fernando Alves 
(Symington vinhos S.A.). 
 
Moderadores: Jornalistas Rui Falcão e Manuel Carvalho  
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Este seminário pretendeu mostrar os resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos nos últimos quatro 

anos sobre métodos de racionalização da vinha na encosta, com base na análise de risco para a erosão, e 

apresentar medidas de mitigação que reduzindo a erosão permitem o aumento da sustentabilidade, a 

preservação da paisagem, a diminuição dos custos de produção e consequentemente o aumento de 

competitividade das empresas vitícolas. 
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Fotos 7 e 8 - Biblioteca da Academia de Ciências de Lisboa, local Sala onde se realizou o evento. Foto 9 – Sessão de abertura do 
Seminário em Lisboa presidida pelo Vogal da Comissão directiva do COMPETE 2020 – Eng.º Francisco Sousa Soares e com colaboração 
da representante da FAO – Drª Ana Müller e do Presidente da ADVID - Eng.º José Manso. Fotos 10 a 14 – Alguns dos oradores do 
Seminário, Prof. Dr. Carlos Bateira (Universidade do Porto), Prof. Dr. Tomás Figueiredo (Instituto Politécnico de Bragança), Prof. Dr. 
Henrique Trindade (UTAD), Engª Cristina Carlos (ADVID), Dr.ª Carla Patinha (Universidade de Aveiro),Eng.º Rui Soares (Real Companhia 
Velha) e o Moderador, Jornalista Rui Falcão. Foto 15 – Sessão de encerramento com o Director Geral da DGAV - Prof. Dr. Álvaro 
Mendonça e o Director Geral da DGADR – Eng.º Pedro Teixeira. 
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Fotos 16 a 19 – Oradores presentes no Seminário no Porto, Prof. Dr. Carlos Bateira (Universidade do Porto), Prof. Dr. Tomas Figueiredo 
(Instituto Politécnico de Bragança), Prof. Dr. Henrique Trindade (UTAD), Dr. Carla Patinha (Universidade de Aveiro), Engª Cristina Carlos 
(ADVID), Prof. Dr. Afonso Martins (UTAD) e Eng.º Fernando Alves (Symington Vinhos S.A.) e o Moderador, o Jornalista Manuel Carvalho. 
Foto 20 – Plateia do evento. Foto 21 – Sessão de Encerramento do Seminário no Porto, com o Pró-Reitor para a Inovação e 
Empreendedorismo da Universidade do Porto – Prof. Dr. Carlos Melo Brito, o Vice-Reitor para a Cooperação da Universidade de Aveiro 
– Prof. Dr. Carlos de Pascoal Neto, o Vice-Reitor para o Ensino da UTAD – Prof. Dr. João Coutinho, o Presidente da ADVID – Engª José 
Manso e Dr. António Filipe (Director da AEVP). 
 
 

5. Colóquio Ecovitis: Balanço Final 

Datas: 24 de Março  

Locais: Quinta das Carvalhas - Pinhão 

Oradores: Prof. Drª Laura Torres (CITAB/UTAD), Prof. Dr. José Aranha (CITAB/UTAD), Prof. Dr Antonio Crespí 
(CITAB/UTAD),Eng.º Mário Santos (CITAB/LEA_UTAD), Prof. Drª Aurora Monzon (CITAB/UTAD), Engª Fátima 
Gonçalves (CITAB/UTAD), Engª Cristina Carlos (ADVID),Eng.º Márcio Nóbrega, Sogevinus Fine Wines S.A, 
Eng.º Rui Soares, Eng.º Álvaro Lopes, Eng.º Sérgio Soares (RCV) 
  
Evento realizado no âmbito do encerramento do projecto ECOVITIS - Maximização dos serviços de 

ecossistema vinha, que foi desenvolvido através de uma parceria entre a ADVID, a Real Companhia Velha 

(RCV), a Sogevinus Fine Wines S.A. e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Pretendeu-se com o evento efectuar um balanço dos resultados obtidos neste projecto e das acções 

implementadas.   
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   Fotos 22 e 23 – Prof. Dr.ª Laura Torres e Prof. Dr. António Crespi durante as suas apresentações no Workshop. Fotos 24 e 25 - Visita 
às acções implementadas na Quinta das Carvalhas, no âmbito do projecto. 
 
 
 

6. Workshop “Premio ADVID 2014 – Michael Symington 
 

Datas: 27 de Abril 

Local: Quinta da Pacheca 

Orador: Prof. Dr. Victor Freitas (Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – FCUP) 

 

Após a atribuição em 2014, do Prémio ADVID 2014 - Michael Symington, ao trabalho: “Different Phenolic 

Compounds Activate Distinct Human Bitter Taste Receptors”, a ADVID promoveu este ano um Workshop 

para apresentar o trabalho premiado. 

Para a entrega do prémio esteve presente, em nome da família do Sr. Michael Symington, o Dr. Carlos 

Caldeira.  

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. 
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Foto 26 - Sessão de Abertura do Workshop com o Eng.º José Manso e Eng.º José Moreira da Silva (Direcção da ADVID) com um dos 
autores do trabalho premiado, o Prof. Dr. Victor Freitas. Foto 27 - Plateia presente. Foto 28 - Prof. Dr. Victor Freitas durante a 
apresentação do trabalho premiado. Foto 29 - Dr. Carlos Caldeira em representação da família do Sr. Michael Symington, a fazer a 
entrega do prémio. 
 
 

7. XXII Prova anual dos vinhos de vindima: vinhos tintos aptos à “DO Douro” e vinhos 

generosos aptos à “DO Porto”. 

Datas: 1 e 29 de Junho  

Local: Sense Test, Vila Nova de Gaia. 

Foram realizadas as provas dos vinhos tintos de vindima 2013 aptos à DO Douro e vinhos generosos aptos 

à DO Porto. As sessões foram organizadas por categorias representativas (qualidade representativa, 

qualidade máxima e castas). Foram provados 45 vinhos, dos quais 21 vinhos generosos aptos à DO Porto e 

24 aptos à DO Douro.  

 

8. WineBioCode - Estratégias utilizadas na identificação de Castas na Região Demarcada. 

Datas: 26 de Junho 

Locais: Solar do IVDP, Régua 

Oradores convidados: Engª Paula Martins-Lopes (UTAD), Eng.º José Eduardo Eiras-Dias, Engª Margarida 
Baleiras-Couto e Eng.º João Brazão (INIAV), Eng.º Ramiro  Fernandes e Eng.º Pedro Jorge (INESCTEC),  
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A correcta identificação das variedades é a base de todo o processo associado à certificação de vinhos com 

Denominação de Origem. Este processo de certificação implica a garantia de rastreabilidade de toda a cadeia 

de produção, desde o mosto oriundo do produtor até à garrafa de vinho adquirida pelo consumidor final. 

O WineBioCode foi um projecto que envolveu quatro instituições (UTAD, INIAV, INESC e Sogrape Vinhos) 

com o intuito de desenvolver metodologias capazes de identificar as castas presentes, utilizando o DNA, ao 

longo de toda a fileira do vinho.  

Neste âmbito foi promovido este workshop para apresentar o Interesse prático desta tecnologia na fileira 

do vinho e debater-se os principais resultados do projecto. 

 

9. Balanço Intercalar do Ano Vitícola - Previsão de Produção  

Datas: 15 de Julho  

Locais: Solar do IVDP, Régua 

Oradores: Equipa técnica da ADVID 

No seguimento dos anos anteriores realizou-se este workshop para a realização de um Balanço Intercalar 

do Ano Vitícola 2014/2015 até ao período de floração/pintor e apresentar as Previsões do Potencial de 

Produção para a vindima de 2015.   

 

     
     Fotos 30 - Plateia e oradores participantes no Workshop. 

 

10. Workshop "A maturação fenólica: a sua importância na qualidade dos vinhos tintos 

Datas: 31 de Agosto  

Locais: Solar do IVDP, Régua 

Oradores convidados: Prof. Victor Freitas da Faculdade e Ciências da Universidade do Porto e o Prof. António 
Jordão da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu. 

A determinação da data óptima para a vindima, o controlo adequado da maturação das uvas e, em 

particular, a sua composição fenólica e o seu potencial de extracção são factores de extrema importância 

para os enólogos. Assim, a ADVID promoveu a realização deste workshop para debate  e troca de ideias 

sobre a maturação polifenólica das uvas e a participação destes compostos nas características sensoriais do 
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vinho. Para tal, convidou o Prof. Victor Freitas da Faculdade e Ciências da Universidade do Porto e o Prof. 

António Jordão da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu. 

O Professor Victor Freitas, com um vasto curriculum sobre compostos fenólicos, liderou a equipa a quem foi 

atribuído o Prémio ADVID 2014, através do trabalho científico, “Different Phenolic Compounds Activate 

Distinct Human Bitter Taste Receptors” que teve como objectivo o estudo dos compostos responsáveis pela 

sensação de amargor e adstringência, aspectos dos mais discutidos e complexos em enologia. 

O Professor António Jordão tem desenvolvido muito trabalho  de investigação e desenvolvimento na área 

da Enologia, nomeadamente no âmbito da composição fenólica de uvas e vinhos e ainda na utilização das 

madeiras para uso enológico.  

     

  
Foto 31 – Prof. Victor Freitas da Faculdade e Ciências da Universidade do Porto e Engª Rosa Amador da ADVID, durante a abertura do 
Workshop. Foto 32 – Plateia presente no evento. 

 

11. Workshop "Ano vitícola 2015 - Balanço Final" 
 
Datas: 16 Outubro   

Locais: Solar do IVDP, Régua 

Oradores: Equipa técnica da ADVID 

No seguimento do balanço intercalar d ano vitícola 2014/2015 realizado em Julho, a ADVID promoveu no 

final do ano vitícola este workshop para analise, com os seus Associados, das ocorrências climáticas e 

respectivo impacto na evolução do ciclo vegetativo, nos aspectos fitossanitários e disponibilidade hídrica 

para a videira. 
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Foto 33 – Engª Rosa Amador (Directora Geral da ADVID) na abertura do Workshop. Foto 34 - Engª Paulo Costa e Engª Maria do 
Carmo, alguns dos oradores do evento, durante as suas comunicações. Foto 35 – Plateia do evento. 

 
 

12. XXXVII Reunião de Outono: Enrelvamentos em Pomares, Olival e Vinha 
 
Datas: 23 de Outubro  

Locais: Carrazeda de Ansiães 

A ADVID colaborou com a Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens - SPPF, juntamente com a 

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães e o Centro de Investigação de Montanha na realização desta 

reunião dedicada ao tema Enrelvamentos em Pomares, Olival e Vinha. Este evento realizou-se no decorrer 

da 37ª Reunião de Outono da SPPF. 

   
Foto 36 – Plateia presente no evento. Foto 37 – Engª Cristina Carlos (Directora Técnica da ADVID) durante a sua comunicação. 
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13. Lançamento do livro "Protecção do Solo em Viticultura de Montanha: Manual Técnico 
para a Região do Douro 

 

Datas: 30 de Outubro  

Locais: Museu do Douro - Peso da Régua 

Numa edição da ADVID, associada às comemorações do Ano Internacional do Solo (FAO) realizou-se no 

Museu do Douro, o lançamento do livro "Protecção do Solo em Viticultura de Montanha: Manual Técnico 

para a Região do Douro" do Prof. Tomás de Figueiredo (CIMO/ESA/IPB), com a presença do autor e dos 

vários co-autores. 

Este manual tem como objectivo reunir informação e metodologias aplicáveis à protecção do solo em 

viticultura de montanha, enquanto bem evolutivo e vivo. Propõe, depois de um breve enquadramento 

regional, um percurso realizado em três fases: o solo, suas características e distribuição, as ameaças a este 

recurso e finalmente medidas que possam reduzir estas ameaças e conservar o solo. 

Foto 38 – Capa do Manual. Foto 39 e 40 – Plateia presente no Lançamento do Manual. Foto 41 – Sessão de abertura com  o 
Presidente da ADVID,Eng.º José Manso. Foto 42 – O autor, Prof. Dr. Tomás Figueiredo e algum dos co-autores do manual.  
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14. Seminário "Doenças Lenho e Flavescência Dourada" 
 

Datas: 10 de Novembro  

Locais: Museu do Douro - Peso da Régua 

Oradores Convidados: Florence Fontaine e Vicenzo Mondello (University of Reims, Champagne-Ardenne, 
França), Andreas Kortekamp (DLR Rheinpfalz, Alemanha), Laura Mugnai (Faculty of Agriculture of Florence, 
Itália), Josep Armangol (Universitat Politècnica de València, Espanha), Cecília Rego (Instituto Superior de 
Agronomia, Lisboa, Portugal), Sylvie Malembic-Maher (INRA, França), Michael Maixner (Julius Kühn 
Institute, Alemanha), Mauro Jermini (Agroscope, Suiça),Ibolya Ember (Corvinus University of Budapest, 
Hungria), Dijana DIJANA Škoric (University of Zagreb, Croácia). 
 
Moderadora: Ana Maria Nazaré Pereira (UTAD) 
 
A ADVID realizou este Seminário, no âmbito do projecto WINETWORK, com o objectivo de promover a 

transferência de conhecimento científico sobre duas doenças, com grande impacto económico no sector 

vitivinícola: as Doenças do Lenho e a Flavescência Dourada. 

O Winetwork é um projecto colaborativo europeu (H2020) que pretende promover o intercâmbio e a 

transferência de conhecimento e inovação entre várias regiões vitícolas europeias com o objectivo de 

fomentar a sustentabilidade do sector vitivinícola. Espera-se que venha a ter repercussões ao nível científico, 

prático e económico em toda a Europa.  

 

 

 

Foto 43 – Plateia presente no Seminário que decorreu no Museu do Douro. 
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Foto 44 – Plateia presente no Seminário. Foto 45 – Sessão de abertura, com a presença da Engª Rosa Amador (Directora Geral da 
ADVID). Foto 46 - Alguns dos oradores do Seminário e a Moderadora, Profª Drª Ana Maria Nazaré Pereira (UTAD). 

 

15. Reuniões dos Grupos de Trabalho e Cientifico do projecto Winetwork 
 
Data: 9 a 11 de Novembro 

Local: Teatrinho da Régua 

O projecto Winetwork envolve 11 parceiros de 7 países europeus e baseia-se na interacção promovida por 

uma rede de agentes facilitadores, entre grupos técnicos de trabalho regionais e dois grupos científicos de 

trabalho dedicados às doenças do Lenho e Flavescência Dourada, dinamizando a transferência de resultados 

científicos e do conhecimento prático para o sector vitivinícola de cada país, através de várias ferramentas 

de divulgação, adaptadas aos utilizadores finais. 

Em Portugal o Winetwork é dinamizado pela ADVID que promoveu a realização em Portugal da 2ª reunião 

do projecto envolvendo 42 investigadores internacionais que debaterem estas temáticas ao longo de três 

dias. 
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Fotos 47 e 48 – Investigadores internacionais do projecto Winetwork, durante as várias reuniões que decorreram na sala do Teatrinho, 
na Régua. 
 

16. Sessão de Esclarecimento: Portal do Viticultor 

Data: 17 de Dezembro 

Local: Solar do Vinho do Porto, Peso da Régua. 

Oradores Convidados: Técnicos do IVDP 

A ADVID, em parceria com o IVDP, realizou esta Sessão de esclarecimento com o objectivo de dar a 

conhecer as funcionalidades do  Portal do Viticultor. 

O Portal do Viticultor é uma plataforma tecnológica inovadora e intuitiva, acessível em qualquer local com 

internet, desenvolvida pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP). 

O portal, através do Sistema de Informação Geográfica da Vinha da RDD (SIVRDD), permite a obtenção 

automática da pontuação de quatro factores: localização, altitude, inclinação e exposição. Adicionalmente, 

baseado num Modelo Digital do Terreno de grande exactidão, consegue-se aumentar a rapidez no 

tratamento da classificação das parcelas de vinha. Este cálculo, em áreas que ainda não têm vinha 

(simulador), permite prever a futura classificação da parcela bem como a sua área, por forma, a adoptar as 

medidas de gestão do potencial vitícola, mais adequadas. 

 

     

Fotos 49 e 50 -Eng.º José Manso e um dos oradres do IVDP, durante a Sessão. 
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Quadro 7 - Resumo dos Workshops realizados em 2015. 

Ref.  Data Eventos organizados - Workshop, Seminários e outros 
Nº de 

Participantes 

1 24/jan Workshop “Projecto BIODIVINE - Principais Resultados”  24 

2 06/mar Workshop “Viticultura com futuro”  26 

3 09/mar 
Sessão Esclarecimento: Candidaturas PU 2015 - Novo Quadro de 
Apoio PDR 2020  

16  

4 20/mar 
Seminário "Sustentabilidade da Viticultura de Encosta: algumas 
ferramentas para a sua gestão”. Lisboa 

 45 

4 26/mar 
Seminário "Sustentabilidade da Viticultura de Encosta: algumas 
ferramentas para a sua gestão”. Porto 

 60 

5 24/mar Colóquio “Ecovitis: Balanço Final” 30  

6 27/abr Workshop “Prémio ADVID 2014 – Michael Symington” 15 

7 1 e 29/jun  
XXII Prova anual dos vinhos de vindima: vinhos tintos aptos a “DO 
Douro” e vinhos generosos aptos a “DO Porto” 

 37 

8 26/jun 
Workshop “WineBioCode - Estratégias utilizadas na identificação de 
Castas na Região Demarcada” 

33  

9 15/jul 
Workshop “Balanço Intercalar do Ano Vitícola - Previsão de 
Produção”  

 23 

10 31/ago 
Workshop "A maturação fenólica: a sua importância na qualidade 
dos vinhos tintos” 

24  

11 16/out Workshop "Ano vitícola 2015 - Balanço Final"  33 

12 23/out 
XXXVII Reunião de Outono: Enrelvamentos em Pomares, Olival e 
Vinha 

 120 

13 30/out 
Lançamento do livro "Protecção do Solo em Viticultura de 
Montanha: Manual Técnico para a Região do Douro” 

26  

14 10/nov  Seminário "Doenças Lenho e Flavescência Dourada" 137  

15 9 e 11/nov Reuniões dos Grupos de Trabalho e Cientifico do projecto Winetwork 39  

16 17/dez Sessão de Esclarecimento: Portal do Viticultor 12  

 

9.3.3 Trabalhos apresentados e/ou Publicados 

Apresentamos no Quadro 8, a lista de trabalhos publicados ou apresentados em eventos científicas e de 

divulgação. 
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Quadro 8 - Trabalhos apresentados e/ou publicados 

Ref. Data Acção Evento Autores 

1 14/jan 

Poster "First approach prediting 
ascosporic infections og Grapevine 
Powdery Mildew in the Douro Wine 
Region using a mechanistic model". 

Congresso PURE – IPM, 
Innovation in Europe, que 
decorreu em Poznan (Polónia). 

Carmo, M. et 
al. 

2 14/jan 

Poster "Biodiversity of hoverflies 
(Diptera: Syrphidae) and seasonal 
variation in vineyards of Douro 
Demarcated Region, Portugal". 

Congresso PURE – IPM, 
Innovation in Europe, que 
decorreu em Poznan (Polónia). 

Gonçalves, F.; 
Pinheiro, L.; 
Carlos, C.; 
Sousa, S.; 
Santos, S.; 
Torres, L. 

3 14/jan 

Poster "Mating disruption against 
Lobesia botrana (Den. & Schiff) using 
ISONET-LTT dispensers in the Douro 
Wine Region (Portugal)". 

Congresso PURE – IPM, 
Innovation in Europe, que 
decorreu em Poznan (Polónia). 

Carlos, C. et al. 

4 14/jan 

Poster "Which is the role of non-crop 
habitats on biodiversity of 
grounddwelling spiders in vineyards of 
Douro Demarcated Region, Portugal?". 

Congresso PURE – IPM, 
Innovation in Europe, que 
decorreu em Poznan (Polónia). 

Gonçalves, F.; 
Crespo, L.; 
Carlos, C.; 
Sousa, S.; 
Nóbrega, M.; 
Soares,R.; 
Torres, L. 

5 30/jan 

Comunicação oral "Retours sur plusieurs 
années d´études et d´actions sur la 
biodiversité dans un vignoble d e forte 
pente (Vallée du Douro, Portugal)". 

Reunião de viticultores e 
técnicos sobre o tema 
Viticultura, Biodiversidade e 
Paisagem. Parque Natural de 
Pilat . 

Carlos, C. 

6 24/fev 

Comunicação oral "Acções de 
monitorização do projecto BIODIVINE. 
Impacto da paisagem vitícola na 
biodiversidade de artrópodes e de 
aves". 

Workshop “Projecto BIODIVINE - 
Principais Resultados". Régua 

Carlos, C. 

7 24/fev 
Comunicação oral "Biodiversidade de 
mamíferos no ecossistema vitícola". 

Workshop “Projecto BIODIVINE - 
Principais Resultados". Régua 

Gonçalves, I. 

8 24/fev 

Comunicação oral " Acções de 
conservação da biodiversidade 
implementadas. Apresentação do guia 
técnico". 

Workshop “Projecto BIODIVINE - 
Principais Resultados". Régua 

Carlos, C. 

9 13/mar 
Comunicação oral "Results  
of questionnaires Flavescence dorée  
(Techniciens) ". 

Assembleia geral do lien de la 
vigne. Ponto de situação do 
inquérito sobre Flavescência 
dourada. 

Carlos, C. 

10 20/mar 
Comunicação oral "A importância das 
infra-estruturas ecológicas na 
conservação do solo".  

Seminário "Sustentabilidade da 
Viticultura de Encosta: algumas 
ferramentas para a sua gestão” 
promovido pela ADVID na 
Academia de Ciências de Lisboa. 

Carlos, C. 

11 24/mar 

Comunicação oral "Resultados da 
aplicação de um novo difusor de 
feromona para implementação da 
confusão sexual contra a traça-da-uva".  

Workshop Ecovitis: Balanço 
Final, realizado pela ADVID, na 
Quinta da Carvalhas da Real 
Companhia Velha, Pinhão. 

Carlos, C. 

     

     

     



ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região do Douro ▪ Relatório de Actividades e Contas 2015 

 

67 
 

Ref. Data Acção Evento Autores 

12 26/mar 
Comunicação oral "A importância das 
infra-estruturas ecológicas na 
conservação do solo".  

Seminário "Sustentabilidade da 
Viticultura de Encosta: algumas 
ferramentas para a sua gestão” 
promovido pela ADVID na 
Associação de Empresas de 
Vinho do Porto (AEVP), em Vila 
Nova de Gaia. 

Carlos, C. 

13 27/mar 

Comunicação oral "Prospecção das 
castas antigas da Região Demarcada do 
Douro, Região Demarcada Távora-
Varosa e Região Vitivinícola de Trás-os-
Montes". 

Colóquio promovido pela 
PORVID: Prospecção e 
Conservação em Larga Escala da 
Diversidade das Castas de 
Videira em Portugal, realizado 
em Reguengos de Monsaraz. 

Costa, P. 

14 27/mar 

Artigo " Prospecção das castas antigas 
da Região Demarcada do Douro, Região 
Demarcada Távora-Varosa e Região 
Vitivinícola de Trás-os-Montes. 

 Colóquio promovido pela 
PORVID: Prospecção e 
Conservação em Larga Escala da 
Diversidade das Castas de 
Videira em Portugal. 

Costa, P. 

15 11/mai 
Comunicação oral "Sustainable 
viticulture". 

Reunião interna com equipa de 
ingleses da Universidade de 
Plumpton. 

Carlos, C. 

16 15/mai 
Comunicação oral "A importância das 
infra-estruturas ecológicas no 
ecossistema vitícola". 

Seminário "Novidades 
tecnológicas na vinha e no 
vinho" que decorreu no âmbito 
dos V Encontros Vínicos do 
Vinho Verde, em Viana do 
Castelo. 

Carlos, C. 

17 4/jun 

Artigo do Poster "Clonal selection of 
Aragonez variety (syn. Tinta Roriz, 
Tempranillo) in the Douro Wine Region 
focused on quality improvement". 

19 th GIESCO Meeting. Gruissan 
– França  

Costa, P. et al.   

18 4/jun 

Poster "Clonal selection of Aragonez 
variety (syn. Tinta Roriz, Tempranillo) in 
the Douro Wine Region focused on 
quality improvement". 

19 th GIESCO Meeting. Gruissan 
– França  

Costa, P. et al.   

19 12/jun 

Artigo “Modeling phenology, water 
status, and yield components of three 
portuguese grapevines using STICS Crop 
Model”. 

American Journal of Enology and 
Viticulture 66, 4: 482 - 491. 

Fraga, H et al 

20 2/jul 
Comunicação oral "Viticultura no Douro 
Nova Solução SAPEC Agro" 

Acção Douro - 2015 SAPEC Val, C. 

21 15/jul 
Comunicação oral "Balanço Intercalar do 
Ano Vitícola - Avaliação do Potencial 
Hídrico da Videira". 

Workshop "Balanço Intercalar 
do Ano Vitícola - Previsão de 
Produção", realizado pela 
ADVID, na Régua. 

Gonçalves, I. 

22 15/jul 
Comunicação oral "Balanço Intercalar do 
ano vitícola - Previsão de Produção". 

Workshop "Balanço Intercalar 
do Ano Vitícola - Previsão de 
Produção", realizado pela 
ADVID, na Régua. 

Costa, P. 

23 15/jul 
Comunicação oral " Balanço Intercalar 
do ano vitícola - Evolução do Clima". 

Workshop "Balanço Intercalar 
do Ano Vitícola - Previsão de 
Produção", realizado pela 
ADVID, na Régua. 

Teixeira, B. 
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Ref. Data Acção Evento Autores 

24 15/jul 
Comunicação oral "Balanço Intercalar do 
ano vitícola - Ciclo Vegetativo". 

Workshop "Balanço Intercalar 
do Ano Vitícola - Previsão de 
Produção", realizado pela 
ADVID, na Régua. 

Costa, P. 

25 15/jul 
Comunicação oral "Balanço Intercalar do 
ano vitícola - Pragas". 

Workshop "Balanço Intercalar 
do Ano Vitícola - Previsão de 
Produção", realizado pela 
ADVID, na Régua. 

Carlos, C. 

26 15/jul 
Comunicação oral "Balanço Intercalar do 
Ano vitícola - Doenças". 

Workshop "Balanço Intercalar 
do Ano Vitícola - Previsão de 
Produção", realizado pela 
ADVID, na Régua. 

Val, C. 

27 15/jul 
Artigo “Enhanced yield and physiological 
performance of Mediterranean 
grapevines through foliar kaolin spray”. 

Procedia Environmental  
Sciences    29   ( 2015 )   247  –  
248. 

Correia et al 

28 12/out 

Artigo "Statistical modelling of 
grapevine phenology in Portuguese 
wine regions: observed trends and 
climate change projections". 

Revista científica Journal of 
Agricultural Science. 

Fraga, H. et al. 

29 23/out 
Comunicação oral "Enrelvamentos em 
vinha: desafios teóricos e 
experimentais". 

 XXXVII Reunião de Outono: 
Enrelvamentos em Pomares, 
Olival e Vinha. Carrazeda de 
Ansiães. 

Carlos, C 

30 30/out 
Comunicação oral "Balanço final do Ano 
vitícola 2015". 

Workshop "Ano vitícola 2015 - 
Balanço final", promovido ela 
ADVID a 30 de Outubro de 2015, 
na Régua. 

Carlos, C.; 
Gonçalves, I.; 
Morais, A.; 
Teixeira, B; Val, 
M.; Costa, P. 

31 11/dez 
Artigo "Predicting Grapevine Water 
Status Based on Hyperspectral 
Reflectance Vegetation Indices". 

Revista Remote Sensing. 2015, 
7, 16460 – 16479; 
doi:10.3390/rs71215835 

Pôças, I. et al 

32 11/dez 

Comunicação oral "Conheça os seus 
adversários: ponto da situação da 
flavescência dourada e doenças do 
lenho em Portugal e na Europa". 

Seminário «A selecção da 
PORVID- clones e material 
policlonal de castas portuguesas 
de videira". ACIBEV, Lisboa. 

Carlos, C. 

33 31/dez 

Artigo “Potencialidades do caulino como 
protector solar das folhas e cachos no 
período estival na Região Demarcada do 
Douro”. 

Revista técnico-científica 
AGROTEC, nº 17. 4º Trimestre 
de 2013/2015, 74-81 

Moutinho-
Pereira, J. et al 

 

 

 

 

9.3.4 Prémio ADVID 2015  

Em 2015 realizou-se a entrega do Prémio ADVID 2014 - Michael Symington, promovendo-se para o efeito 

um Workshop para apresentar o trabalho premiado “Different Phenolic Compounds Activate Distinct Human 

Bitter Taste Receptors”, conforme quadro 7, evento organizado com a ref 6. 
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9.3.5 Dinamização de Projectos Complementares 

Para a promoção de projectos foram realizados contactos com associados, parceiros e outras entidades, 

destacando-se as newsletters abaixo identificadas. 

 

Quadro 9 – Dinamização de projectos complementares 

Data Evento Assunto 

8/jan 
Newsletter n.º 1-2015 - Apoio à promoção 
do vinho. 

Apoio à promoção do vinho e dos produtos vínicos no 
mercado interno. OCM Vitivinícola.  

4/fev 
ADVID - Newsletter n.º 2-2015 - Promoção 
do vinho. 

Portugal-EUA – Reforço das Relações Económicas 
Bilaterais. 

  
Acordo Económico e Comercial Global Canadá-União 
Europeia – CETA.  

13/fev Newsletter PDR2020 - Jovens Agricultores. 

Portaria nº 31/2015 que estabelece o regime de 
aplicação da acção n.º 3.1, "Jovens agricultores", da 
Medida n.º 3, "Valorização da produção agrícola", do 
PDR 2020. 

22/abr 
ADVID - Newsletter n.º 5-2015 - Promoção 
do vinho. 

Roteiro para a exportação. Compradores UK no 
Douro. 

26/mai 
Newsletter - Candidaturas aos Pequenos 
Investimentos.  

Prorrogação do período de apresentação das 
candidaturas de pequenos investimentos, no âmbito 
do PDR 2020. 

21/set ADVID - Newsletter n.º 12-2015 – Vitis. 
Conversão de Direitos de Plantação de vinha em 
Autorizações. 

22/set 
ADVID - Newsletter n.º 13-2015 -Seminário 
– AICEP. 

Dinamização das relações económicas e comerciais 
Portugal/Cuba. 

7/out 
ADVID - Newsletter n.º 16-2015 - Promoção 
do vinho. 

Seminário de apresentação do novo Embaixador de 
Portugal no Panamá. 

12/nov 
ADVID - Newsletter n.º 19-2015: VITIS - 
CAMPANHA 2016/2017 - submissão de 
candidaturas 

Regime de apoio à reestruturação e reconversão das 
vinhas (VITIS). 

17/nov Newsletter – Vitis. 
Regime de apoio à reestruturação e reconversão das 
vinhas (VITIS) | Pedidos de emissão dos direitos de 
replantação (EDP ou TDR). 

23/nov 
Newsletter - Serviços e candidaturas 
abertas. 

Serviços disponibilizados pela ADVID para apoio aos 
Associados. 

21/dez Newsletter – Vitis. 
Regime de apoio à reestruturação e reconversão das 
vinhas (VITIS) - Pedidos de replantação da Vinha. 

 

9.3.6 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 

13/fev Noticias ao minuto  
7ª Edição Premio ADVID- ADVID homenageia 
Michael Symington e atribui prémio a 
Investigadores da FCUP 13/fev Compete 
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Data OCS Assunto 

13/fev CTMAD 

7ª Edição Premio ADVID- ADVID homenageia 
Michael Symington e atribui prémio a 
Investigadores da FCUP 

13/fev IVDP 

13/fev UP  

14/fev Rede Rural 

11/fev Site noticia UP 

13/fev Revista dos Vinhos 

16/fev Site IVV 

11/mar Diário Agrário Lisboa e Porto debatem sustentabilidade da 
viticultura de encosta (Seminário Sustentabilidade 
da Viticultura de Encosta) 

13/mar Jornal Negócios online 

13/mar Rede Rural 

13/mar Revista dos Vinhos Manual mostra fauna associada à vinha no Douro 

7/jul Jornal i online 

Douro prevê produzir 278 mil a 300 mil pipas de 
vinho nesta vindima  

8/jul Jornal Tâmega Sousa 

17/jul RTP online 

17/jul Confagri online 

17/jul Visão online 

17/jul Jornal Online VIVA Porto 

17/jul Expresso online 

18/jul Agronegócios online 

18/jul Diário Agrário 

18/jul Revista Sábado Online 

7/ago Sic - Telejornal Previsão produção de vindima 

14/ago Viniportugal 

ADVID recebe distinção europeia (Bonze Label) 
17/set Revista dos Vinhos - facebook 

17/set Revista dos vinhos 

17/set IVV - Site 

9/out Agronegócios digital 
Peso da Régua acolhe seminário sobre “Doenças do 
Lenho e Flavescência Dourada - projecto 
Winetwork  10/out Compete 2020 

29/out Noticias ao minuto 
Winetwork, a união entre países para travar 
doenças da vinha 

29/out Confagri online 
Instituições de sete países unem esforços para 
travar doenças da vinha – projecto Winetwork 29/out Diário Agrário 

30/out Infovini 
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Data OCS Assunto 

5/nov Rede Rural Nacional Instituições de sete países unem esforços para 
travar doenças da vinha – projecto Winetwork 

10/nov 
Porto canal - reportagem no programa 
Territórios (19:16 - 21:4) 

14/nov Revista de vinhos 
ADVID lança manual para Protecção do Solo em 
Viticultura de Montanha 

16/nov Revista digital infowine Ano Vitícola 2015  

20/nov Jornal de Noticias Drones vigiam pragas nas vinhas
 

2/dez Porto Canal Produção de Vinho no Douro aumentou 15%
 

9/dez Universidade FM - Facebook
 

ADVID colabora com instituições americanas em 
estudo para controlo da Traça-da-uva na Califórnia 9/dez Revista e vinhos 

10/dez Agronegócios digital 

14/dez IVV - Facebook Douro dispõe de Manual técnico para Protecção do 
Solo em Viticultura de Montanha 

22/dez 
Notícias do Douro. Nº 4036 de 22 de 
Dezembro 2015. Página 26 

16/dez Rede Rural Douro: ano vitícola 2014/2015 foi «atípico» em 
termos climáticos 

22/dez Agronegócios online 

10.  SERVIÇOS DE APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

10.1- 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 de 135 Associados com 

contracto de assistência técnica, apoiando a implementação destes dois modos de produção da vinha. Para 

este efeito foi prestada assistência técnica que se traduziu em 216 visitas de campo, 232 contactos 

telefónicos, 133 pedidos únicos, 112 parcelários e 138 cadernos de campo, tal como reportado na Fig.4. 

 

Fig. 4 - Acções de acompanhamento técnico aos associados. 
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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 e Circulares 

de acompanhamento do ciclo vegetativo da videira e da evolução pragas e doenças, tal como reportado na 

tabela 5. 

Apoio à elaboração dos processos de candidatura ao Pedido Único (PU) 

Relativamente às candidaturas às medidas Agro-Ambientais (MAA), incluídas na Medida 7 do PDR2020, em 

2015 foram submetidos 139 Pedidos Únicos (dos quais, 6 sem assistência técnica), tendo-se candidatado 

uma superfície total de 5.905 ha à Acção 7.2. Produção Integrada (PRODI) e 411 ha à Acção 7.1. Agricultura 

Biológica (MPB). Para além destas MAA, foram também efectuadas candidaturas às operações 7.6.1. 

Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional (CPT), 7.6.2. Culturas Permanentes Tradicionais - 

Douro Vinhateir o (CPT-DV) para a manutenção de muros de pedra posta e 7.4.2. Enrelvamento da 

entrelinha de Culturas Permanentes (Conservação do Solo). De frisar que em 2015, na sequência do 

PDR2020 englobar um incentivo Agro-Ambiental para a conservação do solo, Enrelvamento, e de terem sido 

demonstradas as vantagens desta prática, através dos projectos em que participámos e das acções que 

dinamizámos, a ADVID mobilizou de forma significativa os Associados para esta acção, tendo resultado numa 

área de 4.000ha de enrelvamento. 

Verificou-se também um aumento de 400ha da área candidata à Produção Integrada, que perfez 5.760ha 

em 2015 e representa 13% do total de área de vinha da RDD. 

No PU foram ainda candidatas superfícies aos Pagamentos Directos - Regime Pagamento Base (RPB) e 

Regime de Pequena Agricultura (RPA) e à Medida 9 - Manutenção da Actividade Agrícola em Zona 

Desfavorecida (MZD´S). É de destacar um aumento significativo das áreas candidatas às MZD’s (825%), tendo 

em conta que no PDR2020 foram alterados os critérios de elegibilidade das parcelas candidatas a este tipo 

de medida. 

 

Quadro 11 – Áreas e montantes candidatados no PU (2014 versus 2015)  

Ajudas PU 2014 2015 ∆ (%) 

Nº PU 133 139 5 

Nº Acções candidatas 361 682 89 

Área candidata a RPB (ha) 2.162 7.030 225 

Área candidata a MZD´s  (ha) 771 7.130 825 

Área candidata a PRODI  (ha) 5.439 5.905 9 

Área candidata a MPB  (ha) 327 411 26 

Área candidata ao Enrelvamento  (ha) - 4.001 - 

Área candidata às Culturas permanentes 
tradicionais  (ha) 

- 344 - 
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Ajudas PU 2014 2015 ∆ (%) 

Área candidata às Culturas permanentes 
tradicionais - Douro Vinhateiro (ha) 
 

1.201 1.491 24 

Muros candidatos (m) 364.050 551.521 52 

Valor Potencial a receber (€) 1.477.330 2.439.463 65 

Vinha 2014 2015 ∆ (%) 

Área candidata a PRODI (ha) 5.374 5.769 7 

Área candidata a MPB (ha) 216 280 30 

 

 

Foi ainda realizada a preparação e a difusão de 10 Boletins Informativos com vista a esclarecer o melhor 

possível os Associados acerca da legislação, condições de elegibilidade e compromissos associados a cada 

medida / Acção a que se candidatavam no PU2015. 

Os gráficos 2 e 3 sintetizam a informação referente às candidaturas ao Pedido Único 2015, e espelham o 

resultado da dedicação da equipa da ADVID à internalização e implementação da legislação, aliada a um 

quadro comunitário mais alargado, que permitiu que os Associados da ADVID tivessem um aumento do 

potencial de ajudas na ordem dos 65% (em 2014, o potencial de ajudas foi de 1.477.330€, tendo em 2015 

sido de 2.439.463€). 
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Gráfico 2 - Informação geral sobre os processos elaborados (à esquerda); Detalhe por Medida Agro-Ambiental (à direita) 
 
 

 
Gráfico 3 - Total das ajudas (do lado esquerdo); Total integrado por Medida Agro-Ambiental (do lado direito). 

10.2. SERVIÇOS FACTURADOS 

VITICULTURA 

 Elaboração de candidaturas ao Pedido Único sem assistência técnica em PRODI ou BIO 

Houve 6 solicitações que foram executadas. 

 Elaboração de parcelário 

PRODI VN
5769 ha

PRODI 
OL/FS
143 ha

MPB
411 ha

CPT
344 ha

CPT-DV
1491 ha

CONS. 
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4001 ha
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MAA 

MZD's
7130 ha

27%

RPB/RPA
7030 ha

27%

MAA
12163 ha

46%

139 Pedidos 
Únicos

682 Acções

MZD's
376.729 €

15%

RPB/RPA
337.098 €

14%

MAA
1.725.635 

€

71%

Total das 
Ajudas PU

2,439,463 €

PRODI VN
591.931 €

PRODI 
OL/FS

23.321 €

MPB 
114.097 €

CPT

49.264 €

CPT-DV
692.134 €

CONS. 
SOLO

254.888 €

Total das Ajudas 
MAA

1,725,635 €



ADVID ▪ Cluster dos Vinhos da Região do Douro ▪ Relatório de Actividades e Contas 2015 

 

75 
 

Extra candidatura Pedido Único houve delimitação de 55 polígonos de investimento em 46 

associados. 

 Apoio à elaboração de caderno de campo sem assistência técnica em PRODI ou BIO 

Não houve solicitações para este Serviço. 

 Assistência técnica em Protecção Integrada 

Não houve solicitações para este Serviço. 

 Assistência técnica especializada para apoio à implementação de sebes 

Não houve solicitações para este Serviço. 

 Calibração de pulverizadores 

Não houve solicitações para este Serviço. 

 Identificação de castas 

Houve uma solicitação que foi executada. 

 Previsões climáticas 2020, 2050, 2080 

Houve uma solicitação que está em execução. 

 Previsões meteorológicas sazonais (Abril a Outubro) 

Houve 9 solicitações que foram executadas. 

 Formação para monitorização do estado hídrico e/ou aluguer de equipamento (Câmara de 

Pressão) 

Houve 2 solicitações que foram executadas. 

 Elaboração de Projectos Vinha 

Houve 12 solicitações que foram executadas. 

 Candidaturas no âmbito do SIFIDE 

Não houve solicitações para este Serviço. 

 Elaboração de projectos de drenagem 

Houve 3 solicitações que foram executadas. 

 Elaboração de Candidaturas de Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola 

Houve 5 solicitações que foram executadas. 

 Elaboração de Candidaturas de Investimento na Exploração Agrícola 

 Houve 2 solicitações que foram executadas. 

 Elaboração de Candidaturas Investimentos não Produtivos 

Houve 29 solicitações que foram executadas. 

 Instalação e acompanhamento de ensaios de experimentação  

Não houve solicitações para este Serviço. 
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Enologia 

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos 

Durante o ano de 2015, foram realizadas 743 análises a vinhos tranquilos através do Tannin Portal, 

no conjunto dos 3 Associados aderentes a este serviço.  

 Analise para avaliar a Evolução da Maturação 

O controlo de maturação de uvas decorreu entre meados de Agosto e meados de Outubro. Nesse 

período chegaram a ADVID 970 amostras, das quais 648 provenientes de parcelas de 22 Associados 

e 323 correspondentes aos ensaios levados a cabo pela ADVID.  

Para estas amostras foram realizadas 924 análises sumárias (peso, volume, pH, álcool provável, 

acidez total), 779 análises fenólicas recorrendo à ferramenta Grape Portal, e 648 análises 

complementares (e.g. ácido málico, azoto assimilável, ácido glucónico, glucose/frutose) através do 

analisador automático multiparamétrico (Y-15).  

 Outras análises em Vinhos Tranquilos 

Realizaram-se 38 análises complementares (e.g. ácido málico, glucose/frutose) em vinhos 

tranquilos recorrendo ao Y-15. 

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos do Porto – Portal dos Taninos 

Não houve solicitações para este serviço. 

Formação 

 Cursos WSET Nível 2 e 3  

Realizou-se a promoção e abriram-se inscrições para a realização dos cursos WSET nível 2 e 3, não 

se conseguindo no entanto reunir um número mínimo de participantes para a sua realização. 

 Formação especializada 

 Traça da uva – Meios de luta 

 Cursos SIG (Sistema de Informação Geográfica) 

 Curso avançado de SIG- QGIS (open source) 

 Análise sensorial - Apoio ao controlo de maturação 

Não foram reunidas as condições para o desenvolvimento destes serviços. 

 

11. 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 da 

optimização dos recursos disponíveis. Deu-se ainda continuidade à organização e catalogação em formato 

digital do espólio bibliotecário. 
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12. 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 2015 continuamos a destacar o reforço da defesa do interesse dos nossos Associados e da Região do 

Douro, junto do IVV, IFAP, GPP, INIAV, Autoridade de Gestão do PDR 2020, DGAV, DGADR e directamente 

ao Secretário de Estado de Agricultura e ao Ministro de Agricultura das Florestas e Desenvolvimento Rural, 

contribuindo para as políticas agrícolas, particularmente as vitivinícolas nacionais, através da apresentação 

de propostas sobre os assuntos colocados em discussão a nível regional e nacional e ainda, através de 

contestação de diplomas legais contraditórios às regras estipuladas e lesivos para a vitivinicultura. Em 2015, 

damos como exemplo a Portaria 154-A/2015 de 27 de Maio, que estabeleceu as regras de cumulação dos 

apoios agro-ambientais contrariando a legislação até aí publicada, e que veio a ser alterada a 8 de Junho 

pela Portaria n.º 173-B/2015. 

Destacamos como parceiros de proximidade e eleição, o IVDP e a DRAPN, respectivamente pelas propostas 

de projectos a desenvolver no âmbito do Cluster da Vinha e do Vinho (se o seu reconhecimento vier a 

acontecer) e pela colaboração na implementação do Plano de Acção Nacional para o Controlo da 

Flavescência Dourada e para ambos os casos o seu envolvimento em projectos de investigação e 

desenvolvimento a que nos candidatámos, como stakeholders. Realçamos também a cooperação 

estabelecida e mantida com a AEVP e a ACIBEV. 

Continuamos a trabalhar de perto com a CIM DOURO e Missão Douro (CCDR-Norte), quer através do 

Conselho Consultivo da Missão Douro, quer através do seu envolvimento como stakeholders em projectos 

de investigação e desenvolvimento candidatados principalmente ao INTERREG SUDOE.  

Estreitamos ainda as relações de cooperação com a ViniPortugal, ISA, UTAD, INESC, INEGI, UA, e UP, através 

do seu envolvimento na candidatura ao reconhecimento do Cluster da Vinha e do Vinho e no caso das 

entidades do sistema científico ainda, as candidaturas a financiamentos para projectos de investigação e 

desenvolvimento.  

No que respeita às relações com os vários Organismos Internacionais, destacamos as ligações com a 

QUERCUS (Portugal), Global Nature Fund (Alemanha), Fundacion Global Nature (Espanha) ECOVIN 

Bundesverband Ökologischer Weinbau (Alemanha), Lake Constance Foundation (Alemanha), La Unió de 

Llauradoris i Ramaders del País de Valencia (Espnnha) e Rapunzel Organik Tarim Urunleri (Turquia), no 

âmbito da parceria estabelecida para a execução do projecto financido pelo Erasmus+ “ Partnership for 

Biodiversity Protection in Viticulture in Europe”. 
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Alargámos a base associativa com a adesão de 7 Associados Colectivos, cinco individuais e um Efectivo, o 

que evidencia a capacidade de angariar novos Associados na difícil conjuntura actual, salientando que um 

dos novos Associados é a Gran Cruz Porto Sociedade Comercial de Vinhos, 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: 

 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 – Associado; 

 Lien de la Vigne – Associado; 

 Euromontana – Associado; 

 Conselho Consultivo para a Missão do Douro – Membro; 

 Confraria dos Vinhos do Douro - Confrade Honorário, na categoria Mareante. 
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13. 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 

ECMWF - Centro Europeu de Previsão do Tempo 

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 

FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

FCUP - Faculdade de Ciências de Universidade do Porto  

FEP – Faculdade de Economia do Porto 

FEUP- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

FEVIPOR – Federação de Viticultores de Portugal 

ICVV-CSIC - Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino 

IDL-FCT UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

IFV - Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV),  

INESCTEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Tecnologia e Ciência. 

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 
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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 

UC - Universidade da Corunha 

UCP – Universidade Católica Portuguesa 

UMinho – Universidade do Minho 

UO – University of Oregon 

UP – Universidade do Porto 

USC - Universidade de Santiago de Compostela  

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


