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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Na continuidade das responsabilidades com o sector vitivinícola português no que respeita ao desenvolvimento do 

conhecimento, e na sequência da candidatura para reconhecimento do Laboratório Colaborativo Vinha e Vinho - 

rede entre empresas e unidades de investigação que pretende explorar novas dimensões do conhecimento para criar 

e vender novos produtos e serviços, com alto valor acrescentado, criando emprego de qualidade – em Janeiro de 

2018 foi atribuído o título de CoLAB Vinha e Vinho à ADVID. 

Este reconhecimento foi alvo de cerimónia pública, a 16 de Fevereiro de 2018 na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, com a presença do Senhor Primeiro Ministro, António Costa. 

O CoLAB Vinha e Vinho irá permitir a implementação de uma acção coordenada de toda a fileira vitivinícola nacional 

para as reais prioridades do sector e, optimizando as sinergias entre todos os actores, será orientado para estimular 

a criação de emprego qualificado, gerador de conhecimento e valor económico em Portugal. 

Em 2018, enquanto Entidade Gestora e Dinamizadora do Cluster da Vinha e do Vinho, destacamos a parceria 

estabelecida com a AESE Business School, PWC, UTAD e INIAV para o desenvolvimento do projecto “CV3 – Uma nova 

proposta para Potenciar a Criação de Valor na Vinha e no Vinho”, com o intuito de obter um resultado que se traduza 

numa alteração positiva nas relações entre as várias empresas e líderes, organizações associativas e regulamentares 

e outras personalidades relevantes, de modo a criar valor de forma transversal e que favoreça o posicionamento do 

Cluster no ranking mundial. 

No âmbito do reconhecimento da ADVID como Entidade Prestadora do Serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA) 

pela Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, vimos, em 2018, aprovada a candidatura efectuada, em 

parceria com a CAP, para a criação do “Serviço de Aconselhamento” com financiamento do PDR 2020.  

Para a prossecução dos objectivos foi executado o Plano de Acção estabelecido no Plano de Actividades para 2018: 

Através do Desenvolvimento das Linhas Estratégicas 

 

A. Alterações Climáticas 

• Análise das condições climáticas na Região Demarcada do Douro 

• Dourozone; 

• Avaliação do impacto da aplicação da rega deficitária; 

• Avaliação do impacto da aplicação de Biochar nos parâmetros fisiológicos da videira; 

• Avaliação do impacto da aplicação de bioinoculantes (bactérias e fungos micorrízicos) na videira; 

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

 

B. Zonagem do Potencial Vitícola 

Foram apresentadas 2 candidaturas ao INTERREG SUDOE (Sat4Agri e VINIoT) e 2 candidaturas ao 

Norte 2020 (INFRAVINI e CERES). 
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C. Racionalização da Vinha de Encosta 

• ROMOVI - Plataforma Robótica para Vinha de Encosta. 

 

D. Avaliação da Aptidão Enológica  

• Metbots - Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial com auto-aprendizagem em 

agricultura de precisão. 

 

E. Biodiversidade Funcional em Viticultura 

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

• Parceria Europeia para a protecção da biodiversidade em viticultura.  

 

F. Preservação da Biodiversidade Genética das Castas 

• Conservação e selecção de clones de castas antigas de videira; 

• Acompanhamento dos campos de selecção clonal; 

• Acompanhamento de campos de comparação clonal da casta Tinta Roriz; 

• Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas. 

 

G. Produção Sustentada em Viticultura 

• Observatório Vitícola (Rede de parcelas de referência); 

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

património natural do sector vitivinícola na Zona SUDOE; 

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

Accompagnement vers la mise en place de méthodologies ; 

• CSINDouro - Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. & Schiff.) em viticultura 

de montanha: caso particular da Região Demarcada do Douro; 

• Base de dados climática; 

• Previsão do potencial de colheita - Método Polínico; 

• Sistema de apoio à decisão – VITE.NET 

• Aplicação de modelos de desenvolvimento de pragas e doenças na RDD; 

• Desenvolvimento de um Modelo de fenologia para a vinha da RDD; 

• Impacto do Modo de Produção na qualidade dos solos da Região do Douro; 

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

• Colaboração com o Pesticide Action Network (PAN). 
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H. Desenvolvimento de Competências - Formação 

• Formação Modular para Empregados e Desempregados – formação financiada no âmbito do POISE FSE. 

 

I. Observatório Económico 

• CV3 – Uma nova proposta para Potenciar a Criação de Valor na Vinha e no Vinho; 

Foram apresentadas 2 candidaturas ao INTERREG SUDOE (VINCI e ICT4WINE) 

 

Através da Promoção de Projectos Complementares - Pela divulgação da abertura de concursos e respectivos 

incentivos no âmbito do Portugal 2020, PDR2020 e OCM Vitivinícola. 

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 21 Parcelas de Referência que 

alimentam o Observatório Vitícola da RDD, bem como a rede de Associados envolvida no desenvolvimento do 

Projecto ROMOVI e os Grupos de Provadores envolvidos nas Provas de Vindima 2018, Vinhos Brancos e Tintos aptos 

a “DO Douro”, Vinhos aptos à “DO Porto”, respectivamente com a participação de 15, 15 e 13 provadores e ainda a 

visita à Fito-Etar na Adega Santiago Ruiz, Galiza, Espanha, no âmbito do projecto WETWINE com a participação de  

vários Técnicos de Associados. 

No âmbito da comunicação e transferência de conhecimento destacamos, o Seminário “Variedades Resistentes, 

alternativas aos fungicidas? Reflexão” com a participação de Hernan Ojeda (INRA – França), Isaac Rodríguez Pereiro 

(Universidade de Santiago de Compostela), Kátia Teixeira (DGAV), Helena Oliveira (ISA), Jorge Cunha (INIAV), José 

Eduardo Eiras-Dias (INIAV), Antero Martins (PORVID), Jorge Monteiro (ViniPortugal), Francisco Toscano Rico (IVV), 

Sousa Soares (Gran Cruz Porto), António Graça (Sogrape Vinhos), Fernando Alves (Symington Family Estates), 

Aurélio Claro (Global Wines), José Luís Moreira da Silva (Esporão), João Afonso (Jornalista), Ana Paula Carvalho 

(DGAV) e Nuno Canada (INIAV);  “Previsão de Produção Vindima 2018” e “Ano Vitícola 2018– Balanço Final” com a 

participação da Equipa da ADVID e um conjunto alargado de Técnicos de Associados. Ainda neste âmbito, mas na 

perspectiva do Enoturismo e da importância da comunicação na venda de vinho organizámos o “Masterclass de 

Enoturismo” e “Masterclass II - Better Public Speaking to Sell More Wine” com a participação de Ryan Opaz e 

Gabrielle Opaz. 

 Através do Desenvolvimento de Parcerias e 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. 

Destacamos como parceiros de proximidade e realçamos a cooperação com a AEVP, CAP, FEVIPOR, IVDP, IVV, 

ACIBEV e VINIPORTUGAL e muito particularmente com o IVDP em assuntos directamente relacionados com a Região 

Demarcada do Douro. 
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Realçamos o papel activo junto dos Organismos decisores das políticas vitivinícolas, CCDRN, IVV, IVDP, DGAV, GPP, 

IFAP, DRAPN, DGADR, CIM DOURO e outras Entidades Oficiais, concebendo propostas que vão de encontro às 

especificidades da viticultura nacional, com especial ênfase para a Viticultura de Encosta. 

Também realçamos a ligação com a DGADR e INIAV sendo a ADVID membro do Grupo Trabalho Temático Inovação 

(Grupo Trabalho Temático Permanente) e pelo convite para participarmos no desenvolvimento da Agenda da 

Inovação do MAFDR que será apresentada em 2019. 

 Destacamos também as relações de trabalho mantidas com a DAGV através da colaboração no Grupo de Trabalho 

do Plano de Acção Nacional para o Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos. Salientamos a relação com o 

GPP, o qual dirigiu um convite para a ADVID escrever um artigo sobre “Alterações Climáticas” para publicação na 

edição nº 12 da Revista Cultivar. 

Também estreitamos as relações com a FCT, quer pela participação da ADVID no desenvolvimento da Agenda de 

Investigação e Inovação Agro-alimentar, Florestas e Biodiversidade, quer pelo reconhecimento do CoLAB da Vinha 

e do Vinho. 

Reforçamos as ligações com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Europeu pelos 15 projectos 

apresentados em consórcio a diferentes programas de financiamento europeus, como referido no ponto 5 – 

“Objectivos e Estratégia” deste Relatório de Actividades. 

Entre as Entidades  do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Internacional, destacamos pela proximidade e 

continuidade do trabalho,  Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália), Instituto Galego da Calidade Alimentária 

(Espanha), Université de Bordeaux,  INRA-Institut National de la Recherche Agronomique (França), Bodensee-Stiftung 

(Alemanha), Instituto Politécnico Bragança, The New Zealand Institute for Plant & Food Research Limited (Nova 

Zelândia), University of California (EUA) e ainda pela sua participação no Conselho Técnico,  INESTEC, INEGI, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Superior de Agronomia, Universidade do Minho, 

Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, e como 

nova entidade parceira a Fraunhofer Portugal. 

A nível internacional destacamos o protocolo de colaboração estabelecido com a Plataforma Tecnológica do Vinho 

de Espanha (PTVE) para promover acções de inovação tecnológica no sector vitivinícola. 

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

� Assistência Técnica em PRODI e/ou BIO 

• 125 Pedidos Únicos  

• 123 Cadernos de campo 

• 365 Visitas de campo  

• 45 parcelários 

� Elaboração de candidaturas ao Pedido Único sem Assistência Técnica - 8 

� Apoio à implementação de sebes funcionais na exploração -1 

� Monitorização do estado hídrico e/ou aluguer de equipamento (Câmara de Pressão) - 3 
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� Implantação da Vinha - 4 

� Previsões climáticas 2020, 2050, 2080 – Portal Web SIG para todos os Associados 

� Investimentos na Exploração Agrícola - 9 

� Apoio a ensaios - 2 

� Previsões meteorológicas sazonais (Abril a Outubro) – 16 

� Avaliação fitossanitária - 1 

� Previsões climáticas 2020, 2050, 2080 - disponibilizado o WEB-SIG na área de Associado. 

� Pequenos investimentos na exploração agrícola -3 

� Apoio a ensaios -2  

� Evolução da Maturação  

• 183 amostras para análise Sumária  

• 377 amostras para análise Sumária + Fenólica + Complementar 

• 97 análises complementares (ácido málico e/ou azoto assimilável) 

� Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos – 120 amostras 

� Acompanhamento da Fermentação Alcoólica e Fermentação Maloláctica em Vinhos Tranquilos - 166 

amostras 

� Análise Sumária a Vinhos - 20 amostras 

� Seguros de Grupo de Colheita Vitícola - candidatura de grupo com 20 associados 

� Formação 

• 1 Acção de formação de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos – 35h/acção 

• 3 Conduzir e operar o tractor em segurança - 35h/acção 

• 2 Curso de Aplicação de produtos fitofarmacêuticos – 14h/acção 

 

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 vitivinícolas e suas 

marcas comerciais. E demos mais um passo para a auto-sustentabilidade da ADVID, com o crescimento, ainda que 

modesto, de 2,5% nas vendas e prestações de serviços.  
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1. ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE: ADRIANO RAMOS PINTO VINHOS, S.A. 

Representado por: Carlos Alberto Peixoto de Carvalho 
 

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 Manso 
 

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

VOGAL: SOCIEDADE VINÍCOLA TERRAS DE VALDIGEM, S.A 
Representado por: Pedro 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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CONSELHO TÉCNICO DA ADVID 

BIOCANT – Associação de Transferência de Tecnologia: Dr.ª Ana Catarina Gomes 

ESBUC - Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica: Prof. Dr. José António Couto 

INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial: Eng.º António 

Baptista 

INESC-TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência: Eng.º André Sá 

ISA-UL – Instituto Superior de Agronomia – Universidade de Lisboa: Prof. Dr. António Mexia 

UA – Universidade de Aveiro: Prof.ª Dr.ª Ivone Delgadillo 

UM – Universidade do Minho: Prof. Dr. Hernâni Gerós 

UP – Universidade do Porto: Prof. Dr. Jorge Queiroz 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Prof. Dr. Tim Hogg 
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2. ASSOCIADOS 
 

LISTA DE ASSOCIADOS 
  

ASSOCIADOS EFECTIVOS Pacheco & Irmãos, Lda. 

 Pagamo Meco, S.A. 

Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. Prats & Symington, Lda. 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. QPF - Sociedade Agricola, S.A. 

Gran Cruz Porto Sociedade Comercial de Vinhos, Lda. Quinta Alta, Unipessoal, Lda. 

Niepoort (Vinhos), S.A. Quinta D. Matilde - Vinhos, Lda. 

Quinta do Noval - Vinhos, S.A. Quinta da Carvalhosa, Sociedade Agrícola, Lda. 

Rozès, S.A. Quinta da Cuca, Lda. 

Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A. Quinta da Formigosa – Imobiliária, S.A. 

Sogevinus Quintas, S.A. Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda. 

Sogrape Vinhos, S.A. Quinta da Rosa - Vinhos, S.A. 

W. & J. Graham & Companhia, S.A. Quinta da Xandica - Sociedade Unipessoal, Lda. 

 Quinta das Apegadas, Sociedade Agrícola, Lda. 

ASSOCIADOS COLECTIVOS Quinta das Bandeiras - Vinhos, Lda. 
 Quinta das Tecedeiras. Sociedade Vitivinícola, Unipessoal, Lda. 

Ascenza Agro, S.A. Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.A. 

Barrigas de Azevedo, Vinhos, Lda. Quinta do Crasto, S.A. 

BASF Portuguesa, S.A. Quinta do Grifo - Sociedade Agrícola, S.A. 
Bayer Crop Science Portugal, Lda. Quinta do Infantado, Vinhos do Produtor, Lda. 

Belchim Crop Protection, Unipessoal, Lda. Quinta do Olival Velho, Lda. 

Beloxisto - Turismo Rural e Agricultura, Lda. Quinta do Osório, Lda. 

Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia Quinta do Passadouro, Sociedade Agrícola, Lda. 
Biosani - Agricultura Biológica e Protecção Integrada, Lda. Quinta do Pessegueiro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 

Brightmoutain Unipessoal, Lda Quinta do Pôpa, Lda. 

Cabanas - Sociedade Vitivinícola, Lda. Quinta do Querindelo, Lda. 

Casa Agrícola Horta Osório, S.A. Quinta do Saião - Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos, Lda. 
Cockburn & Ca., S.A. Quinta do Vale da Uveira - Sociedade Agrícola, Lda. 

Coimbra de Mattos, Lda. Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 

Colinas do Douro - Sociedade Agrícola, Lda. Quinta dos Avidagos, Lda. 

Constelação - Viticultura e Enologia, Lda. Quinta Geração - Vinhos, Lda. 
Douro Wine Devotion, Lda. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 

Duorum Vinhos, S.A. Quinta Vale D. Maria – Vinhos, S.A. 

E.I. Empreendimentos e Investimentos Agrícolas do Douro, S.A. Rui Roboredo Madeira, Vinhos, S.A. 

Esmero - Sociedade de Vinhos, Lda. Sipcam Portugal - - Agroquímica e Biotecnologia, Lda. 
F. Olazabal & Filhos, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Alvito, Lda. 

Foz Torto - Vinhos e Enoturismo, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Vale de Malhadas, Lda. 

Fundação Maria Rosa de Mello e Faro Carvalho Borges da Gama & Filhos Sociedade Agrícola de Vila Velha, Lda. 

In Vino - Sociedade Agrícola, Lda. Sociedade Agrícola José Mesquita Guimarães, Lda. 
INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência 

Sociedade Agrícola Quinta do Todão, Lda. 

IQV Agro Portugal, S.A. Sociedade Agrícola Quinta Seara D'Ordens, Lda. 

João Brito e Cunha, Lda. Sodivini, Lda. 

João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda. Sogevinus Fine Wines, S.A. 

João Pessanha Moreira & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda. Symington Family Estates, Vinhos, S.A. 
Jorge Rosas - Vinhos Unipessoal, Lda. Syngenta Crop Protection, Lda. 

José Maria da Fonseca Vinhos, S.A. Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto 

José Maria Pires - Quinta Vale de Locaia, Sociedade Unipessoal, Lda. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

José Viseu Carvalho & Filhos, Lda. VCC, Unipessoal, Lda. 
Laura Valente Regueiro, Lda Vinoquel - Vinhos Oscar Quevedo, Lda. 

Lima & Smith, Lda. Warre & CA., S.A. 

M. Bulas Cruz, Lda. Wine and Soul, Lda. 

Montez Champalimaud, Lda.  
Murças, S.A.  

Nova Quinta do Sagrado, S.A.  



 ADVID ▪ Relatório de Actividades 2018 

 

12 

 

ASSOCIADOS INDIVIDUAIS Maria Amélia Cyrne Correia Pacheco Lobato Faria 
 Maria Beirão Costa Pinto Almeida Silva 
Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, Herdeiros Maria Celina Gomes Parente do Patrocínio 
Agostinha Cardoso Oliveira Dolores Maria da Graça Almeida Ferreira de Sousa Pizarro 
Agostinho Pinto Cardoso, Herdeiros Maria do Carmo Ferreira de Figueiredo Ribeiro 
Alfredo Fernandes Teixeira Constantino, Cabeça de Casal da Herança de Maria Henriqueta Janeiro Pinto da Silva 
Álvaro Martinho Dias Lopes Maria Manuela Matos Silva da Fonseca Mendes 

Ana Maria Lencastre Sousa Soares Freitas Maria Manuela Vasques Osório de Amorim 

André Correia Cigarro Brás Maria Mercedes Viana Pinto 

António Bernardo Ferreira - Cabeça de Casal da Herança de Maria Paula Carmona de Abreu de Azeredo Malheiro Girão 
António Caetano Sousa Faria Girão Maria Virgínia Borges Gonçalves Costa Mendes 

António Carlos Sobral Pinto Ribeiro Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros 

António Manuel Rodrigues de Queiroz Mário Joaquim Mendonça Abreu e Lima 

António Rodrigues de Carvalho - Cabeça de Casal da Herança de Paul Douglas Symington 
Armando Ribeiro da Rocha - Cabeça de Casal da Herança de Paulo Fernando Miranda da Silva 

Artur Luís Vinhal Graça Guimarães Serôdio Peter Ronald Symington 

Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho Tomás Guedes de Almeida Holtreman Roquette 

Bertilde Botelho Elias Vincent Bouchard 
Carlos Manuel Botelho Pereira Dias de Magalhães  

Catarina Maria Alves Cosme Vicente ASSOCIADOS HONORÁRIOS 

César Augusto Correia de Sequeira  

Charles Andrew Nunes Symington Acácio Manuel Poças Maia 
Domingos Guilhermino dos Reis Alves de Sousa Alexandre José Pina de Carvalho 

Eduardo Francisco Bessa da Costa Seixas António Américo da Rocha Graça 

Feliciano Veiga de Almeida António de Vasconcelos Maia 

Francisco Júlio Marinho Oliveira Passos António J. Albuquerque de Oliveira Quinta 
Graça Maria Correia Ribeiro da Silva Van Stralen Godinho António J.S. de Oliveira Bessa 

Hugo Alexandre Dias Ferreira de Oliveira e Silva António Jorge Ferreira Filipe 

João Baptista de Castro Girão de Azeredo Leme António Rocha Pinto 

João Francisco Sarmento Meneses Carlos Alberto Soares Caldeira 
João Manuel Araújo dos Santos Charles Andrew Nunes Symington 

João Pereira Rebelo Christian Seely 

Joaquim Norberto Campos Rodrigues dos Santos Cristiano José Seabra Van Zeller 

John Andrew Douglas Symington  Fernando Bianchi de Aguiar 
Jorge Botelho Elias Fernando Luís Van Zeller 

José Agostinho Fernandes Lacerda Francisco Barata Tovar 

José Alberto Pinto de Azevedo Francisco Spratley Ferreira 

José António Teixeira Martins George T.D. Sandeman 
José Arnaldo Coutinho - Cabeça de Casal da Herança de João Manuel M. de Almeida Barros 

José Carlos de Morais Calheiros Cruz, Herdeiros João Pedro Larangeiro Ramalho 

José Luis Matos Rodrigues de Figueiredo John Gordon Guimarães 

José Manuel Castro e Silva Menéres Manso John Lochiel Graham 
José Manuel Morais Barata José Alfredo Pinto Gaspar 

José Maria Ramos, Herdeiros José Manuel Froés Burguete de Sousa Soares 

José Ramos da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de José Maria d’Orey Soares Franco 

Laura Maria Osório de Meneses Braga Coutinho e Albuquerque Nápoles Manuel Ângelo Oliveira de Almeida Barros 
Luís Filipe Correia Cigarro Brás Manuel Cândido Pinto de Oliveira 

Macário de Castro da Fonseca Pereira Coutinho Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito 

Manuel da Costa Pinto Hespanhol - Cabeça de Casal da Herança de Miguel Côrte-Real da Silva Gomes 

Manuel Fernandes Lebres Nuno d’Orey Cancela de Abreu 

Manuel Joaquim Freire de Almeida Gouveia Nuno Pizarro Magalhães 

Marcio Livio Duarte Lopes Pedro Miguel Cunha de Sá 

Maria Adelaide Pinto dos Santos Peter Ronald Symington 

Maria Alcina Fortes de Carvalho  
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3. PARCEIROS  
 
ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos 

     ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio 
Adega Cooperativa de Cantanhede, C.R.L. 
Adega Cooperativa de Favaios  

     Adega Cooperativa de Palmela 
AEP – Associação Empresarial de Portugal 
AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto  
Agência Nacional para a Qualificação, I.P.  
Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN – Espanha) 
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC - Espanha) 
CIM Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro 
CITMAD - Centro de Inovação de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Dão Sul – Sociedade Vitivinícola, S.A 
Dirección General de Agricultura y Ganadería (Gobierno de la Rioja) (AGAMELARIOJA – Espanha) 
DRAPN - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
DRCN – Direcção Regional da Cultura do Norte 
DREN - Direcção Regional de Educação do Norte  
Ecofiltra - Sociedade de Representações, LDA 
Ecovin - Federal Association of Organic Wine Producers 
Escola Superior Agrária, IPB 
Estrutura de Missão Douro – CCDR-N 
Euroquality SARL (França) 
Forschungsanstalt Geisenheim, von-Lade-Strasse 1, 65366 GEISENHEIM – Alemanha  
Fundação Museu do Douro 
Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA – Espanha) 
Fundación Global Nature (GNF – Espanha) 
Geodouro 
Gistree – Sist. Informação Geográfica 
GLOBALWINES 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional 
INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Tecnologia e Ciência. 
Inova-Ria 
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) - Université de Bordeaux (França) 
Institut national de la recherche agronomique  – Centre Bordeaux (INRA Bordeaux – França) 
Institut Recerca i tecnologia Agroalimentares (IRTA – Espanha) 
Instituto Francês da Vinha e do Vinho (IFV – França) 
Instituto Galego da Calidade Alimentaria – (INGACAL – Espanha) 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) 
ISA - Instituto Superior de Agronomia 
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 
IVDP - Instituto dos Vinhos Douro e Porto 
La Unió - La Union de Llauradors I Ramaders del Pais Valencia 
Lake Constane Fundation (LCF) 
Lavradores de Feitoria 
Les Vignerons de BUZET (França) 
Les Vignerons de TUTIAC- Société Coopérative Vinicole (França) 
Lincoln University - Bio-Protection Research Centre  
Maçanita Vinhos, Lda.  
Metalúrgica Progresso  
Morrisson - Couderc SARL 
Nerba - Núcleo Empresarial Região de Bragança 
Nervir – Associação empresarial 
Proenol  
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
Rapunzel Organik Tarim Urunleri  
Southern Oregon University  
Tekever 
TimacAGRO  
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Turismo de Portugal  
Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto 
Universidade de Aveiro 
Universidade de Santiago de Compostela (USC – Espanha) 
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC – Espanha) 
University of California 
UP – Universidade do Porto 
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
Vinália 
Vinideas  
Viticultores Martín Codax S Coop. Galega (Espanha) 
Zona Verde 
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4. ESTRUTURA EVOLUTIVA DOS ASSOCIADOS 

 

 
   Gráfico 1 – Evolução da estrutura associativa. 

 

5. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA  
 

Na continuidade das responsabilidades com o sector vitivinícola português no que respeita ao desenvolvimento do 

conhecimento, e na sequência da candidatura para reconhecimento do Laboratório Colaborativo Vinha e Vinho - 

rede entre empresas e unidades de investigação que pretende explorar novas dimensões do conhecimento para criar 

e vender novos produtos e serviços, com alto valor acrescentado, criando emprego de qualidade – em Janeiro de 

2018 foi atribuído o título de CoLAB Vinha e Vinho à ADVID. 

Este reconhecimento foi alvo de cerimónia pública, a 16 de Fevereiro de 2018 na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, com a presença do Senhor Primeiro Ministro, António Costa. 

O CoLAB Vinha e Vinho irá permitir a implementação de uma acção coordenada de toda a fileira vitivinícola nacional 

para as reais prioridades do sector e, optimizando as sinergias entre todos os actores, será orientado para estimular 

a criação de emprego qualificado, gerador de conhecimento e valor económico em Portugal. 

Em 2018, enquanto Entidade Gestora e Dinamizadora do Cluster da Vinha e do Vinho, destacamos a parceria 



 ADVID ▪ Relatório de Actividades 2018 

 

16 

 

estabelecida com a AESE Business School, PWC, UTAD e INIAV para o desenvolvimento do projecto “CV3 – Uma nova 

proposta para Potenciar a Criação de Valor na Vinha e no Vinho”, com o intuito de obter um resultado que se traduza 

numa alteração positiva nas relações entre as várias empresas e líderes, organizações associativas e regulamentares 

e outras personalidades relevantes, de modo a criar valor de forma transversal e que favoreça o posicionamento do 

Cluster no ranking mundial. 

No âmbito do reconhecimento da ADVID como Entidade Prestadora do Serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA) 

pela Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, vimos, em 2018, aprovada a candidatura efectuada, em 

parceria com a CAP, para a criação do “Serviço de Aconselhamento” com financiamento do PDR 2020.  

O trabalho desenvolvido para consolidar a auto-sustentabilidade da ADVID através da implementação de serviços, 

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

desenvolvimento sem a preocupação da existência de fundos públicos para a sua concretização, ainda apresenta um 

volume de negócios que não permite despreocupação, perante a ausência de candidaturas, para o desenvolvimento 

de projectos de investigação sem necessidade de financiamento.  

Este Relatório de Actividades vem demonstrar que demos mais um passo para a auto-sustentabilidade, aumentamos 

a prestação de serviços em relação a 2017 em 3%, mas ainda temos de recorrer aos diversos programas existentes 

de financiamento público para as necessidades de investigação e desenvolvimento.  

Assim em 2018, candidatámo-nos aos diversos programas de financiamento, nomeadamente H2020, INTERREG 

SUDOE, POCI SI I&DT Empresarial – Co-promoção, POCI SAICT IC&DT, PDR 2020 Operação 20.2.3., PRIMA e INTERREG 

SUDOE. 

H2020 

 CLIMSMART - High resolution decision support systems for climate-smart and resilient farming systems 

(H2020-SFS-2018-2); (não mereceu aprovação) 

 WINETWORK 2.0 - Network for the exchange and transfer of innovative knowledge & practices between 

European winegrowing countries to fight against vine decline (H2020-RUR-2018-2020). (não mereceu 

aprovação) 

 

PDR 2020 (Acção 20.2.3 - Divulgação de informação e facilitação de processos para acompanhamento e 

avaliação das políticas de desenvolvimento rural) 

 Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das alterações climáticas. (aprovada) 

 

INTERREG POCTEP 

 RIVEF - Rede transfronteriza de investigación para combatir las enfermedades fúngicas de la madera de la 

vid; (aguarda decisão) 



 ADVID ▪ Relatório de Actividades 2018 

 

17 

 

 VERDESVIDES- Tecnologia verde para la protección del suelo y géstion del água en las regiones vitícolas del 

Alto Duero (Portugal) y Silmiño (España). (aguarda decisão) 

 

PRIMA 

 CropMED - Bio-inoculation and cropping patterns for sustainable Mediterranean farming; (não mereceu 

aprovação) 

 VINES-MED - Vineyard Improvement and Ecosystem Sustainability across Mediterranean. (não mereceu 

aprovação) 

 

POCI SI I&DT Empresarial – Co-promoção 

 INFRAVINI – Infra-estrutura de dados espaciais para a gestão das alterações climáticas da vinha; (aguarda 

decisão)  

 ABCyeasts - Um portfólio de leveduras Antagonistas para BioControlo de agentes fitopatogénicos numa 

vitivinicultura sustentável; (aguarda decisão)  

 CERES - Modelação das culturas da vinha e milho com técnicas de machine learning para serviço inovador 

de previsões, alertas e recomendações. (aguarda decisão)  

 

INTERREG SUDOE 

 ICT4WINE – TIC para o desenvolvimento de uma solução de inteligência Computacional por forma a 

estimular a internacionalização das PME do espaço SUDOE na Indústria do Vinho; (passou à 2ª fase) 

 Sat4Agri – Desenvolvimento de serviços inovadores baseados no programa COPERNICUS e GIS/GNSS para 

desenvolver capacidades e melhorar a competitividade de PME’s agrícolas na área do SUDO; (passou à 2ª 

fase) 

 VINIoT – Serviço de viticultura de precisão baseado na rede de sensores IoT para a transformação digital de 

PME no espaço SUDOE; (passou à 2ª fase) 

 VINCI – Vin, Innovation et Compétitivité Internationale. (passou à 2ª fase) 

 

IoF2020 

 EcoFriendlyWine: Optimization across the Water – Energy Nexus for Environmental Friendly Wine 

Production. (não mereceu aprovação) 

 

Para a prossecução dos objectivos foi executado o Plano de Acção estabelecido no Plano de Actividades para 2018: 

Através do Desenvolvimento das Linhas Estratégicas – Em 2018 deu-se início a projectos aprovados neste ano,  

� Conservação e selecção de clones de castas antigas de videira (PDR 2020 - Operação 7.8.4. Recursos 

Genéticos); 
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� MetBots - Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial com auto-aprendizagem em 

agricultura de precisão (POCI SAICT IC&DT); 

� Conduzir e Operar o tractor em segurança, Actualização em APF, Modo de Produção Integrada (POISE -

Formação Modular para Empregados e Desempregados). 

 

Continuámos a desenvolver os 2 projectos, aprovados em 2016, no âmbito do Interreg Sudoe, “WETWINE - Projecto 

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

na Zona SUDOE” e “VINOVERT - Vinhos, competitividade, políticas ambientais e sanitárias das empresas da zona 

SUDOE - acompanhamento da aplicação de metodologias” sendo coordenados respectivamente pelo INGACAL 

(Espanha) e Universidade de Bordéus (França). Continuámos também a desenvolver e a finalizar a “Parceria Europeia 

para a Conservação da Biodiversidade” financiada ao abrigo do Erasmus+ . 

Demos continuidade a 2 projectos iniciados em 2017, “Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana 

(Denn. & Schiff.) em viticultura de montanha: caso particular da Região Demarcada do Douro”, promovido pela 

ADVID em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Sogevinus Quintas S.A., Companhia Geral 

da Agricultura das Vinhas do Alto Douro S.A., Quinta D.– Vinhos Limitada e a Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola 

Lda e “ROMOVI.: Robô Modular e Cooperativo para Vinhas de Encosta” promovido pela TEKEVER em parceria com o 

INESC TEC e ADVID. 

Através da Promoção de Projectos Complementares - Pela divulgação da abertura de concursos e respectivos 

incentivos no âmbito do Portugal 2020, PDR2020 e OCM Vitivinícola. 

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 21 Parcelas de Referência que 

alimentam o Observatório Vitícola da RDD, bem como a rede de Associados envolvida no desenvolvimento do 

Projecto ROMOVI e os Grupos de Provadores envolvidos nas Provas de Vindima 2018, Vinhos Brancos e Tintos aptos 

a “DO Douro”, Vinhos aptos à “DO Porto”, respectivamente com a participação de 15, 15 e 13 provadores e ainda a 

visita à Fito-Etar na Adega Santiago Ruiz, Galiza, Espanha, no âmbito do projecto WETWINE com a participação de  

vários Técnicos de Associados. 

No âmbito da comunicação e transferência de conhecimento destacamos, o Seminário “Variedades Resistentes, 

alternativas aos fungicidas? Reflexão” com a participação de Hernan Ojeda (INRA – França), Isaac Rodríguez Pereiro 

(Universidade de Santiago de Compostela), Kátia Teixeira (DGAV), Helena Oliveira (ISA), Jorge Cunha (INIAV), José 

Eduardo Eiras-Dias (INIAV), Antero Martins (PORVID), Jorge Monteiro (ViniPortugal), Francisco Toscano Rico (IVV), 

Sousa Soares (Gran Cruz Porto), António Graça (Sogrape Vinhos), Fernando Alves (Symington Family Estates), Aurélio 

Claro (Global Wines), José Luís Moreira da Silva (Esporão), João Afonso (Jornalista), Ana Paula Carvalho (DGAV) e 

Nuno Canada (INIAV);  “Previsão de Produção Vindima 2018” e “Ano Vitícola 2018– Balanço Final” com a participação 

da Equipa da ADVID e um conjunto alargado de Técnicos de Associados. Ainda neste âmbito, mas na perspectiva do 

Enoturismo e da importância da comunicação na venda de vinho organizámos o “Masterclass de Enoturismo” e 
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“Masterclass II - Better Public Speaking to Sell More Wine” com a participação de Ryan Opaz e Gabrielle Opaz. 

Através do Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais, em 2018 continuamos a destacar o reforço da 

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

diplomas que regem as políticas agrícolas e vitivinícolas nacionais, nomeadamente o PDR 2020 e OCM Vitivinícola. 

Destacamos também a participação activa em redes nacionais e Internacionais, nomeadamente, Rede Rural 

Nacional, OIV – Organisation Internationale de la vigne e du vin, Euromontana, Organisation Internationale de Lutte 

Biologique (OILB) e o CEEV – Comité Européen des Entreprises Vins.  

Em 2018 na continuação do esforço desenvolvido pela ADVID e seus Associados para que fosse definido o “conceito 

de parcela de vinha implantada na encosta” de modo a que as reestruturações e reconstituições de vinhas não levem 

à perda de património vitícola, a ADVID em conjunto com a CAP, organizou uma visita do Senhor Presidente do IVV 

e do Senhor Presidente do IFAP à  RDD no âmbito de uma acção técnica a diferentes modos de sistematização do 

terreno que, por terem sido recentemente reestruturadas, tinham perdido área além de verem o seu financiamento 

reduzido. A visita serviu para sensibilizar e chamar a atenção daqueles organismos para a discriminação que a actual 

situação representa para os viticultores que possuem vinhas implantadas em encosta. Espera-se que desta acção 

saiam directivas mais adequadas à situação da vinha em encosta. 

Através do Apoio na Gestão das Boas Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços - Candidaturas Pedido 

Único, Assistência Técnica em Modo de Produção Integrada e/ou Agricultura Biológica, Parcelário, Monitorização do 

Estado Hídrico,  Candidaturas a Investimentos na Exploração Agrícola, Previsões de Alterações Climáticas, Previsões 

Meteorológicas, Análises de Maturação,  Portal dos Taninos para Vinhos Tranquilos, Acompanhamento da 

Fermentação Maloláctica e da Fermentação Alcoólica e desenvolvimento do Ensaio para a Universidade da Califórnia 

sobre a Traça da Uva. Em 2018 destacamos a implementação de dois novos serviços, “Avaliação dos Bioindicadores 

no Ecossistema Vitícola” e “Avaliação fitossanitária da Exploração Agrícola”. 

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.  

Objectivos Indicador proposto Unidade Metas Executado 

Aumento da Base 
Associativa 

Variação do nº de Associados N.º 6 0 

Aumento do nível de 
competência técnica 
do sector 

Acções de Formação disponibilizadas N.º 6 16 

Disseminação do 
conhecimento 

Informações técnicas e publicações colocadas 
no domínio público 

N.º 40 55 

Acções de Divulgação organizadas N.º 12 13 

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

Nº 5 5 

Artigos/notícias publicados em meios de 
comunicação nacional e internacional 

Nº 30 36 
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Objectivos Indicador proposto Unidade Metas Executado 

Promoção e aumento 
do investimento em 
I&D e Inovação 

Nº Projectos I&D aprovados Nº 2 3 

Participação em programas internacionais de 
I&D 

Nº 3 6 

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

% 40 45 

Captação de 
financiamento público 

Aumento do valor de financiamento resultante 
das candidaturas elaboradas pela ADVID 
solicitadas pelos Associados (base – valores 
gerados pelas candidaturas de 2017= 
4.493.931€; 2018=2.988.489€ 

% 1 -33% 

Criação de serviços de 
apoio às empresas 

Novos Serviços Implementados Nº 2 2 

Valor Gerado pelos Serviços Complementares € 90.095 96.738 

Qualidade Grau de Satisfação dos Associados % 95 97 

 

Verificamos que não foram atingidas as metas estabelecidas para os indicadores “Variação do nº de Associados” e 

“Aumento do valor de financiamento resultante das candidaturas elaboradas pela ADVID solicitadas pelos Associados 

(base – valores gerados pelas candidaturas de 2017= 4.493.931€; 2018=2.988.489€”. 

Relativamente à variação do número de associados que se traduziu no aumento nulo, quando se preconizava uma 

variação positiva de 6 Associados, constatamos que tivemos 16 novos pedidos de adesão, mas em contrapartida 

também tivemos 16 pedidos de exclusão.  As adesões e exclusões consubstanciaram-se na entrada de 10 Associados 

Colectivos e 6 Associados Individuais e na saída de 1 Associado Efectivo, 4 Colectivos e 11 Individuais. Apesar da 

variação se situar abaixo do preconizado, houve fortalecimento da base associativa com a adesão de 4 entidades do 

sistema científico e 5 empresas, e houve diversificação da actividade, sendo uma das empresas um fornecedor de 

produtos fitofarmacêuticos detendo um CAE de suporte. 

No que respeita ao indicador “Aumento do valor de financiamento resultante das candidaturas elaboradas pela 

ADVID solicitadas pelos Associados (base – valores gerados pelas candidaturas de 2017= 4.493.931€; 

2018=2.988.489€, cuja meta não foi  atingida, devido a não terem aberto candidaturas para o Vitis em 2018, e as 

candidaturas no âmbito do PDR 2020 – “Investimentos na Exploração Agrícola” terem aberto a 27 de Julho e fechado 

a 8 de Agosto, o que corresponde a um período muito curto que não permitiu reunir os elementos necessários, sendo 

ainda de realçar que o período de abertura ter coincidido com o principal período de férias dos viticultores 

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 vitivinícolas e suas 

marcas comerciais. E demos mais um passo para a auto-sustentabilidade da ADVID, com o crescimento, ainda que 

modesto, de 2,5% nas vendas e prestações de serviços.  
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6. RECURSOS OPERATIVOS 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

A Equipa da ADVID é constituída por 8 técnicos e um administrativo e conta ainda com o apoio de um prestador 

de serviços em regime de avença, para as questões contabilísticas. Para apoio aos trabalhos realizados durante 

o ano 2018, foi alargada com a contratação de 3 estagiários, dois dos quais, no âmbito dos estágios profissionais 

do IEFP. 

 

6.2. RECURSOS FINANCEIROS 

  Quadro 2 – Recursos Financeiros. 

 

 

6.3. RECURSOS MATERIAIS 

Quadro 3 – Recursos Materiais. 

Material Nº 

Computadores portáteis  13 

Computadores de mesa 4 

Notebook 1 

GPS 1 

Impressora multifunções 1 

Impressora Jacto Tinta a Cores 1 

Fotocopiadora multifunções 1 

Projector multimédia 1 

Máquina fotográfica 1 

Viaturas 5 

Espectroradiómetro   1 

Câmara de pressão  4 

Centrifugadora 1 

Titulador 1 

Liquidificador 2 

Potenciómetro  1 

Espectrofotómetro UV/Visível 1 

  2017 2018 

Associados Efectivos 11 10 

Associados Colectivos 86 88 

Associados Individuais 78 72 

Quotas fixas ('000€) 130,92 121,92 

Quotas variáveis ('000€) 130,08 127,14 

Quotas totais ('000€) 261,00 249,06 
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Material Nº 

Máquina de lavar copos 1 

Máquina de lavar 1 

Refractómetro de bancada 1 

Refractómetro de bolso 1 

Desionizador 1 

Câmaras fotográficas de monitorização  9 

Sondas de humidade de solo  2 

RAC 1 

Servidor 2 

UPS 4 

Data loggers  4 

Estações climáticas  6 

Lupa binocular  3 

Estufa  1 

Cubas de microvinificação 10 

Frigorifico 2 

Mini – prensa 1 

Balança de precisão 4 

Analisador enzimático 1 

Aparelho de Frantz-Paul  1 

 

7. LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

7.1 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

O desenvolvimento desta linha de trabalho visa antecipar cenários e impactos das alterações climáticas para a Região 

do Douro; avaliar o impacto do clima e, em especial, da disponibilidade hídrica no solo, sobre a produtividade da 

videira e qualidade dos vinhos obtidos; construir itinerários para mitigar o efeito das alterações climáticas, dotando 

o sector das ferramentas adequadas; gestão das relações hídricas da videira e modelação das relações 

solo/planta/atmosfera.  

Esta linha de investigação, em 2018, foi suportada pelo trabalho desenvolvido nas seguintes linhas de trabalho: 

• Avaliação do clima da Região do Douro 

• Gestão do stresse hídrico e térmico da videira  

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

 

7.1.1. Avaliação do clima da Região do Douro 

7.1.1.1 Análise das condições climáticas na Região Demarcada do Douro 

O estudo sobre a Análise das condições climáticas na Região Demarcada do Douro, editado pela ADVID em 2012, que 
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contou com a colaboração do Professor Gregory Jones (na altura na Universidade de Oregon, EUA), foi amplamente 

divulgado ao sector através da plataforma ADVID WebSIG no site da ADVID, em reuniões com parceiros estratégicos 

a nível nacional e nos seguintes eventos para os quais a ADVID foi convidada a participar: 

- Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas (CNA), que decorreu entre 19 e 21 de Fevereiro na UTAD - Vila Real; 

- Seminário Alterações Climáticas na Agricultura (CAP), realizado a 27 de Fevereiro, Lisboa; 

- Dia Aberto da Viticultura e Enologia - Escola Profissional do RODO, Peso da Régua. 

A convite do Gabinete de Planeamento, Políticas e administração geral (GPP), a ADVID participou ainda na revista 

CULTIVAR N.º 12“- ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, tendo redigido o artigo “A agricultura num clima em mudança - 

antecipando o futuro: modelo de projecção e medidas de adaptação” (Pág. 69, Quadro 8, Ref. 30). 

 

7.1.1.2. DOUROZONE- Risco de exposição ao ozono para a vinha Duriense 

(http://dourozone.web.ua.pt/).  

Trata-se de um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) para o período 2016-2018, 

coordenado pelo Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro, e desenvolvido em 

parceria com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB). A ADVID e a Ramos Pinto participam neste projecto como 

stakeholders. A Sogrape Vinhos SA e a Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda participam no 

projecto, através da disponibilização das suas vinhas para a recolha de informação. 

O objectivo é o de avaliar o risco de exposição ao ozono das vinhas da RDD em clima presente e futuro, estimando 

as concentrações e a deposição de ozono no vale do Douro e avaliando depois os potenciais prejuízos em termos de 

produtividade. O resultado mais relevante deste projecto será a produção de um atlas da RDD para clima actual, 

intermédio e futuro, consistindo de mapas com as variáveis meteorológicas, as concentrações e a deposição de 

ozono, e as potenciais alterações na produtividade das vinhas. 

O projecto avaliou o risco de exposição ao ozono das vinhas da Região Demarcada do Douro, em clima presente e 

futuro. A compilação e análise dos resultados, obtidos com recurso à modelação numérica, resultou na elaboração 

de um Atlas digital com informação para a Região Demarcada do Douro, que permite avaliar o impacto de alterações 

climáticas, quer no que diz respeito a indicadores meteorológicos/climáticos, quer a indicadores bioclimáticos e de 

qualidade do ar. O Atlas (http://dao-dourozone.ua.pt/) inclui informação para o clima presente, de futuro de médio 

(2050) e de longo prazo (2100).  

A ADVID efectuou ainda uma ampla divulgação dos resultados do projecto ao sector através do envio de newsletters 

e da realização de um evento que decorreu no Régia Douro Park a 30 de Junho. Os principais resultados do projecto 

foram compilados numa publicação disponibilizada em http://arquivo-gemac.web.ua.pt/arquivo-

dourozone/DOUROZONE_book.pdf e em 2018 foram publicados, os seguintes artigos científicos:   

- D. Barreales, J. Verdial, M. Feliciano, J. Castro, M. Rodrigues, D. Blanco-Ward, A. Miranda, C. Silveira, A. Monteiro, 
M. Lopes, C. Borrego, C. Viceto, A. Rocha y A. Ribeiro (2018). Effect of deficit irrigation in the cultivars Touriga 

Nacional and Touriga Franca (Vitis vinifera L.) in the Douro Demarcated Region (Portugal). XIIth International 
Terroir Congress, Zaragoza, 18-22th of June 2018. Poster communication 2C-104. 
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- Blanco-Ward, D., Miranda A., Silveira, C., Ascenso, A., Gama, C., Monteiro, A., Lopes, M., Borrego, C., Ribeiro, A., 
Feliciano, M., Borrego, C., Ribeiro, A., Feliciano, M., Castro, J., Andrade, J., Barreales, D., Viceto, C., Rocha, A., Carlos 
C. (2018). Avaliação do risco de efeito fitotóxico do ozono troposférico em ambientes Mediterrânicos de sul de 

Europa: uma revisão com ênfase na cultura da vinha. Atas da Conferência Internacional de Ambiente em Língua 
Portuguesa. Ambiente e Direitos Humanos. Eds: Ana Isabel Miranda, Myriam Lopes, Luís Tarelho, Filomena Martins, 
Peter Roebeling, Margarida Coelho, João Labrincha. Vol. III, pp 245-254. ISBN: 978-972-789-540-3 (Pág. 68, Quadro 
8, Ref. 17). 

- Blanco-Ward, D., Miranda, A., Silveira, C., Ascenso, A., Gama, C., Monteiro, A., Lopes, M, Borrego, C., Ribeiro, A., 
Feliciano, M., Castro, J., Andrade, J., Barreales, D., Viceto, C., Rocha, A., Carlos, C. (2018). Assessing the risk of 

tropospheric ozone phytotoxic effect on Southern European Mediterranean environments: a review with emphasis 

on vineyards. Second International Conference on Ozone and Plant Ecosystems. 21-25 May 2018. Florence, Italy. 
Book of abstracts. p. 54 (Pág. 69, Quadro 8, Ref. 24). 

- Miranda, A. I., Ascenso, A., Gama, C., Blanco-Ward, D., Monteiro, A., Silveira, C., Viceto, C., Rocha, A., Lopes, M., 
Borrego C. 2018. Ozone risk for Douro vineyards in present and future climates, 36th International Technical 
Meeting on Air Pollution Modelling and its Application. 14-18 May 2018, Ottawa, Canada 

- A. Ribeiro, D. Barreales, J. Andrade, M. A. Rodrigues, D. Blanco-Ward, A. Monteiro, M. Lopes, C. Borrego, C. Silveira, 
C. Viceto, A. Rocha, M. Feliciano, J. Castro, A. Miranda (2018). Physiological response of the grapevine cultivars 

Touriga Nacional and Touriga Franca to increasing summer stress conditions in the Douro Region. XIIth 
International Terroir Congress. Zaragoza, 18th-22nd of June 2018 Poster communication. 2B-107.  

Para além disso, foram apresentados resultados do projecto no 41º congresso da OIV, que decorreu em Punta Del 

Este (Uruguai), entre 19 a 23 de Novembro de 2018, através de uma comunicação oral e de um poster: 

 - Climate change potential effects on grapevine bioclimatic indices: a case study for the Portuguese Demarcated 

Douro Region. D. Blanco-Ward, A. Ribeiro, D. Barreales, J. Castro, J. Verdial, M. Feliciano, C. Viceto, A. Rocha, C. 
Carlos, C. Silveira, A. Miranda. Apresentação oral  (Pág. 70, Quadro 8, Ref. 41). 

- Influence of deficit irrigation on grape quality and volatile compounds in the cultivars Touriga Nacional and 

Touriga Franca (Vitis vinifera L.) in the Douro Demarcated Region (Portugal). D. Barreales, D Blanco-Ward, J. Verdial, 
A. Bento, P. Casquero, A. Ribeiro. Apresentação via poster, 

 

7.1.2. Gestão do stresse hídrico e térmico da videira  

7.1.2.1 Avaliação do impacto da aplicação de rega deficitária nos parâmetros fisiológicos e na 

produção da videira 

(Projecto iniciado em 2002, financiado pela ADVID e desenvolvido em colaboração com a Real Companhia Velha e a Rozés 

SA.) 

Na continuação dos trabalhos iniciados em 2002 na casta Touriga Nacional (Soutelo do Douro, Cima Corgo) e em 

2011 nas castas Touriga Nacional e Touriga Franca (Poiares e Barca D’Alva, Douro Superior), recolheu-se informação 

sobre o impacto de diferentes modalidades de rega deficitária no comportamento vitícola e enológico destas duas 

castas. Para o efeito, entre Junho e Setembro foi realizado o acompanhamento do potencial hídrico foliar de base, 

acompanhado da evolução da maturação da uva. Na data de vindima, procedeu-se à avaliação dos parâmetros 

produtivos e qualitativos da uva e no período de Inverno procedeu-se à pesagem da lenha de poda, no sentido de 

verificar de que forma os diferentes regimes hídricos influenciam estes parâmetros. 

Na Fig. 1 são apresentados os dados relativos à parcela de Touriga Nacional onde existe um maior histórico de dados, 
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localizada em Soutelo do Douro (Cima Corgo), na qual é monitorizado o estado hídrico de videiras sujeitas a três 

modalidades de rega deficitária (0%, 30% e 60% da ETc - Evapotranspiração Potencial corrigida).  

 

 
 
Fig. 1 - Valores de Potencial Hídrico de Base (2002-2018) registados na parcela experimental (Soutelo do Douro, T. Nacional x 196-17), valores 

das repetições não regadas (n=24). 

 

 

A ADVID acompanha a evolução do potencial hídrico foliar de base nesta parcela desde 2002 (17 anos de 

monitorização), sendo este um ano que se afastou claramente (em termos de disponibilidade hídrica) dos anos mais 

secos de que temos registo (ex. 2005 e 2017). 

Lembramos que os dados do Potencial Hídrico de Base reflectem apenas a presença ou ausência de água disponível 

para os processos fisiológicos da videira. Todavia, em condições de campo, é muito difícil dissociar os diferentes 

agentes de stress e distinguir quais os sintomas causados por determinado agente de stress, pelo que os impactos 

observados ao nível do bago, cacho e parede de vegetação integram quer o défice hídrico, quer o stress luminoso e 

térmico. Estes sintomas foram observados em 2018, particularmente em vinhas com menor disponibilidade hídrica 

do Cima Corgo e Douro Superior, localizadas em cotas mais baixas, expostas à radiação, ou ainda em vinhas novas, 

tendo tido algumas consequências quer na parede de vegetação, quer no cacho. 

Em 2018 e nesta mesma parcela de ensaio, para além do trabalho já realizado no âmbito da rega deficitária, foi 

também abordada/estudada uma outra medida de mitigação, nomeadamente a aplicação de Caulino. No âmbito de 

uma tese de mestrado em Engenharia Agronómica – Hortofruticultura e Viticultura com orientação do ISA e da FCUP 

foi conduzido o estudo “O efeito da rega e da aplicação do caulino sobre os parâmetros ecofisiológicos, o rendimento 

e a qualidade das uvas da casta Touriga Nacional – Douro” (Brandão, A. 2018). 
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7.1.2.2. Avaliação do impacto da aplicação de Biochar nos parâmetros fisiológicos e na produção da 

videira 

(Projecto iniciado em 2016, em colaboração com a Sociedade Vinícola Terras de Valdigem e a empresa Iberomassa 

Florestal) 

 Tendo em conta o actual cenário de alterações climáticas (aumentos significativos da temperatura média e períodos 

secos mais longos), torna-se premente dotar o sector vitícola de ferramentas que permitam mitigar os potenciais 

efeitos negativos da seca e do excesso de calor e radiação. O estado hídrico da videira depende, quer da distribuição 

radicular e da água disponível no solo, quer da energia disponível para vaporizar a água ao nível das folhas. A 

aplicação de BIOCHAR ao solo, tem sido referida por vários autores como sendo uma  ferramenta que contribui para 

uma série de vantagens, do ponto de vista do solo, incluindo a promoção do uso mais eficiente da água no solo, pelo 

facto de melhorar a capacidade de retenção de água do solo, melhorando a estrutura do solo, incrementando a 

retenção de CO2, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa (CH4 e NO2), a biologia do solo, com destaque 

para as associações microbianas, com melhoria na eficiência no uso de nutrientes no solo e na capacidade de troca 

catiónica, aumentando o pH de solos com acidez.  

Na continuação dos trabalhos iniciados em 2016, em 2018 avaliou-se o efeito da aplicação de BIOCHAR numa vinha 

comercial de Touriga Nacional localizada na quinta de Vale de Cavalos (Numão, Foz Coa), tendo-se procedido ao 

acompanhamento de vários parâmetros fisiológicos e produtivos nesta vinha. Foram testadas três modalidades: a) 

28 ton/ha (80 m3) de “Ecochar”; b) 14 ton/ha (40 m3) de “Ecochar”; c) Sem “Ecochar”. Foram realizadas 5 medições 

do potencial hídrico foliar em cada uma das modalidades entre 7 de Agosto a 3 de Outubro. Nos, dias 23 de Julho e 

22 de Agosto foram ainda efectuadas medições das trocas gasosas das folhas por radiação infravermelha, com 

recurso a um analisador de gás por radiação infravermelha e medido o teor de clorofila, com recurso a um medidor 

de clorofila. Ao longo de período de maturação foram realizados controlo de maturação (3) e na data de vindima 

recolhida informação sobre o número de cachos e produção por planta. Os dados encontram-se em fase de 

tratamento estatístico para posterior análise e publicação. Este trabalho está a ser desenvolvido no âmbito de uma 

dissertação de Mestrado de Enologia e Viticultura da UTAD (A. Ferreira) intitulada “Fisiologia e produção da videira 

(cv. Touriga Nacional) em resposta à aplicação de biochar”, orientada pelo professor Carlos Correia (UTAD). 

 

7.1.2.3. Avaliação do impacto da aplicação de bioinoculantes (bactérias e fungos micorrízicos) na 

videira 

(Projecto iniciado em 2017, em colaboração com a Universidade Católica do Porto-Escola Superior de Biotecnologia (UCP-

ESB) e a Real Companhia Velha) 

O impacto dos stresses abióticos em culturas de elevado interesse económico é motivo de grande preocupação em 

todo o mundo. Nos últimos anos várias estratégias têm sido desenhadas com vista à mitigação dos efeitos negativos 

causados pela seca, nomeadamente a aplicação de osmoprotectores e hormonas vegetais. No entanto, a aplicação 

de químicos levanta preocupações ambientais e de saúde pública. Deste modo, a utilização de microrganismos 
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benéficos, nomeadamente de bactérias promotoras do crescimento vegetal (PGPB) e fungos arbusculares 

micorrízicos (AMF), na mitigação dos efeitos nocivos causados pela seca surge como uma ferramenta biotecnológica 

amiga do ambiente, permitindo práticas agrícolas sustentáveis, podendo contribuir para reverter a tendência actual 

de aplicação de grandes quantidades de fertilizantes químicos.  

Tendo em conta que na RDD se têm registado reduções bastante significativas da precipitação, e, ao mesmo tempo 

um aumento significativo das temperaturas médias, em 2017 iniciou-se um estudo sob a coordenação da 

Universidade Católica do Porto – Escola Superior Biotecnologia (UCP-ESB) que tem como principal objectivo avaliar 

a influência da aplicação de “bioinoculantes” no crescimento e desenvolvimento de videiras sujeitas a diferentes 

regimes hídricos. Para o efeito, foi delineado um ensaio na quinta dos Aciprestes, no qual a UCP-ESB procedeu à 

aplicação de diferentes tipos de bioinoculantes, nomeadamente fungos arbusculares micorrízicos e bactérias 

promotoras do crescimento vegetal, durante o ciclo vegetativo. Desde então, a parcela experimental tem sido 

monitorizada pela ADVID e UCP-ESB. A ADVID colaborou na recolha de informação da parcela sobre potenciais 

hídricos e dados de produção, enquanto a ESB procedeu à inoculação das videiras e à recolha de amostras de uva 

para análise do mosto em ambos os anos. As amostras estão em fase de processamento e análise química. Este é um 

projecto a vários anos onde se espera que o efeito benéfico dos bioinoculantes nas plantas e no solo seja progressivo.  

7.1.3. Gestão da rega deficitária baseada na utilização de índices de vegetação 

(Projecto iniciado em 2014, em colaboração com a Universidade do Porto. Participam como stakeholders e local de recolha 

de informação os associados Real Companhia Velha e Symington Family Estates) 

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 videira, 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 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.  

Os resultados obtidos abrem perspectivas para a utilização de índices calculados através de dados de reflectância 

recolhidos a partir de espectro radiómetro para apoio à gestão da rega na vinha, com vantagens relativamente às 

medições do PHB em termos da menor subjectividade das medições, da facilidade de obtenção de dados e da 

potencial possibilidade da espacialização desta informação sem necessidade prévia de calibração.  
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Os principais resultados obtidos até agora foram trabalhados pela equipa de investigadores do Departamento de 

Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto resultou em 

2018 na publicação de uma tese de mestrado em Engenharia Agronómica, da Faculdade de Ciências da universidade 

do Porto (R. Tosin, 2018) Monitoring of biophysical parameters in vineyards through hyperspectral reflectance 

techniques.  

 

7.1.4. Outras actividades em desenvolvimento nesta linha temática 

Ainda no âmbito da linha das Alterações climáticas, e tendo por base o campo de afinidade Casta x Porta-enxerto da 

Symington Vinhos SA, localizado na quinta da Cavadinha, em 2018 a ADVID colaborou na recolha de informação que 

permita contribuir para a percepção da adaptação do material biológico de videira ao clima da RDD. Nesse sentido, 

foi efectuada uma avaliação de vários parâmetros relacionados com a lenha de poda (lançamentos, carga deixada à 

poda e unidades de frutificação) nas várias combinações de 4 castas (4 castas (Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 

Roriz, Tinta Barroca) X 4 porta-enxertos (Ruprestis du Lot, R-99, R-110, 1103-P, 196-17), por forma a perceber-se que 

combinações permitem uma melhor adaptação as condições locais e uma maior perenidade da vinha.  

Candidaturas a sistemas de financiamento 

Ainda no âmbito desta linha de trabalhos, a ADVID colaborou na preparação e submissão das seguintes candidaturas 

a programas de financiamento em 2018: 

-  CLIMSMART - High resolution decision support systems for climate-smart and resilient farming systems (H2020-

SFS-2018-2) (não aprovada para financiamento). 

- CropMED- Bio-inoculation and cropping patterns for sustainable Mediterranean farming – (PRIMA) (não aprovada 

para financiamento). 

- VINES-MED- Vineyard Improvement and Ecosystem Sustainability across MEDiterranean (PRIMA) - (não aprovada 

para financiamento). 

 

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.  

Em 2018 promoveram-se reuniões e contactos com entidades do sistema científico e empresas detentoras de 

protótipos e/ou equipamentos adaptados à recolha de informação no campo e procedeu-se à auscultação de 

entidades do sistema científico e empresarial com vista à constituição de parcerias para eventuais candidaturas a 
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financiamento. Assim, no âmbito desta linha de trabalhos, a ADVID colaborou na preparação e submissão das 

seguintes candidaturas a programas de financiamento em 2018: 

- INFRAVINI - INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS PARA A GESTÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA VINHA 

(SII&DT) – (Submetida, a aguardar decisão) 

- CERES- Modelação das culturas da vinha e do milho com técnicas de machine learning para serviço inovador de 

previsões, alertas e recomendações. (SII&DT) – (Submetida, a aguardar decisão) 

- Sat4Agri – Desenvolvimento de serviços inovadores baseados no programa COPERNICUS e GIS/GNSS para 

desenvolver capacidades e melhorar a competitividade de PME’s agrícolas na área do SUDOE (INTERREG SUDOE) – 

(Submetida, passou à 2ª fase de candidatura) 

- VINIoT – Serviço de viticultura de precisão baseado na rede de sensores IoT para a transformação digital de PME 

no espaço SUDOE – (INTERREG SUDOE) - Submetida, passou à 2ª fase de candidatura) 

 

7.3. RACIONALIZAÇÃO DA VINHA DE ENCOSTA  

7.3.1 Romovi - Robot Modular e Cooperativo para Vinhas de encosta 

(Projecto SI I&DT, Co-promoção, a implementar entre Janeiro de 2017 e Agosto de 2019, pela Tekever em parceria 

com o INESC-TEC e a ADVID). A Sogrape Vinhos SA participa como stakeholder, através da disponibilização das suas 

vinhas para a fase de realização de testes e dos contributos da equipa técnica) 

Objectivo: Romovi tem como objectivo principal o desenvolvimento de um robô robusto e modular para operações 

de monitorização e logística para utilização em viticultura de encosta. Com a execução do projecto, pretende-se 

contribuir para a disponibilização, no futuro, de soluções comerciais para vinhas de encosta capazes de executar de 

forma autónoma operações de monitorização, logística, colheita selectiva, controlo do coberto vegetal, pulverização 

e fertilização, monda, poda, desponta e pré-poda. 

Em 2018, para além da participação em duas reuniões do consórcio, a ADVID colaborou na elaboração de artigos e 

de comunicações que foram apresentados em eventos e revistas da especialidade e/ou jornais: 

- " ROMOVI & PARRA: Robotics towards an adaptable and all-inclusive service for steep slope vineyards" em 

formato de poster no 6º Congresso Internacional de Viticultura de Montanha CERVIM que decorreu a 26 de Abril, 

em Tenerife, ilhas Canárias (Espanha), (Pág. 68 Quadro 8, Ref. 14). 

- “Drones e robôs já são habituais nas vinhas para ajudar a aperfeiçoar a qualidade” (artigo publicado no JN a 

7/10/2018) 

Os resultados deste projecto foram também difundidos na Cimeira "Agro Inovação, Cimeira Nacional da Inovação na 

Agricultura" - promovida pela Rede Rural Nacional a 29/10, em Lisboa, e ainda através da área dedicada ao projecto 

ROMOVI localizada no site da ADVID http://www.advid.pt/romovi.  
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7.3.2 Outras actividades em desenvolvimento nesta linha temática 

Com vista a promover a troca de experiências entre regiões com características de encosta muito semelhantes e a 

trazer inovação para a RDD na área da mecanização em vinha de encosta, a ADVID visitou a feira INTERVITIS que 

decorreu em Stuttgart (Alemanha) de 4 a 6 de Novembro, para estabelecer contactos com vista a organizar uma 

visita técnica de empresas da Região Demarcada do Douro (RDD) à região do Mosel (Alemanha) em 2019; 

A ADVID colaborou ainda com o INESC-TEC no âmbito do  projecto DIVA (Boosting innovative Digitech Value chains 

for Agrofood, forestry and environment)  https://www.projectdiva.eu/about-diva/ na identificação de desafios na 

área da mecanização em viticultura de encosta, para a preparação de candidaturas a submeter em 2019.  

Em 2018 promoveram-se ainda reuniões e contactos com entidades do sistema científico e empresas do sector 

tecnológico e procedido à auscultação de entidades do sistema científico e empresarial com vista à constituição de 

parcerias para eventuais candidaturas a financiamento. A ADVID colaborou na preparação e submissão das seguintes 

candidaturas a programas de financiamento em 2018: 

- VERDESVIDES- Tecnologia verde para a protecção do solo e gestão da água em regiões do Alto Douro (Portugal) e 

Silmiño (Espanha) (INTERREG POCTEP) – (Submetida, aguarda decisão); 

 

7.4.  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 2018 suportada pelo trabalho desenvolvido nas seguintes actividades: 

 7.4.1. MetBots - Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial com auto-aprendizagem em 

agricultura de precisão.  

(Candidatura aprovada em 2018, no âmbito do POCI – Sistema de Incentivos à Investigação Científica e Tecnológica 

(SAICT), em parceria com o INESC TEC, entidade promotora). 

Objectivos: Desenvolver uma plataforma robótica com inteligência artificial para agricultura de precisão usando 

metabolómica, providenciando informação detalhada sobre o estado fisiológico da videira, composição do solo e 

uvas, utilizando espectroscopia uv-vis-swnir e LIBS. 
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Este projecto teve em início em Julho de 2018, tendo a ADVID participado nas primeiras reuniões, em colaboração 

com investigadores do INESCTEC, com vista à definição das actividades a desenvolver, incluindo o delineamento 

experimental dos equipamentos, a cargo do INESC TEC e a participação da ADVID na recolha de informação de campo 

e na divulgação dos resultados. 

Ainda no âmbito desta linha de trabalho, promoveram-se reuniões e contactos com entidades do sistema científico 

e empresas detentoras de protótipos e/ou equipamentos adaptados à recolha de informação no campo e procedeu-

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

eventuais candidaturas a financiamento.  

 

7.5.  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).  

 

7.5.1 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) e contribuir para uma estratégia de protecção 

sustentável contra pragas da vinha, com particular ênfase para a traça-da-uva. 

Os dados de voo da traça-da-uva recolhidos ao longo de um período de 20 anos na RDD foram compilados e 

analisados, sob orientação da UTAD e em colaboração com investigadores do Centro de Investigação e de Tecnologias 

Agro-Ambientais e Biológicas (CITAB), tendo resultado na publicação de um artigo científico na área dos modelos de 

previsão do voo da traça, por forma a suportar a tomada de decisão, maximizando a aplicação de estratégias de 

protecção contra esta praga.  

“Is a biofix necessary for predicting the flight phenology of Lobesia botrana in Douro Demarcated Region 

vineyards?” (CARLOS C, GONÇALVES F, OLIVEIRA I, TORRES L.), Crop Protection, 110: 57 - 64.doi: 

10.1016/j.cropro.2017.12.006 (Pág. 70, Quadro 8, Ref.33); 

 

7.5.2 “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 
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Global Nature e La Union), Portugal (QUERCUS e ADVID) e Turquia (Rapunzel Organik Tarim Urunleri), sendo 

coordenado pelo parceiro alemão Bodensee-Stiftung).  Participam como stakeholders os Associados Symington 

Family Estates, Real Companhia Velha, Sogevinus Quintas SA e Tomás Roquette. 

Objectivo: Formação de viticultores em práticas que promovam a biodiversidade no espaço vitícola, 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.  

Em 2018, para além da participação nas várias actividades de gestão do projecto, a ADVID colaborou com a QUERCUS 

na elaboração e divulgação do Plano de acção para a Biodiversidade em viticultura, disponível em 

http://www.advid.pt/imagens/paginas/BAP_Portugal_Final.pdf. 

A ADVID colaborou com a QUERCUS na elaboração de cinco vídeos sobre práticas de conservação da biodiversidade 

na RDD, que contou com a colaboração dos associados Real Companhia Velha (Rui Soares), Sogevinus (Márcio 

Nóbrega) e Vincent Bouchard (Jorge Alves), ver no ponto 10.1. – Produção de material de suporte ao conhecimento. 

 

Para além da participação mais directa da ADVID na realização destes vídeos, a ADVID colaborou ainda na tradução 

dos vídeos elaborados pelos parceiros espanhóis e turcos, os quais se encontram disponíveis em  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_kpm9uuCL7HDgF6FvgN2bg2tplp3QoC. 

Todos os resultados foram divulgados ao sector através de newsletters, na área dedicada do site da ADVID e ainda 

através de dois eventos de disseminação do projecto, um a nível regional, a 22 de Março em Vila Real e um a nível 

nacional, a 11 de Junho, no IVV, em Lisboa. 

Foi realizada uma tese de mestrado em Engenharia Agronómica na UTAD (A. Duarte) e apresentadas comunicações 

nos seguintes eventos: 

- III jornadas de Engenharia Agronómica, promovidas pela UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), 

através do Poster "Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade na Viticultura" (Poster, A. Duarte); (Pág. 67, 

Quadro 8, Ref.4) 

-  Agro Inovação 2018 - Cimeira Nacional da Inovação na Agricultura, que decorreu em Oeiras (Poster, C. Carlos). 

(Pág. 70, Quadro 8, Ref.38). 

7.5.3 Outras actividades relacionadas com esta linha temática 

Ainda no âmbito desta linha de desenvolvimento estratégico (Biodiversidade funcional), resultante da participação 

da ADVID em projectos já concluídos (ECOVITIS, Doutoramento) e da posterior colaboração com a equipa de 

investigadores da UTAD (CITAB), a ADVID colaborou na publicação dos seguintes artigos de investigação e divulgação 

científica: 
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- Manual “O solo das vinhas do Douro está vivo!” (Fátima Gonçalves - Cristina Carlos - Rui Pinto - Laura Torres) 

Publicação elaborada pela UTAD, ao abrigo do projecto INTERACT, com a colaboração da ADVID. 

http://www.advid.pt/imagens/paginas/solo_vinhas_RDD_vivo.pdf; 

- Artrópodes do solo das vinhas da Região Demarcada do Douro. GONÇALVES F, CARLOS C, PINTO R, TORRES L. 

2018. III Jornadas de Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 7 de Março 

(apresentação em poster), (Pág. 67 Quadro 8, Ref.5). 

- O enrelvamento da vinha incrementa a abundância e diversidade de artrópodes do solo. GONÇALVES F., NUNES 

C., CARLOS C., LÓPEZ Á., OLIVEIRA I., TEIXEIRA B., CRESPI A., PINTO R., COSTA C.A, TORRES L. 2018. III Jornadas de 

Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 7 de Março (apresentação oral), 

(Pág. 67 Quadro 8, Ref.7). 

- The functional agrobiodiversity in Douro Demarcated Region viticulture: Utopia or reality? Arthropods as a case-

study. GONÇALVES F., CARLOS C., OLIVEIRA I., PINTO R, CRESPI A., TORRES L. 2018. Infowine.forum 2018, Vila Real, 

23 e 24 de Maio; Comunicação por poster, (Pág. 68, Quadro 8, Ref.20). 

- A web application for the identification of arthropods associated with vineyard of Douro Demarcated Region. 

REIS S., GONÇALVES F., OLIVEIRA P., CARLOS C., TORRES L. 2018. Infowine.forum 2018, Vila Real, 23 e 24 de Maio; 

 (Pág. 69, Quadro 8, Ref.23). 

A ADVID colaborou ainda como expert no Grupo ENVIRO da OIV («Sustainable development and climate change), 

tendo participado activamente na elaboração e publicação do documento Biodiversidade funcional em viticultura, 

em colaboração com a Sogrape Vinhos SA, tendo sido publicado pela OIV e disponibilizado em: 

http://www.oiv.int/js/lib/pdfjs/web/viewer.html?file=/public/medias/6367/functional-biodiversity-in-the-

vineyard-oiv-expertise-docume.pdf 

 

 Para além disso, promoveram-se reuniões e contactos com entidades do sistema científico e empresas e procedeu-

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

eventuais candidaturas a financiamento. Em resultado destes contactos, a ADVID colaborou na preparação e 

submissão das seguintes candidaturas a programas de financiamento: 

- Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das alterações climáticas” – Acção 20.2 da Rede Rural 

Nacional (RRN) – Áreas de Intervenção 3 (Divulgação de informação e facilitação de processos para acompanhamento 

e avaliação das políticas de desenvolvimento rural, PDR 2020), sob coordenação da CAP, com a participação da 

ADVID, CAP, SPEA, LPN e GPP, a qual foi aprovada para financiamento a partir de 2019. 

 

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) e Valorizar e Multiplicar Castas Minoritárias Portuguesas sob a coordenação do 

INIAV.  
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Esta linha de trabalhos foi suportada em 2018 pela implementação de duas linhas de trabalho: 

•••• Conservação e selecção de clones de castas antigas de videira 

••••  Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas 

7.6.1 Conservação e selecção de clones de castas antigas de videira 

(PDR 2020- Conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais», integrado na acção n.º 7.8, «Recursos 

genéticos», sob supervisão da PORVID e do ISA. Para além destas entidades, participam a ADVID, a UTAD, a ATEVA, 

a AVIPE, o INIAV as Direcções Regionais de Agricultura do Norte, Centro, Alentejo e Algarve) 

Objectivos:  Este projecto, implementado a nível nacional através da parceria entre as várias entidades descritas, 

encontra-se dividido em duas linhas de investigação. Na área da conservação, visa proceder à caracterização 

morfológica, agronómica, bioquímica e biomolecular de 13 castas antigas de videira (Antão Vaz, Batoca, Cerceal 

Branco, Espadeiro, Fonte Cal, Gouveio, Jaen, Moreto, Negra Mole, Rufete, Touriga Franca, Tinta Francisca, Uva Cão). 

Na área do melhoramento genético varietal, visa proceder à avaliação agronómica e tecnológica de clones de 16 

variedades (Alvarinho, Aragonez, Arinto, Bastardo, Bical, Castelão, Cercial, Encruzado, Grenache, Moscatel Galego 

Branco, Moscatel Graúdo, Rabigato, Tinta Barroca, Tinta Caiada, Touriga Nacional, Viosinho) e á inscrição no Catálogo 

Nacional de Variedades de 7 clones de cada uma de 9 variedades (Avesso, Azal Branco, Borraçal, Moscatel Galego 

Branco, Moscatel Graúdo, Rabigato, Touriga Nacional, Viosinho, Vital), perfazendo o total de 63 clones.  

Na área da conservação, visa implementar as seguintes acções: - Prospecção e colheita da diversidade genética das 

plantas cultivadas e dos seus parentes silvestres; - Conservação e organização de colecções de espécies cultivadas e 

dos seus parentes silvestres; - Caracterização de colecções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres; -

Registo no Sistema Nacional de Informação para os Recursos Genéticos Vegetais para a Alimentação e Agricultura 

baseado na plataforma GRIN GLOBAL; - Inscrição de variedades nos Catálogos Nacionais de Variedades. 

Na área do melhoramento, visa implementar as seguintes acções: - Avaliação genética dirigida e identificação de 

genótipos com interesse em colecções de espécies cultivadas e dos seus parentes silvestres; - Criação de variabilidade 

genética através da introgressão de características de interesse; - Selecção de materiais em populações segregantes, 

populações de materiais recolhidos na flora espontânea nacional e selecção em espécies com variabilidade 

intravarietal; - Avaliação agronómica e tecnológica de genótipos, incluindo a selecção clonal de videira. 

Estas actividades foram implementadas na RDD em 2018 pela equipa da ADVID, sob orientação da PORVID e ISA 

através das seguintes actividades: 

7.6.1.1 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, instalados na 

quinta da Granja, propriedade da Real Companhia Velha. 

A ADVID colaborou ainda na recolha de varas nos campos de selecção clonal da casta Rabigato, com vista a recolher 

o máximo de diversidade genética para que pudesse ser preservada no campo de Pegões, pertencente à PORVID. 
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Foram ainda realizadas reuniões com o associado Fundação Maria Rosa, com vista à futura instalação de um campo 

de selecção clonal da Códega do Larinho, na exploração localizada em Peso da Régua (Quinta da Carvalha). 

7.6.1.2 Acompanhamento de campos de comparação clonal da casta Tinta Roriz 

O objectivo deste trabalho, iniciado em 2012, desenvolvido pela ADVID em colaboração com os associados Sogrape 

Vinhos S.A., Sogevinus Fine Wines, S.A., Rozés, S.A. e Duorum Vinhos SA, e sob a supervisão de PORVID, é o de 

seleccionar um novo conjunto de clones da casta PRT 52603 Tinta Roriz, sin. Aragonez, com maior qualidade (em 

especial com maior concentração em antocianinas) que sejam ambientalmente estáveis (baixa sensibilidade à 

interacção genótipo-ambiente). 

 No ano 2018 e no decurso dos ensaios de comparação clonal da casta Tinta Roriz (30 clones) já instalados, foi 

efectuada a vindima e a recolha de bagos (30 clones X 6 repetições) em cada um dos campos instalados, 

designadamente na Quinta do Cavernelho em Vila Real (Baixo Corgo), propriedade da SOGRAPE Vinhos SA, na Quinta 

de S. Luiz em Adorigo (Cima Corgo), propriedade da SOGEVINUS, na quinta do Grifo (Poiares, Freixo de Espada à 

Cinta) e acompanhado o novo campo instalado em 2017 na Quinta de Castelo Melhor (Castelo Melhor, Foz Coa), 

propriedade da Duorum Vinhos SA. Os resultados obtidos, até ao momento, têm sido analisados separadamente 

(ano e parâmetro), sendo que se prevê que, a partir do 5.º/6.º ano, seja possível proceder à estabilidade dos dados 

obtidos e à interacção entre eles por forma a serem interpretados da melhor forma.  

A medida que mais se destaca é a estimativa de heritabilidade de sentido amplo (hg2), que, para os parâmetros 

quantitativos (peso da produção, peso da lenha de poda, nº de olhos deixados à poda, nº de lançamentos totais, 

peso por videira e peso do cacho) tem atingido valores bastante satisfatórios. 

Esta linha de trabalhos foi divulgada no 41º congresso da OIV, que decorreu em Punta Del Este (Uruguai), entre 19 

a 23 de Novembro de 2018, através da comunicação oral “Grapevine clonal selection in Portugal: A different 

approach” (E. Gonçalves, A. Graça and A. Martins). Disponível em: 

https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/full_html/2019/01/bioconf-oiv2018_01003/bioconf-

oiv2018_01003.html 

A ADVID divulgou ainda em 2018 a publicação da PORVID Catálogo de Clones Seleccionados sendo a primeira vez 

que se publica um catálogo com os resultados do trabalho de selecção da videira, permitindo aos viveiristas, aos 

viticultores, aos enólogos e a todas as entidades da cadeia de valor do sector vitivinícola, obter informação objectiva 

sobre o valor cultural e tecnológico dos clones PORVID, por forma a habilitá-los a fazerem escolhas fundamentadas 

sobre os clones mais adequados para plantar nas novas vinhas. Importa notar que a metodologia de selecção da 

videira utilizada foi totalmente desenvolvida, testada e validada em Portugal num esforço colectivo e partilhado por 

centenas de pessoas e entidades, públicas e privadas, ligadas ao sector vitivinícola nacional no decurso dos últimos 

40 anos, onde se inclui a ADVID e os seus Associados. Trata-se de um trabalho pioneiro e único a nível mundial, que 

muito nos deve orgulhar, diferenciando-se do que se faz internacionalmente, pela quantificação objectiva de ganhos 

genéticos, pelo controlo da interacção genótipo x ambiente, pela possibilidade de produzir selecções policlonais e 

por conservar a diversidade das castas, evitando a erosão genética e assim, protegendo o património ancestral e 
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único das castas autóctones.  

7.6.2 Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas 

(Colaboração no grupo de trabalho Castas Minoritárias Portuguesas, sob orientação do INIAV) 

Considera-se que uma variedade de Vitis vinífera é minoritária no encepamento nacional se cumulativamente 

cumprir as seguintes condições:  

- A variedade encontra-se inscrita no Catálogo Nacional de Variedades de videira (CNVV); 

- A variedade não tem qualquer parcela de multiplicação activa no sistema de certificação em Portugal. 

Esta actividade visa a disponibilização de castas minoritárias de acordo com o que acima se definiu, tendo como 

principais critérios o interesse dos viticultores e a disponibilidade de um conjunto de genótipos apropriados à 

constituição de uma parcela de vinha para recolha de varas com certificação standard. Recorda-se que, de acordo 

com a legislação em vigor, para novas plantações, reposição de videiras ou mesmo reenxertia, os viticultores só 

podem fazê-lo com material (varas ou enxertos-prontos) que tenham pelo menos a certificação standard, ou seja: 

- Que tenham garantia de homogeneidade varietal; 

- Provenientes de videiras em boas condições sanitárias (ex: doenças do lenho); 

- Isentas de vírus previstos na legislação; 

- Isentas de doenças de quarentena (ex. Flavescência Dourada). 

Em 2018 a ADVID participou nas reuniões promovidas pelo INIAV, tendo dinamizado contactos junto dos seus 

Associados para a prospecção, recolha e instalação de campos de multiplicação destas castas. 

 

 

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 acção foi suportada em 2018 pelo 

trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

• CSInDouro (GO) 

• WETWINE (SUDOE) 

• VINOVERT (SUDOE) 

• Rede de parcelas de referência 

7.7.1. Projecto CSInDouro – Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva (Lobesia botrana) em 

viticultura de montanha: caso particular da Região Demarcada do Douro (RDD) 

(Grupo Operacional 2017-2020, promovido pela ADVID em parceria com a UTAD, Real Companhia Velha, Sogevinus 

Quintas SA, Quinta de D. Matilde – Vinhos SA e Quinta do Vallado – Soc. Agrícola SA) 
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Objectivo: Aprofundar o conhecimento sobre o impacto do clima, paisagem (hospedeiros alternativos), operações 

culturais e características das vinhas da Região Demarcada do Douro na distribuição da feromona e 

consequentemente a sua eficácia com vista a maximizar a utilização da confusão sexual, um método de protecção 

inovador contra a traça-da-uva. 

Em 2018, para além de reuniões com os parceiros do projecto, procedeu-se à realização das tarefas previstas nas 

linhas de trabalho programadas na candidatura, designadamente: 

- Caracterização da dinâmica espácio-temporal de L. botrana, no interior e exterior das vinhas, e avaliação do efeito 

de elementos da paisagem na sua distribuição. Com o apoio da equipa de SIG da UTAD, procedeu-se à instalação de 

uma rede de monitorização do voo da traça-da-uva, em parcelas com e sem Confusão sexual, nas cinco explorações 

em estudo (Vallado, D. Matilde, Síbio, S. Luiz e Carvalhas) com o objectivo, por um lado, de identificar os hotspots 

(locais com maior presença da traça) e, por outro, de avaliação da eficácia da distribuição da feromona nas parcelas 

sujeitas a CS. A equipa da UTAD procedeu à análise geoestatística dos dados de voo recolhidos nas armadilhas. A 

equipa da ADVID procedeu à análise dos dados recolhidos nas estimativas do risco. Toda a informação foi compilada, 

tendo-se procedido à elaboração de relatórios para posterior análise. 

- Impacto de potenciais hospedeiros alternativos de L. botrana. Em Julho de 2018 foram realizadas deslocações de 

campo às Quintas que integram o projecto para pesquisa de eventuais hospedeiros alternativos da traça. Das várias 

espécies de plantas pesquisadas, com base em bibliografia, obtiveram-se adultos de traça apenas a partir de flores 

de trovisco (Daphne gnidium) e de oliveira (Olea europaea) (poucos indivíduos).  

- Avaliação do modo como a feromona para CS se distribui na área tratada. Esta tarefa foi desenvolvida pelo grupo 

de investigadores da UTAD do Grupo de Bioengenharia da UTAD (Pedro Mestre e Carlos Serôdio), os quais 

desenvolveram um circuito electrónico para realização de electroantenografia (GC-EAG) e posterior análise da 

atractividade exercida por diversos voláteis sobre L. botrana. 

- Demonstração, divulgação e disseminação dos resultados. A ADVID deu início ao desenvolvimento da brochura do 

projecto, a qual se encontra disponível em http://www.advid.pt/imagens/paginas/Csindouro_brochura.pdf e 

desenvolveu o site/área dedicada ao projecto disponível em http://www.advid.pt/CSinDouro. A ADVID promoveu 

ainda em 2018 a divulgação do projecto CSinDouro, através de duas apresentações orais/poster (“CSinDouro-

Confusão sexual contra a traça-da-uva, Lobesia botrana em viticultura de montanha: caso particular da Região 

Demarcada do Douro” (C. Carlos) realizadas em eventos sobre grupos operacionais, um realizado a nível nacional, 

no Agro Inovação- Cimeira Nacional da Inovação na Agricultura, organizada pela Rede Rural Nacional a 29/10, em 

Oeiras, no qual contou com a colaboração do representante do Associado e parceiro Soc. Agrícola Quinta de D. 

Matilde e outro a nível internacional, no encontro dos grupos operativos (Taller “Coinovando en el sector Agrário e 

florestal en Europa) que decorreu em Santiago de Compostela a 16/11, no qual teve a colaboração do representante 

do associado e parceiro Real Companhia Velha. A equipa da UTAD, parceira do projecto, efectuou ainda a divulgação 

do projecto nos seguintes eventos: 
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- Feira de Exposições do “Summer Innovation Campus”, na UTAD, Vila Real, 26 e 27 de Setembro (Poster); (Pág. 70, 

Quadro 8, Ref.33). 

- I Jornadas de Enologia e Viticultura, 4 e 5 de Maio de 2018, UTAD, Vila Real. Confusão sexual contra a traça-da-

uva, Lobesia botrana, na Região Demarcada do Douro. Potencialidades, constrangimentos e desafios. Gonçalves 

F., Carlos C., Salvação J., Aranha J., Torres L. 2018. Apresentação oral, (Pág. 68, Quadro 8, Ref.16). 

 

7.7.2. Projecto WETWINE – Cooperação transnacional para promover a protecção e a 

conservação do património natural do sector vitivinícola na Zona SUDOE  

(Projecto INTERREG – SUDOE, com início em Julho 2016; Parceria dinamizada pelo Instituto Gallego de Calidad Agraria 

(INGACAL), em parceria 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 Antifonal de la Recherche Agronomique (INRA) e a ADVID). A Real Companhia Velha (RCV) e a Quinta de 

Murças participam na qualidade de stakeholders, a RCV participa como campo de demonstração de um ensaio 

agronómico). 

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. 

Em 2018, para além da participação nas tarefas de gestão do projecto, a ADVID participou nas reuniões de consórcio 

que decorreram em Maio em O Porrinõ (Espanha) e em Novembro em Caussens (França). 

Durante este ano, a ADVID prosseguiu com o ensaio agronómico onde está a ser testado o efeito de um fertilizante 

elaborado a partir das lamas de uma ETAR vitivinícola, comparativamente à aplicação de um fertilizante autorizado 

em modo de produção biológico (tarefa em implementação na Real Companhia Velha) e a uma modalidade sem 

aplicação de qualquer fertilizante ao solo. 

A nível de disseminação, a ADVID participou com os restantes parceiros na concepção de um Manual de Boas Práticas 

e na criação e desenvolvimento de uma ferramenta online que permite dimensionar um sistema de tratamento de 
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águas residuais a implementar. Dinamizou ainda junto da UTAD, contactos com vista à participação do Dr.  Rui Pinto, 

na elaboração de um artigo técnico” Compostagem de lamas e engaço provenientes da actividade vitivinícola na 

Região Demarcada do Douro”, publicado na segunda revista técnica WETWINE. 

A ADVID efectuou ainda apresentações do projecto, por comunicação oral “Valorização das águas residuais das 

adegas através da utilização de um sistema de fito-etar “ nos seguintes eventos: 

- III jornadas de Engenharia Agronómica, promovidas pela UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). A. 

Morais; (Pág. 68, Quadro 8, Ref.8). 

- Infowine.forum 2018: Wine Fiction – Criar o Futuro do Vinho, que decorreu em Vila Real a 23/05 ). A. Morais; (Pág. 

68, Quadro 8, Ref.19). 

 

7.7.3. Projecto VINOVERT - Vin, Compétitivité, Politiques environnementales et sanitaires des 

entreprises - Accompagnement vers la mise en place de méthodologies 

(Projecto INTERREG – SUDOE, com início em Julho 2016) 

Parceria dinamizada pelo INRA Bordeaux em parceria 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), no qual está integrada 

a ADVID, pretende desenvolver uma abordagem multidisciplinar, 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. 

Em 2018, para além da participação nas tarefas de gestão do projecto, a ADVID participou na reunião de consórcio 

do projecto que decorreu em Lisboa entre 26 e 27 de Abril, na qual foi solicitado à ADVID que efectuasse uma 

apresentação oral sobre o tema da redução dos herbicidas na Região do Douro "Como reduzir a aplicação de 

Herbicidas nas condições da Região Demarcada do Douro", C. Carlos; (Pág. 68, Quadro 8, Ref.15). 

No âmbito do grupo de trabalho 1 (GT1), colaborou com o INIAV e com o ISA na elaboração de um “Livro Branco 

sobre Castas Resistentes”, um dos outputs do projecto no qual se pretende efectuar o “estado da arte” sobre Castas 

resistentes a doenças. A informação reunida por este grupo de trabalho foi apresentada ao sector a nível nacional 

no evento “Variedades resistentes, alternativa aos fungicidas? Reflexão”, que decorreu na Casa da Música (Porto), 

no dia 5 de Dezembro. 

No âmbito do grupo de trabalho 2 (GT2), colaborou com o ISA na realização de um inquérito ao sector sobre custos 

associados à gestão das infestantes, reunindo informação sobre custos associados aos vários itinerários técnicos 

desenvolvidos em cada tipo de vinha/modo de produção. Iniciou também a compilação de informação sobre este 

tema, com vista a publicar um manual sobre estratégias alternativas de gestão de infestantes em viticultura de 

encosta. 
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Contribuiu ainda activamente para a realização e tradução de 1 newsletter e textos para alimentar o site do projecto. 

Dinamizou as actividades de comunicação junto dos parceiros do projecto e do Secretariado do SUDOE, tendo em 

conta que lidera esta actividade, em colaboração com a Universidade de Bordéus.  

Participou com uma comunicação por poster, realizada no Infowine.fórum, intitulada “VINOVERT-Vinhos, 

competitividade, políticas ambientais e sanitárias das empresas da zona SUDOE”, realizada no Infowine.forum 

2018: Wine Fiction – Criar o Futuro do Vinho, que decorreu em Vila Real. (F. Almeida); (Pág. 69, Quadro 8, Ref.21). 

7.7.4. Observatório Vitícola da RDD (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 21 parcelas de vinha (com 20 videiras) localizadas estrategicamente em cada uma 

das três sub-regiões da RDD, designadamente 5 no Baixo Corgo, 10 no Cima Corgo e 6 no Douro Superior (Fig. ?).  

 

 

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 
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adaptação a factores adversos num cenário de alterações climáticas. 

Em 2018, no âmbito do 4º ano de recolha de dados, foram realizadas as seguintes tarefas: 

− Acompanhamento da fenologia* 

− Acompanhamento da curva de voo de pragas (traça-da-uva e cigarrinha-verde)*. Monitorização semanal 

de armadilhas sexuais e cromotrópicas, entre Março (traça-da-uva) / Abril (cigarrinha-verde) e finais de 

Setembro; 

− Medição da parede de vegetação (medições efectuadas em três fases do ciclo, à floração, ao pintor e à 

maturação); 

− Estimativa de Pragas e Doenças. Realizou-se, em diferentes períodos, uma estimativa do risco por geração, 

designadamente em Maio/Junho, Junho/Julho e 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); 

− 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.  

− 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 nos dois Balanços do ano vitícola (previsão de produção e final). 
 

*Tarefa efectuada em colaboração com os técnicos das empresas Associadas 

 

Esta actividade foi implementada através das seguintes observações ao longo do ciclo vegetativo: 

- No período de floração /alimpa, foi efectuada a primeira estimativa de risco de pragas e doenças e efectuada a 

medição da parede de vegetação; 

- 40 dias após a floração (fecho do cacho), foi efectuada uma avaliação dos olhos deixados à poda, olhos evoluídos 

e do número de cachos por videira. Foi recolhido um cacho por videira para análise, em laboratório, do seu peso, 

número de bagos, quantificação de bagoinha e desavinho e medição do seu comprimento e largura. Foi ainda 

efectuada uma avaliação fitossanitária; 
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- No período de pintor, foi efectuada a segunda estimativa do risco de pragas e doenças e efectuada uma medição 

da parede de vegetação; 

- Durante o período de maturação, foi efectuada a terceira estimativa do risco, uma medição da parede de vegetação 

e recolhidas amostras de maturação para análise; 

- No período de vindima, foi efectuada a última estimativa do risco de pragas e doenças e recolhidas amostras de 20 

cachos / parcela (1 cacho / videira) para posterior análise em laboratório e vindimadas as plantas, determinando o 

número de cachos e o peso médio produzido por planta. 

Após cada observação e depois de analisados os dados de campo e de laboratório, foram efectuados relatórios 

individualizados, por parcela, e enviados para os respectivos colaboradores (técnicos das empresas associadas). 

Estes dados serviram de suporte à elaboração de circulares, apresentações dos Balanços do ano vitícola (previsão de 

produção e final) e respectivos boletins publicados e disponibilizados ao sector por newsletters e através do site da 

ADVID em http://www.advid.pt/boletins. 

7.7.5. Outras actividades realizadas no âmbito da produção sustentada em viticultura 

7.7.5.1- Base de dados climática 

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

viticultores e ainda à actividade de investigação e experimentação em curso na ADVID. Para além do acesso online 

aos dados climáticos recolhidos pelas cinco estações meteorológicas automáticas, que poderão apoiar a gestão de 

intervenções fitossanitárias e restantes actividades na exploração, esta plataforma permite o download de dados 

mensais. Em 2018 foi implementada mais uma estação climática na quinta de D. Matilde (Canelas). 

7.7.5.2- 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 2018 decorreu entre os dias 8 de Maio e 19 de Junho, nos postos de captação de Peso da 

Régua e Valença do Douro, e entre os dias 11 de Maio a 15 de Junho, em Foz Côa. O intervalo de previsão para 2018 

situou-se entre as 254 e as 273 mil pipas de mosto.  

No âmbito do Balanço intercalar do ano vitícola – Previsão do potencial de colheita efectuado a 19 de Julho e dos 

contributos recolhidos junto dos Associados da ADVID, perspectivou-se uma diminuição acentuada de produção face 

a 2017, devido aos fortes ataques de míldio e à dificuldade em combatê-lo devido à escassez de mão de obra. 
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Durante o ano de 2018 foram várias as ocorrências que contribuíram para que o potencial produtivo avaliado à 

floração não se concretizasse,  nomeadamente a grande pressão do míldio aliada à escassez de mão-de-obra, o 

granizo (pontual, mas que provocou estragos), o escaldão, e por último, as condições climáticas de Setembro que 

levaram à perda de peso do bago, pelo que aquando do Balanço Final do Ano Vitícola realizado a 19 de Outubro 

concluiu-se que a produção teria uma quebra na ordem dos 25%-30%, relativamente ao limite inferior das previsões 

realizadas à floração. Os dados disponibilizados indicam que a produção se situou nas 199 600 mil pipas de vinho, 

valor abaixo (cerca de 21%) do limite inferior das previsões indicadas à floração, traduzindo-se numa redução de 

cerca de 16% face à média da RDD dos últimos 5 anos e uma redução de 14% face a 2017. 

7.7.5.3- Sistema de apoio á Decisão VITE.NET 

Tendo em conta a Directiva 2009/128/CE de 21 de Outubro de 2009, que estabelece um quadro de acção a nível 

comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas, urge a necessidade de promover estratégias de 

protecção que conduzam a uma utilização cada vez mais eficaz e eficiente dos pesticidas, reduzindo eventuais 

impactos ambientais que resultem da sua aplicação. Com vista a dotar o sector de ferramentas de apoio à decisão 

capazes de indicar períodos de risco e sensibilidade a doenças e pragas, que contribuam para um melhor 

posicionamento dos pesticidas, reduzindo impactos ambientais, promovendo produções de elevada qualidade  com 

melhor utilização dos factores de produção, a ADVID estabeleceu em 2016 uma parceria com a HORTA Srl., uma spin-

off da Universidade Cattolica de Sacro Cuore (Piacenza, Itália),  com vista a operacionalizar a implementação e 

calibração do Sistema de Apoio à Decisão (DSS) - Vite.net às condições da RDD.   

O vite.net é um sistema de suporte à decisão (DSS) capaz de relacionar, em tempo real, informação climática com 

dados recolhidos na vinha, efectuando uma previsão do desenvolvimento de doenças e pragas da videira, após a 

aplicação de ferramentas de modelação, disponibilizando informações actualizadas sob a forma de avisos para 

programação das intervenções. Em 2018, a ADVID participou numa reunião com a HORTA, em Piacenza (Itália) com 

vista a programar a calibração deste DSS às condições da RDD, colaborando no envio de informação sobre fenologia 

de castas da RDD assim como actualizando os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para que a 

empresa possa actualizar o software às nossas condições. 

 

7.7.5.4- Aplicação de modelos de desenvolvimento de pragas e doenças na RDD 

No âmbito da tese de Doutoramento da Eng. Cristina Carlos, financiada pela ADVID, a ADVID desenvolveu um modelo 

de fenologia da traça-da-uva, baseado em 20 anos de recolha de dados da curva de voo deste insecto na região e 

em dados climáticos. Em 2018 foram encetados contactos com a empresa Wisecrop, com vista a incorporar o modelo 

desenvolvido na plataforma de apoio à decisão, para que possa vir a ser utilizada pelo sector. 

 

7.7.5.5- Desenvolvimento de um Modelo de fenologia para a vinha da RDD 

No âmbito da recolha de dados climáticos e de fenologia e da colaboração estabelecida com a UTAD (equipa do Prof. 
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João Santos) no âmbito da elaboração de um modelo de previsão de fenologia para a vinha da RDD, a equipa da 

ADVID procedeu à recolha e envio dos dados climáticos e de fenologia para a equipa de investigadores, sendo que 

os dados foram trabalhados em 2018 por um bolseiro de investigação da UTAD (Ricardo Costa) no âmbito da sua 

tese de Doutoramento na qual está a validar diferentes modelos de fenologia para a Região Demarcada do Douro 

(RDD).  

Os resultados preliminares permitem concluir que alguns dos modelos testados (Richardson, Wang e Sigmoid) 

mostram uma elevada eficiência na simulação das datas fenológicas para o abrolhamento, floração e pintor, 

principalmente para as duas últimas e na grande maioria dos pares casta-parcela analisados. Os resultados sugerem 

uma boa capacidade preditiva dos diferentes estados fenológicos na RDD, o que poderá representar um contributo 

importante para o planeamento e gestão das actividades/intervenções na vinha, designadamente em situações 

futuras de disponibilidade de previsões sazonais da temperatura. Não obstante, a robustez destes resultados deverá 

ser testada com novas parcelas, castas e períodos de tempo mais alargados. 
 
Foram realizadas as seguintes comunicações no âmbito deste projecto: 

- Poster ”Aplicação de 4 modelos aos principais estados fenológicos da vinha na Região Demarcada do Douro. R. 

Costa, H. Fraga, A. Fonseca, M. Carmo Val; C. Carlos & J. Santos. infowine.forum 2018: Wine Fiction – Criar o Futuro 

do Vinho, que decorreu em Vila Real. (Pág. 69, Quadro 8, Ref.22).  

- Comunicação oral "Modelação fenológica dos principais estados fenológicos da vinha", nas III jornadas de 

Engenharia Agronómica, promovidas pela UTAD, Vila Real. (Pág. 67, Quadro 8, Ref.6). 

 

7.7.5.6- Impacto do modo de produção na qualidade dos solos da Região do Douro 

(Parceria iniciada em 2017 sob a coordenação dos Departamentos de Geociências da Universidade de Aveiro e a 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em colaboração com a Real Companhia Velha)  

O objectivo desta actividade consiste na avaliação do impacto das práticas culturais e tratamentos aplicados em 

vinhas conduzidas sob dois sistemas de produção (produção integrada e produção biológico) nas características 

físico-químicas e na actividade biológica do solo. Pretende-se ainda avaliar o impacto no ecossistema da aplicação 

de fitofármacos, nomeadamente os seus efeitos tóxicos em organismos terrestres e aquáticos.  

A Real Companhia Velha disponibilizou as suas vinhas conduzidas nos dois modos de produção (Quinta da Granja - 

Moscatel, Quinta dos Aciprestes e Quinta Síbio - Touriga Nacional), a partir das quais a equipa de investigadores 

recolheu amostras de solo em diferentes alturas do ano (entre Janeiro de 2017 e Janeiro de 2019). A Universidade 

de Aveiro é responsável pela análise das características físico-químicas e a Universidade do Porto pela caracterização 

biológica. Está também a ser realizado um levantamento da biodiversidade de invertebrados nos três talhões 

estudados.  

Os resultados da primeira campanha de amostragem (Janeiro de 2017) permitiram observar diferenças nas 

características físico-químicas nos solos dos diferentes talhões estudados, possivelmente devido ao tipo e a 

quantidade de agro-químicos aplicados (fertilizantes e pesticidas). No entanto, não foi ainda possível identificar qual 

o modo de produção mais benéfico para a manutenção da qualidade do solo.  

O trabalho que está em curso (monitorização dos resíduos de fitofármacos, avaliação dos efeitos ecotoxicológicos 
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destes solos, e levantamento da biodiversidade, ao longo de um ano) irá permitir entender melhor os efeitos das 

diferentes práticas e a capacidade de resiliência destes ecossistemas. 
 

7.7.5.7- Prospecção do insecto vector da Flavescência Dourada (FD) 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 vector numa 

rede de armadilhas instaladas em várias vinhas da RDD, de associados da ADVID, durante o período compreendido 

entre Julho e Setembro. Em 2018, a ADVID colaborou na prospecção em 31 locais distribuídos pelas 3 sub-regiões da 

Região Demarcada do Douro, abrangendo 10 concelhos. Dos locais amostrados, foram interceptados exemplares do 

insecto vector da FD, o cicadelídeo Scaphoideus titanus, em 2 locais situados na freguesia e concelho de Alijó, sendo 

que dois insectos foram capturados numa armadilha a 28 de Agosto e um insecto noutra armadilha a 12 de Setembro. 

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 (PAN) para 

o controlo desta doença de quarentena e na revisão das normas do PAN. Foram neste ano, identificados mais dois 

focos positivos da doença (FD), na freguesia de Vilar de Maçada, concelho de Alijó, para além dos três focos 

identificados no passado, 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. 

 

 

7.7.5.8- Colaboração com o Grupo de trabalho do Plano de Acção Nacional para o uso Sustentável 

dos pesticidas (PANUSP) 

Em 2018 a ADVID colaborou no Grupo de trabalho para o Uso Sustentável dos Pesticidas, sob coordenação da DGAV. 

Para além de ter participado nas reuniões do grupo de trabalho e na revisão do documento de avaliação deste 

PANUSP, a ADVID efectuou uma apresentação oral nas Jornadas de Homologação de produtos fitofarmacêuticos, 

promovidas pela ANIPLA, em Oeiras ("Homologação de Produtos Fitofarmacêuticos", A. Nave). 

 

7.7.5.9- Colaboração com o Pesticide Action Network 

Em 2018 a ADVID colaborou com esta instituição (ONG), tendo participado na tradução para versão portuguesa da 

Pirâmide do controlo integrado de infestantes (PAN, 2017) o qual foi utilizado numa publicação em curso na ADVID 

sobre estratégias alternativas para controlo de infestantes em viticultura de encosta. 

 

7.7.5.10- Colaboração com o Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux 

(ISVV) 

Por solicitação do ISVV, a 19/94 a ADVID efectuou uma apresentação no Régia Douro Park sobre a investigação em 

curso na ADVID sobre alterações climáticas, utilização da biodiversidade funcional e conservação biodiversidade 
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genética da videira, no âmbito de uma visita do curso de mestrado internacional de viticultura, enologia e gestão de 

empresas vitivinícolas promovido pela Bordeaux Science Agro https://www.master-wine-management.agro-

bordeaux.fr/?lang=en. 

Em 2018 promoveram-se ainda reuniões e contactos com entidades do sistema científico e empresas do sector 

tecnológico e procedido à auscultação de entidades do sistema científico e empresarial com vista à constituição de 

parcerias para eventuais candidaturas a financiamento. A ADVID colaborou na preparação e submissão das seguintes 

candidaturas a programas de financiamento em 2018: 

- WINETWORK 2.0 Network for the exchange and transfer of innovative knowledge & practices between European 

winegrowing countries to fight against vine decline (H2020-RUR-2018-2020)- (não aprovada para financiamento); 

- ABCyeasts - Um portfólio de leveduras Antagonistas para BioControlo de agentes fitopatogénicos numa 

vitivinicultura sustentável (SII&DT) – (Submetida, aguarda decisão); 

- RIVEF- Rede Transfronteiriça para combater as doenças fúngicas do lenho (INTERREG POCTEP) – (Submetida, 

aguarda decisão; 

-  ECOFRIENDLYWINE: Optimization across the Water – Energy Nexus for Environmental Friendly Wine Production 

(IoF2020) (não aprovada para financiamento). 

 

 

7.8.  DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - FORMAÇÃO 

Formação Financiada 

Objectivos: Dotar o público-alvo de competências adequadas para o desenvolvimento da vitivinicultura Duriense. 

Detectar necessidades de formação e transferência de conhecimento. 

No seguimento da aprovação da candidatura realizada ao POISE - Programa Operacional da Inclusão Social e 

Emprego, para os associados e seus colaboradores, e com base no levantamento de necessidades de formação 

detectadas junto dos nossos associados, decorreram em 2018 os seguintes cursos de formação, em horário laboral: 

 

Curso / horas Quantidade Nº de formandos total 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos – Módulo II (25h) 3 65 

Higiene e Segurança no trabalho (25h) 2 38 

Socorrismo (25h) 1 24 
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Curso / horas Quantidade Nº de formandos total 

Nutrição e fertilidade da Vinha (Técnicos-25h)  1 19 

HACCP (25h)  1 16 

Curso de empilhadores (25h) 2 48 

Conduzir e operar o tractor em segurança (50h) 1 15 

Total 11 225 

 

Do nosso plano formativo em 2018, faz também parte outra formação especializada, aberta a todos os agentes do 

sector ou interessados, descrita no ponto 10.2 deste Relatório de Actividades. 

 

8. OBSERVATÓRIO ECONÓMICO 

Com o intuito de disponibilizar informação económica relevante e actualmente inacessível e não tratada, sobre 

custos de produção e valor da vinha, de interesse para os vitivinicultores, mas também para os potenciais 

investidores na RDD como instrumento de captação de investimento privado, e em colaboração com a Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto continuou a pretender-se dar continuidade ao Desenvolvimento do Modelo 

Valorimetria da Vinha, apesar de em 2018 não ter sido possível a sua concretização. 

 

No âmbito desta linha de acção,  não numa perspectiva de custos  e valor da vinha, mas numa perspectiva de criação 

de valor, a ADVID estabeleceu parceria com AESE Business School, PWC, UTAD e INIAV para o desenvolvimento do 

projecto “CV3 – Uma nova proposta para Potenciar a Criação de Valor na Vinha e no Vinho”, com o intuito de obter 

um resultado que se traduza numa alteração positiva nas relações entre as várias empresas e líderes, organizações 

associativas e regulamentares e outras personalidades relevantes, de modo a criar valor de forma transversal e que 

favoreça o posicionamento do Cluster no ranking mundial. 

Durante o ano e 2018, foram iniciadas e desenvolvidas diversas actividades do projecto através da equipa executiva 

e foram realizadas reuniões para reportar o trabalho realizado e avaliar o estado de avanço do projecto.  

 

Para promover o conhecimento e poder contribuir para o aumento do volume de negócios de exportação do vinho 

português, a ADVID aceitou o convite da Universidade de Bordéus para integrar a parceria do projecto VINCI- Vin, 

Innovation et Compétitivité Internationale, e da Universidade de Burgos para integrar a parceria do projecto 

ICT4WINE - TIC para o desenvolvimento de uma solução de Inteligência Computacional por forma a estimular a 

internacionalização das PME do espaço SUDOE na Indústria do Vinho, os quais foram alvo de candidatura ao 

programa Interreg Sudoe. 
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Quadro 4 - Ponto de Situação dos Projectos Âncora  

Projectos Âncora Tipologia
Ponto de 

Situação
Entidades Envolvidas

Gestão da rega deficitária 

baseada na utilização de 

índices de vegetação

Em curso ADVID __ __

DOUROZONE- Risco de 

exposição ao ozono para a 

vinha Duriense 

A ADVIU participou 

com Steakholer

Centro  de estudos do Ambiente 

(CESAM ) da UA, Instituto  

Politécnico de Bragança.

__ __

2. Zonagem do Potencial Vitíco la 

da região Demarcada do Douro

__ __

Investimento elegível 299 041 Investimento elegível 28 972

Apoio 299 041 Apoio 28 972

Investimento elegível 449 889 Investimento elegível 29 500

Apoio 387 093 Apoio 25 125

Investimento elegível 237 849 Investimento elegível 17 674

Apoio 237 849 Apoio 17 674

Investimento elegível 1 339 443 Investimento elegível 119 067

Apoio 1 004 582 Apoio 89 300

Investimento elegível 1 247 513 Investimento elegível 121 724

Apoio 419 171 Apoio 91 297

Investimento elegível 456 347 Investimento elegível 151 312

Apoio 342 261 Apoio 113 484

Investimento elegível 1 027 857 Investimento elegível 118 498

Apoio 697 868 Apoio 88 874

Terminou em Junho  

de 2018.
ADVID Investimento elegível 29 260 Investimento elegível 29 260

Apoio 29 260 Apoio 29 260

Investimento elegível 255 385 Investimento elegível 255 385

Apoio 127 693 Apoio 127 693

Investimento elegível 4 314 727 Investimento elegível 871 392

Apoio 3 544 818 Apoio 611 679

Em curso ADVID

3. Biodiversidade Funcional em 

Viticultura

Parceria Parceria europeia 

para a protecção da 

biodiversidade em Viticultura

Terminou 31 de 

Agosto de 2018.

Lake Constane Fundation, GNF, 

Ecovin, Quercus, ADVID; 

Fundacion Glibal Nature, Union  

de Llauradors, Rapunzel Organik 

Tarim Urunleri, ADVID

Candidatura POISE
8. Desenvolvimento de 

Competências - Formação e 

Divulgação

Wetwine

Romovi - Robot M odular e 

Cooperativo  para Vinhas de 

encosta

Animação e Dinamização do 

Cluster
Candidatura SIAC

ISA, PORVID , AVIPE, ADVID, 

ATEVA, DRAPAlgarve,  DRAP 

Centro , DRAP LVT, DRAP 

Norte, INIAV, UTAD 

PDR2020. Em Curso

____

Tekever, INESC-TEC, ADVID

7. Racionalização da 

implementação da vinha de 

encosta

CSinDouro. Grupos 

operacionais

Candidatura Formação -  CAP

6.  Produção Sustentada em 

Viticultura

POISE. Em curso

Vinovert
Interreg Sudoe. Em 

curso

SAICT. Em curso.

INGACAL, A IM EN, UPC, 

FEUGA, AGAM ELARIOJA, 

ADVID, IFV, INRA - M ontepellier

Total

UTAD, Real Companhia Velha, 

Sogevinus Quintas S.A., D. 

M atilde Vinhos S.A ., Qta do 

Vallado - Soc. Agr. S.A.

ADVID, CAP

França, Espanha, Portugal

INESC TEC e ADVID

SI&DT. Em curso.

1.  Impacto das Alterações 

Climáticas na Vitivinicultura da 

Região Demarcada do Douro. 

Gestão das Relações Hídricas

Financiamento ADVIDFinanciamento Total ( €)

5. Avaliação da Aptidão Enológica 

das Uvas
M etBots

Interreg Sudoe.  Em 

curso

4. Preservação da Biodiversidade 

das Castas de Videira

Conservação e seleção de 

castas antigas de Videira
PDR2020. Em curso.
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9. COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORMAÇÃO 

9.1 PRODUÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE AO CONHECIMENTO 

Em 2018 foram produzidos os seguintes materiais de suporte ao conhecimento: 

• 3 Boletins Informativos 

• 15 Circulares de acompanhamento Fitossanitário e outras informações 

• 11 Listas de produtos homologados para a cultura da vinha e 2 actualizações 

Quadro 5 – Boletins, Circulares e Listas produzidos em 2018. 

Boletins Informativos Data 

Balanço Intercalar Ano Vitícola e Previsão Potencial de Colheita para 2018 | Boletim 
provisório 

13/07/18 

Balanço Intercalar do Ano Vitícola e Previsão Potencial de Colheita para 2018 | Boletim 
Final 

20/07/18 

Boletim do Ano Vitícola 2018 15/11/18 

 

Circulares de acompanhamento fitossanitário e outras informações Data 

Circular 01 - Somatório de Temperaturas 08/02/18 

Circular 02 - Evolução clima / Fenologia / Escoriose / Traça-da-uva 05/04/18 

Circular 03 - Míldio e Oídio 03/05/18 

Circular 04 - Míldio e Oídio 09/05/18 

Circular 05 - Míldio, Oídio, Black Rot, Doenças do lenho e análises foliares 16/05/18 

Circular 06 - Míldio, Oídio e Traça-da-uva 28/05/18 

Circular 07 - Queda de Granizo 29/05/18 

Circular 08 - Míldio, Oídio e Traça-da-uva 08/06/18 

Circular 09 - Oídio, Míldio, Granizo, Doenças do lenho e Traça-da-uva 21/06/18 

Circular 10 - Míldio, Oídio, Traça-da-uva e Cicadela da FD  03/07/18 

Circular 11 - Evolução climática até Junho 03/07/18 

Circular 12 - Evolução da maturação: prestação de serviços 2018 24/07/18 

Circular 13 - Míldio, Oídio, Podridão cinzenta, Traça da uva e Cicadela da FD 
 

24/07/18 

Circular 14 - Traça-da-uva, Cigarrinha verde e Cicadela da FD 
 

8/08/118 

Circular 15 - Doenças do Lenho - Estratégias de Controlo 16/11/18 
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Listas de produtos homologados para a cultura da vinha  Data 

Infestantes da vinha - Lista de herbicidas permitidos para a cultura da vinha 12/02/18 

Lista de fungicidas homologados para a Escoriose / Doenças do lenho 16/03/18 

Lista de fungicidas homologados para o Míldio da videira 24/04/18 

Lista de Frases de Risco, Segurança, Advertência de perigo e Recomendações de prudência 
usadas nas substâncias autorizadas - Míldio 

24/04/18 

Lista dos Efeitos Secundários dos produtos fitofarmacêuticos - Míldio 24/04/18 

Lista de fungicidas homologados para o Oídio da videira 24/04/18 

Lista de Frases de Risco, Segurança, Advertência de perigo e Recomendações de prudência 
usadas nas substâncias autorizadas - Oídio 

24/04/18 

Lista dos Efeitos Secundários dos produtos fitofarmacêuticos - Oídio 24/04/18 

Lista de insecticidas homologados para a Vinha 29/06/18 

Lista de Fungicidas Homologados para a Podridão cinzenta (Botrytis cinerea) 12/07/18 

Lista de fungicidas homologados para as Doenças do lenho 16/11/18 

 

A ADVID colaborou na realização e na revisão de conteúdos para diversas ferramentas de divulgação dos projectos 

que tem em execução, bem como, produziu/editou ainda, os seguintes materiais que podem ser consultados no 

nosso site:  

• Brochura O solo das vinhas do Douro está vivo! 

• Plano de Acção para a Biodiversidade (versão PT) 

• Newsletter projecto Vinovert, em três Línguas (PT, FR, ES). 

• 5 Vídeos produzidos, protagonizados por viticultores, sobre acções de conservação para a biodiversidade 

na RDD, que contou com a colaboração dos associados Real Companhia Velha (Rui Soares), Sogevinus 

(Márcio Nóbrega) e Vincent Bouchard (Jorge Alves): 

- Vídeo Promover a biodiversidade genética da videira 

 https://www.youtube.com/watch?v=WdstcbtqBIU&list=PLF_kpm9uuCL7HDgF6FvgN2bg2tplp3QoC&index=6&t=20s 

- Vídeo As vantagens do enrelvamento 

https://www.youtube.com/watch?v=QXfboMtpizI&list=PLF_kpm9uuCL7HDgF6FvgN2bg2tplp3QoC&index=6 

- Vídeo Promover o birdwatching 

https://www.youtube.com/watch?v=xw4G2ufoaj4&list=PLF_kpm9uuCL7HDgF6FvgN2bg2tplp3QoC&index=7 

- Vídeo A importância das sebes 

https://www.youtube.com/watch?v=uK9FLB2gAB0&list=PLF_kpm9uuCL7HDgF6FvgN2bg2tplp3QoC&index=8 
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- Vídeo Combater pragas de forma inovadora – Confusão sexual 
https://www.youtube.com/watch?v=qHHoTGQsOC8&list=PLF_kpm9uuCL7HDgF6FvgN2bg2tplp3QoC&index=9 

• Brochura de apresentação do projecto CSinDouro 

• Site/área dedicada ao projecto CsinDouro 

 

 

Fig. 3- Exemplos de alguns dos materiais de divulgação em que a ADVID colaborou. 

  

Fig. 4 - Exemplos de alguns dos materiais de divulgação produzidos  

 

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. 
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Quadro 6 – Participação em eventos   

Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

10/Jan Bragança Reunião de Projecto – DOUROZONE. 
Partilha de informação sobre o 
Projecto Dourozone. 

20 

19/Jan  Barca de Alva Reunião Ensaio de rega Rozès. 
Apresentação e discussão dos 
resultados com Associado. 

19 

22/Jan 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião Universidade de Aveiro e RCV 
Partilha de conhecimento e 
estabelecimento de contactos. 

8 

25/Jan ADVID Reunião ensaio ECOCHAR  Partilha de informação. 4 

26/Jan Vila real Sessão de esclarecimento PU2018. 
Aquisição de conhecimento 
sobre candidaturas PU 2018. 

40 

2/Fev 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião Symington  EMA Vilariça. 4 

5/Fev 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião wisecrop Skype EMA'S  S. Luís. 3 

16/Fev Porto Workshop Fraunhofer 
Precision Agriculture & Water 
management. Aquisição de 
conhecimento. 

50 

19/Fev 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião BASF 
Apresentação de produtos 
fitofarmacêuticos. Aquisição de 
conhecimento. 

10 

19/Fev 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião SiPCAM 
Apresentação de produtos 
Blindar. Aquisição de 
conhecimento. 

25 

21/Fev Régua Reunião Genyen 
Apresentação da empresa e 
produtos fitofarmacêuticos. 
Aquisição de conhecimento. 

50 

22/Fev 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião Belchim 
Apresentação de produtos 
Vintec. Aquisição de 
conhecimento. 

50 

23/Fev Porto Reunião Proenol 
Discussão temas para submissão 
de projecto -ABC-Yeasts. 

9 

1/Mar Oeiras Jornada ANIPLA, em Oeiras 

Homologação de produtos 
fitofarmacêuticos.  Aquisição 
de conhecimento. 

70 

1/Mar Sangalhos Reunião Syngenta 
Apresentação de novos 
produtos. Aquisição de 
conhecimento. 

100 

2/Mar 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião ADP 

Apresentação da Gama de 
Fertilizantes. Aquisição de 
conhecimento. 

10 

7/Mar UTAD, Vila Real 
Jornadas de Engenharia Agronómica, 
promovidas pela UTAD. 

Aquisição de Conhecimento. 
Networking. 

100 

8/Mar Lisboa Workshop Agricultura Biológica Aquisição de conhecimento.   

9/Mar Pacheca Reunião BASF 
Apresentação de produtos. 
Aquisição de conhecimento. 

12 

4/Abr Amarante Reunião BASF 

Reunião técnica de apresentação 
de produtos fitofarmacêuticos 
para vinha. Aquisição de 
conhecimento. 

50 

10/Abr Paris  OIV  Reunião de peritos 50 

7/Mai Valencia Reunião Erasmus 
Apresentação e discussão dos 
trabalhos 

30 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

9/Mai 
Universidade de 
Braga, Braga 

XXI Jornadas de Biologia de Leveduras 
“Professor Nicolau van Uden” 

Aquisição de conhecimento no 
âmbito das leveduras. 

100 

11/Mai 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião Ibermeteo - Skype Clima, partilha de informação. 2 

18/Mai Itália Reunião Vite.net 
Esclarecimento Modelos 
doenças. 

3 

22/Mai Lisboa 
Workshop “A Reutilização de Águas 
Residuais em Portugal". 

Aquisição de Conhecimento. 80 

22/Mai Oeiras PANUSPF 
Grupo trabalho. Rede de 
contactos. 

20 

22/Mai 
IPQ, Costa da 
Caparica 

Workshop sobre "A Reutilização de 
Águas Residuais em Portugal” 

Aquisição de conhecimento. 100 

24/Mai Galiza WETWINE 
Participação no seminário de 
difusão do projecto WETWINE. 

50 

6/Jun Setúbal  Jornada Syngenta 
Sustentabilidade e Conservação 
do solo. Partilha e Aquisição de 
conhecimento. 

50 

19/Jun 
Museu do Vinho 
da Bairrada, 
Anadia 

“Laboratório de desenvolvimento de 
projectos na cadeia de valor da vinha 
e do vinho" 

Desenvolver as ideias discutidas, 
para ajudar a formular projectos, 
identificar potenciais 
instrumentos de financiamento e 
encontrar eventuais parceiros 
nacionais e mesmo 
internacionais. 

50 

05/Jul 
 MAFDR em 
Lisboa. 

Sessão de apresentação: Cultivar – 
cadernos de análise e prospectiva, nº 
12 – Alterações climáticas, promovido 
pelo GPP. 

Aquisição e troca de 
conhecimento. 

80 

16/Jul Pacheca Reunião BASF Observação de campo de ensaio. 30 

29Ago Quinta Ataíde Projecto Vinescout - Agromomy 
Aquisição e partilha de 
conhecimento na área da 
Robótica- mecanização.  

100 

12/Set Oeiras PANUSPF 
Grupo trabalho. Rede de 
contactos. 

20 

26/Set Regia Douro Park 
Sessão de esclarecimento: Gestão de 
embalagens e outros resíduos em 
agricultura 

Aquisição de conhecimento. 40 

27/Set UTAD Agricultura de Precisão Aquisição de conhecimento. 45 

26/Out 

Centro de 
Congressos da 
Alfândega do 
Porto, Porto 

WINE TRACK® 2018  
Aquisição de conhecimento no 
âmbito da rastreabilidade em 
viticultura. 

  

8/Nov Alfragide APA 
Grupo trabalho. Rede de 
contactos. 

20 

8/Nov Museu Douro Reunião Idainature 
Apresentação produtos vinha - 
Esquive.  Aquisição de 
conhecimento. 

70 

8/Nov APA, Lisboa 
Plano Estratégico para os Resíduos 
Não Urbanos e a sua Avaliação 
Ambiental Estratégica. 

Apresentação do Plano 
Estratégico para os Resíduos Não 
Urbanos e respectiva Avaliação 
Ambiental Estratégica, seguido 
de uma sessão de debate. 
Aquisição de conhecimento. 

50 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

22/Nov Regia Douro Park Fórum viticultura, clima e solo 
Apresentação de trabalhos de 
investigação 

80 

27/Nov Coimbra ANIPLA - Simpósio 
Agricultura inteligente. Aquisição 
de conhecimento.  

80 

6/Dez Bombarral Prodouro - Viveiros Vitioeste - Jornada 
Estratégia de prevenção 
fitossanitária no processo de 
multiplicação vegetativa 

40 

7/Dez 
ADVID-Regia 
Douro Park 

Reunião Belchim 
Apresentação Produtos 
Fitofarmacêuticos. Aquisição de 
conhecimento. 

10 

21-Dez CAP, Lisboa 
PERNU - Plano Estratégico para os 
Resíduos Não Urbanos  

Contributos para o PERNU, com 
exposição das preocupações 
para os agricultores.  

50 

 

 

9.2.2 Formação Interna/Aquisição de Conhecimento 

Não foi possível adquirir a formação prevista em Comunicação, dado que não houve formação nesta temática 

enquadrável com as actividades da ADVID. 

Com o objectivo de adquirir as competências necessárias para o desenvolvimento dos serviços disponibilizados 

pela ADVID, a equipa obteve formação nas seguintes temáticas: 

� Formação e-learning, SUDOE - Pedidos de Pagamento; 

� 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 e CAP; 

� Formação Inteligência emocional (4h); 

� Formação Higiene e segurança no Trabalho (4h) 

� Formação “Prestação de aconselhamento agrícola” (16h) 

� Formação SIVV – plataforma e suas funcionalidades (6h) 

 

9.3 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

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

No ano de 2018 continuou-se a divulgar a informação produzida, bem como outra informação de relevância para 

o sector no site da ADVID. Privilegiou-se a disponibilização de informação técnica, exclusiva para Associados, 

através da sua Área Reservada. 

A página web em 2018 registou 15.984 visitas, significando um aumento de 14% em relação ao ano anterior. O país 

estrangeiro com mais visualizações continua a ser os Estados Unidos, no entanto, o segundo país deixou de ser o 

Brasil e passou a ser França. As páginas mais consultadas são as de acesso à área reservada do Associado e às acções 
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de formação e de divulgação em curso. 

 

 

 

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. 

 

1. Masterclass de Enoturismo 

Datas: 22 de Janeiro 

Local: Auditório do Regia-Douro Park, Vila Real  

Oradores: Ryan Opaz e Gabrielle Opaz 
 

A ADVID promoveu uma Masterclass de Enoturismo com o objectivo de abordar a qualidade do enoturismo, na 

perspectiva dos utilizadores finais.  

Esta Masterclass centrou-se nos pequenos ajustes e mudanças necessárias para alterar drasticamente a experiência 

do consumidor final, analisando-se o enoturismo na perspectiva do cliente, e não a indústria. 
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Fotos 1 e 2 – Ryan Opaz e Gabrielle Opaz com os participantes na Masterclass. 

 
 

2. XXV Prova anual dos vinhos de vindima - Vinhos Tranquilos Brancos “DO Douro” 

Datas: 06 de Fevereiro 

Local: Sense Test, Vila Nova de Gaia. 

ADVID, deu-se início à XXV Prova anual dos vinhos de vindima, dedicando a primeira prova aos Vinhos Tranquilos 

Brancos “DO Douro”, da vindima de 2017.  

Esta prova contou com bastante adesão por parte dos nossos Associados, estando presentes 15 provadores e 23 

vinhos em prova. 

 

  Foto 3 – Participantes na Prova, durante a apresentação de resultados da mesma. 
 

 

3. Seminário Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade na Viticultura 

Data: 22 de Março 

Local: Régia-Douro Park, em Vila Real e Quinta dos Murças - Covelinhas 

Oradores convidados: Paula Silva (QUERCUS), Ana Cristina Duarte (UTAD), Maria do Carmo Val (ADVID), Cristina 

Carlos (ADVID), José Luis Moreira da Silva (Murças, S.A.) 

A ADVID, em parceria com a QUERCUS, promoveu o Seminário Parceria Europeia para a Protecção da 

Biodiversidade na Viticultura, com o objectivo de se disseminarem os principais resultados do projecto, junto do 
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Sector.  

O projecto “Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade na Viticultura”, apoiado pelo programa Erasmus+ 

da União Europeia, centra-se na formação para as boas práticas que fomentam a biodiversidade no ecossistema 

vitícola. O objectivo é incentivar os produtores a promover e proteger a biodiversidade nas suas diversas vertentes 

e através de vários níveis do ciclo de produção. Os parceiros do projecto são organizações de protecção da natureza 

e associações de viticultores da Alemanha, Espanha e Portugal e ainda uma exploração de agricultura biológica na 

Turquia. Em Portugal o projecto é dinamizado pela ADVID e pela QUERCUS - Associação Nacional de Conservação 

da Natureza. 

O Seminário decorreu, na parte da manhã, no Régia Douro Park em Vila Real e contou ainda, na parte da tarde, 

com uma visita prática à Quinta dos Murças, para observação das acções de conservação em curso. 

 

   
 

   
Foto 4 – Engª Rosa Amador, dando as Boas Vindas aos participantes, durante a Sessão de abertura do evento.  
Fotos 5, 6 e 7 – Oradores durante as suas apresentações e plateia presente no evento. 

 

4. XXV Prova anual dos vinhos de vindima - Vinhos aptos à “DO Porto” 

Datas: 10 de Abril 

Local: Sense Test, Vila Nova de Gaia. 

Na continuidade das provas de vinhos de vindima de 2017, realizou-se a 10 de Abril a prova dos Vinhos aptos à “DO 

Porto”, onde estiveram à prova 28 vinhos e 13 provadores. 
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  Foto 8 – Preparação da prova, na Sense Test. Foto 9 – Momento de apresentação dos resultados da prova. 

 

5. XXV Prova anual dos vinhos de vindima - Vinhos Tintos aptos à “DO Douro”  

Datas: 17 de Abril 

Local: Sense Test, Vila Nova de Gaia. 

 
 

Para terminar a XXV Prova anual dos vinhos de vindima, realizou-se a prova de vinhos aptos à DO Douro, com a 
presença de 15 provadores e 29 vinhos. 
 

   
       Foto 10 – Momento de prova de vinhos. 
 

 

6. Visita à Fito-Etar na Adega Santiago Ruiz 

Datas: 23 de Maio 

Local: El Rosal - Galiza, em Espanha 

A ADVID organizou para os seus Associados uma visita ao ensaio piloto da Fito-etar, instalada no âmbito do projecto 

Wetwine, na Adega Santiago Ruiz, Espanha. 

O projecto Wetwine pretende desenvolver soluções para o tratamento dos resíduos do sector vitivinícola, 

reduzindo assim o impacto ambiental. Para o efeito, foi implementado um ensaio-piloto inovador, baseado na co-

digestão anaeróbia de efluentes de estações de tratamento de água residuais (FITO-ETAR), com vista a promover 

o uso racional da água e reduzindo os resíduos gerados, bem como a elaboração de um fertilizante produzido a 

partir das lamas, que está implementado na Adega de Santiago Ruiz (El Rosal - Galiza, em Espanha).  
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Os Associados interessados nesta temática tiveram assim, a oportunidade de visitar este ensaio piloto e a Adega 

Santiago Ruiz. 

    
Foto 11 e 12 – Participantes durante visita ao ensaio piloto da Fito-Etar na Adega Santiago Ruiz. 

 
 

7. Seminário Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade na Viticultura  

Datas: 11 de Junho  

Local: IVV, Lisboa 

Oradores: Paula Silva (QUERCUS), Ana Cristina Duarte (UTAD), Maria do Carmo Val (ADVID) e Cristina Carlos 
(ADVID). 

 

No seguimento do seminário realizado a 22 de Março, em Vila Real sobre o projecto “Parceria Europeia para a 

Protecção da Biodiversidade na Viticultura” realizou-se outro seminário, desta vez em Lisboa, para de se 

disseminarem os principais resultados e apresentação dos materiais e ferramentas produzidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – Dr Au rora  

8. Masterclass II - Better Public Speaking to Sell More Wine 

 

Datas: 21 de Junho 

Local: Qta. dos Murças, Covelinhas 

Orador: Gabrielle Opaz 

 

A ADVID promoveu mais uma Masterclass de Enoturismo, desta vez dedicada ao tema "Como falar em público, 

para vender mais vinho".  

Para melhorar a performance das vendas é necessário desenvolver competências sólidas para: envolver 

verbalmente e não verbalmente o público, ler a sua linguagem corporal, criar e redireccionar a sua mensagem e 



ADVID ▪ Relatório de Actividades 2018 

 

60 

 

envolver apaixonadamente o público para que ele nunca o esqueça ... ou a sua marca. 

Assim, neste curso, foram abordadas três ferramentas: como falar em público, improvisar e ler o público, para 

vender mais vinho e criar fidelidade à marca     

 

   

       Foto 13 – Participantes na Masterclass II, que decorreu na Qta dos Murças. 

 

9. Seminário Dourozone 
 

Datas: 29 de Junho 

Local: Régia-Douro Park - Vila Real  

Oradores: Cristina Carlos (ADVID), Ana Miranda (UA), Alfredo Rocha (UA), Carlos Borrego (UA), António Ribeiro 

(IPB), Alexandra Monteiro (UA) 

 
O DouroZone é um projecto (FCT) dinamizado entre a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico de Bragança, 

que visa avaliar o risco de exposição ao ozono das vinhas da Região Demarcada do Douro em clima presente e 

futuro, estimando concentrações e deposição de ozono no vale do Douro e avaliando os potenciais efeitos em 

termos de produtividade. 

A ADVID participou neste projecto, como stakeholder, juntamente com o nosso Associado Adriano Ramos Pinto - 

Vinhos, S.A. Participam ainda, na recolha de informação, os Associados Sogrape Vinhos, S.A. e a Quinta da Pacheca 

- Sociedade Agrícola e Turística, Lda. 

 

A Universidade de Aveiro em parceria com a ADVID, promoveram este seminário para apresentar os resultados do 

projecto. 

 

10. Workshop: Balanço intercalar do ano vitícola e previsão do potencial de produção para a 
Vindima de 2018 

 

Datas: 19 de Julho 

Local: Régia-Douro Park - Vila Real  

Oradores: Equipa técnica da ADVID 
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A ADVID promoveu mais uma vez, junto dos seus Associados, o Balanço do Ano Vitícola e a Previsão de Produção 

para a Vindima de 2018, onde se fez um balanço comparativo das principais ocorrências do ano vitícola. A 

evolução climática e a informação recolhida na rede de parcelas de referência serviram de base à análise da 

fenologia, da incidência de doenças, pragas e do regime hídrico da videira. 

Apresentaram-se ainda, as previsões do Potencial de Produção para a vindima de 2018 e reflectiu-se com os 

Associados presentes, a sua situação, em particular.     

Fotos 14 – Eng. Rosa Amador, na abertura da sessão de Trabalhos. Foto 15 – Plateia do workshop. Foto 16 e 17 – Eng.º Ricardo Rodrigues e 
Engª Maria do Carmo Val durante as suas apresentações no Workshop.   

 
 

11. Workshop Balanço Final do Ano Vitícola 2018 

Datas: 19 de Outubro  

Locais: Régia-Douro Park, em Vila Real   

Oradores: Equipa técnica da ADVID 

Neste workshop a ADVID apresentou, aos seus Associados, os diversos factores climáticos e fitossanitários que 

caracterizaram o Ano Vitícola 2017/2018, bem como, os dados recolhidos na rede de parcelas de referência. Por 

fim, foi analisada a evolução da maturação, havendo ainda, lugar para um período de troca de ideias com os 

Associados presentes, sobre este último Ano Vitícola. 
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12.  CV3 - Apresentação dos resultados do estudo sobre Hábitos de Consumo de Vinho 

 
Data:  13 de Novembro 

Local: Hotel Dom Pedro, em Lisboa. 

Oradores: José Ramalho (AESE), Ramiro Martins (AESE), Alexandra S. Pinto (INIAV), Fernando Melo (Jornalista) 

 

A ADVID colaborou na organização da sessão de Apresentação dos resultados do estudo sobre Hábitos de Consumo 

de Vinho. Este estudo foi realizado no âmbito do Projeto CV3 – Criação de Valor na Vinha e no Vinho, uma iniciativa 

da AESE Business School, uma escola de negócios portuguesa, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), em Vila Real. 

O inquérito, no qual participaram 197 antigos alunos da AESE, visou compreender as motivações, o comportamento 

e tomada de decisão do consumidor, aquando da compra e consumo de vinho. 

 

Foto 18 – Painel de debate com o Jornalista Fernando Melo. Fotos 19 e 20 – Plateia do evento. 

 

 

 

13. Seminário: Variedades resistentes, alternativa aos fungicidas? Reflexão 

Datas: 05 de Dezembro 

Locais: Casa da Música, Porto 

Oradores: Hernan Ojeda (INRA), Isaac Rodríguez Pereiro (Universidade de Santiago de Compostela), Kátia Teixeira 

(DGAV), Helena Oliveira (ISA), Jorge Cunha (INIAV), José Eduardo Eiras-Dias (INIAV). 

 

Mesa Redonda: Esporão S.A. – José Luis Moreira da Silva, Global Wines S.A. - Aurélio Claro, Gran Cruz Porto. – José 

Sousa Soares, Instituto da Vinha e do Vinho – Francisco Toscano Rico, Sogrape Vinhos S.A - António Graça, 

Symington Family States, Vinhos, S.A. – Fernando Alves, ViniPortugal – Jorge Monteiro 
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Analisar, discutir e avaliar a utilização de variedades resistentes como solução de longo prazo para responder ao 

impacto ambiental da fileira vitivinícola foi o objectivo do Seminário que a ADVID, enquanto responsável pela 

Comunicação do Projecto VINOVERT, realizou a dia 5 de Dezembro, na Casa da Música, no Porto. 

O VINOVERT é um projecto desenvolvido por 16 parceiros de 3 países, Portugal, Espanha e França, financiado pelo 

INTERREG SUDOE, e que tem como objectivo encontrar soluções para garantir a competitividade das empresas. 

Com esse intuito, foca-se nas exigências de mercado, em termos ambientais e sanitários, procurando antecipar a 

procura por uma vitivinicultura sustentável. 

Os parceiros deste consórcio dedicam-se ao estudo de soluções de longo prazo que permitam responder ao 

impacto ambiental da fileira (utilização de variedades resistentes às doenças), de médio prazo com vista à redução 

dos pesticidas e de curto prazo com vista à redução de aplicação de aditivos alimentares no processo de vinificação 

(sulfitos ou alérgenos) que serão analisados e submetidos à avaliação dos consumidores no decorrer dos mercados 

experimentais. 

No evento promoveu-se, ainda, uma reflexão  sobre a temática numa mesa redonda onde participaram empresas 

do sector e representantes das entidades oficiais e uma prova de um vinho obtido da variedade resistente C19.   

                                                                                                                                                                                                                                                             

Foto 21- Francisco Toscano Rico (IVV), José Manso (ADVID) e Jornalista João Afonso, durante a sessão de Abertura do seminário. Foto 22 – 

Plateia do evento. Fotos 23 e 24 - Kátia Teixeira (DGAV) e José Eduardo Eiras-Dias (INIAV), respectivamente, durante as suas apresentações.   
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Fotos 25 e 26 - Hernan Ojeda (INRA) e Isaac Rodríguez Pereiro (Universidade de Santiago de Compostela), respectivamente, durante as suas 
apresentações.  Foto 27 - Plateia presente no Seminário. 

 

Fotos 28 – Participantes da Mesa Redonda, promovida no Seminário.  
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Fotos 29 a 31 – Participantes da Mesa Redonda promovida no Seminário.  
 

Fotos 32 e 33 - Prova de vinho obtido da variedade resistente C19, que decorreu durante o seminário. 
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Foto 33 à 36 – Prova de vinho obtido da variedade resistente C19, que decorreu durante o seminário, continuação. 

 
Quadro 7 - Resumo dos Workshops realizados em 2018. 

Ref. Data Eventos organizados - Workshops, Seminários e outros 
Nº de 

Participantes 

1 22-JAN XXV Prova anual dos vinhos de vindima - Vinhos Brancos 15 

2 22-JAN Masterclass de Enoturismo 15 

3 22-MAR 
Seminário Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade na Viticultura - Vila 
Real 

53 

4 10-ABR XXV Prova anual dos vinhos de vindima - Vinhos aptos à DO Porto  13 

5 17-ABR XXV Prova anual dos vinhos de vindima - Vinhos aptos à DO Douro 15 

6 23-MAI Visita à Fito-Etar na Adega Santiago Ruiz 74 

7 11-JUN 
Seminário Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade na Viticultura - 
Lisboa 

25  

8 21-JUN Masterclass II - Better Public Speaking to Sell More Wine 17 

9 29-JUN Seminário Dourozone  25 

10 19-JUL Balanço do Ano Vitícola e Previsão de Produção - Vindima de 2018 30 

11 19-OUT Workshop Balanço Final do Ano Vitícola 2018 31 

12 13-NOV Projecto CV3: Hábitos de Consumo de Vinho  50 

13 05-DEZ Seminário Variedades resistentes, alternativa aos fungicidas? Reflexão 101 
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9.3.3 Trabalhos apresentados e/ou Publicados 

Apresentamos no Quadro 8, a lista de trabalhos publicados ou apresentados em eventos científicos e de divulgação 

ou revistas. 

 

Quadro 8 - Trabalhos apresentados e/ou publicados 

Ref. Data Acção 
  
  

Evento 
  
  

Autores 

1 21/Fev 

Comunicação oral "Alterações 
Climáticas: Modelo de Projecção e 
Medidas de Adaptação. Caso da Região 
Demarcada do Douro" 

  

Congresso Nacional sobre Alterações 
Climáticas (CNA), que decorreu entre 
19 e 21 de Fevereiro na UTAD - Vila 
Real. 

  Igor Gonçalves 

2 27/Fev 

Comunicação oral "A Agricultura num 
clima de Mudança. Antecipando o 
futuro. Casos de Estudo: Regiões do 
Alentejo, Douro e Lisboa" 

  
Seminário Alterações Climáticas na 
Agricultura, promovido pela CAP em 
Lisboa. 

  Igor Gonçalves 

3 01/Mar 
Comunicação oral "Homologação de 
Produtos Fitofarmacêuticos" 

  
Jornadas de Homologação de 
produtos fitofarmacêuticos, 
promovidas pela ANIPLA, em Oeiras. 

  Anabela Nave 

4 07/Mar 
Poster "Parceria Europeia para a 
Protecção da Biodiversidade na 
Viticultura" 

  

III jornadas de Engenharia 
Agronómica, promovidas pela UTAD 
(Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro), em que a “Gestão de 
Recursos e Novas Tecnologias” foi o 
tema central do evento. UTAD - Vila 
Real. 

  Duarte, A. et al. 

5 07/Mar 
Poster "Artrópodes do solo das vinhas da 
Região Demarcada do Douro" 

  

 III jornadas de Engenharia 
Agronómica, promovidas pela UTAD 
(Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro), em que a “Gestão de 
Recursos e Novas Tecnologias” foi o 
tema central do evento. UTAD - Vila 
Real. 

  
Gonçalves, F. et 

al 

6 07/Mar 
Comunicação oral "Modelação 
fenológica dos principais estados 
fenológicos da vinha" 

  

 III jornadas de Engenharia 
Agronómica, promovidas pela UTAD 
(Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro), em que a “Gestão de 
Recursos e Novas Tecnologias” foi o 
tema central do evento. UTAD - Vila 
Real. 

  Costa, R. et al 

7 07/Mar 
Comunicação oral "O enrelvamento da 
vinha incrementa a abundância e 
diversidade de artrópodes do solo" 

  

 III jornadas de Engenharia 
Agronómica, promovidas pela UTAD 
(Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro), em que a “Gestão de 
Recursos e Novas Tecnologias” foi o 
tema central do evento. UTAD - Vila 
Real. 

  
Gonçalves, F. et 

al 
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Ref. Data Acção   Evento   Autores 

8 07/Mar 
Comunicação oral "Valorização das 
águas residuais das adegas através da 
utilização de um sistema de fito-etar" 

  

 III jornadas de Engenharia 
Agronómica, promovidas pela UTAD 
(Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro), em que a “Gestão de 
Recursos e Novas Tecnologias” foi o 
tema central do evento. UTAD - Vila 
Real. 

  Morais, A et al. 

10 22/Mar 
Vídeos sobre acções de conservação 
para a biodiversidade protagonizados 
por associados da ADVID 

  

Seminário Parceria Europeia para a 
protecção da biodiversidade em 
viticultura, promovido pela ADVID, 
Régia-Douro Park. 

  Val, C. 

11 22/Mar 

Comunicação oral "Apresentação do 
Plano de Acção para a Biodiversidade. 
Implementação de acções de 
conservação da biodiversidade" 

  

Seminário "Parceria Europeia para a 
Protecção da Biodiversidade na 
Viticultura", promovido pela ADVID 
em parceria com a Quercus, Régia-
Douro Park. 

  Cristina Carlos 

12 06/Abr 
Comunicação oral "Changement 
climatique: Modèle de Projection et 
mesures d’adaptation" 

  

Workshop- Viticultura-Enologia 
VRANKEN-POMMERY, organizado 
pela Rozès S.A. Museu do Douro, 
Régua. 

  Gonçalves, I. et al 

13 19/Abr 
Comunicação oral "Viticulture of Douro 
Demarcated Region" 

  
Curso de Mestrado Internacional, 
Universidade de Bordéus. 

  Carlos, C.   

14 26/Abr 

Comunicação Poster "ROMOVI & PARRA: 
Robotics towards an adaptable and all-
inclusive service for steep slope 
vineyards" 

  
VI Congresso Internacional CERVIM, 
que decorreu a 26 de Abril, nas 
Canárias. 

  Castelão, I et al. 

15 27/Abr 
Comunicação oral "Como reduzir a 
aplicação de Herbicidas nas condições da 
Região Demarcada do Douro" 

  

 2ª Reunião do Consórcio do Projecto 
Vinovert, que decorreu entre 26 e 27 
de Abril, no Instituto Superior de 
Agronomia (ISA), em Lisboa. 

  Carlos, C. et al. 

16 04/Mai 

Comunicação oral "Confusão sexual 
contra a traça-da-uva, Lobesia botrana, 
na Região Demarcada do Douro. 
Potencialidades, constrangimentos e 
desafios" 

  
I Jornadas de Enologia e Viticultura, 
que decorreu em Vila Real. 

  
Gonçalves F. et. 

al. 

17 08/Mai 

Comunicação oral “Avaliação do risco de 
efeito fitotóxico do ozono troposférico 
em ambientes Mediterrânicos do sul de 
Europa: uma revisão com ênfase na 
cultura da vinha” 

 

Conferência Internacional de 
Ambiente em Língua Portuguesa. 
Ambiente e Direitos Humanos, que 
decorreu na Universidade de Aveiro. 

 
Blanco-Ward, D., et 

al. 

18 16/Mai 

Comunicação oral "Alterações 
Climáticas: Modelo de Projecção e 
Medidas de Adaptação. Caso da Região 
Demarcada do Douro" 

  
Dia Aberto da Viticultura e Enologia - 
Escola Profissional do RODO, Peso da 
Régua. 

  Igor Gonçalves 

19 23/Mai 

Poster " Valorização das águas residuais 
das adegas através de um sistema de 
fito-etar, no âmbito do projecto 
WETWINE" 

  
infowine.forum 2018: Wine Fiction – 
Criar o Futuro do Vinho, que 
decorreu em Vila Real. 

  Morais, A. et al. 

20 23/Mai 

Poster "The functional Agrobiodiversity 
in Douro Demarcated Regional 
Viticulture: Utopia or Reality? 
Arthropods as a Case-Study" 

  
infowine.forum 2018: Wine Fiction – 
Criar o Futuro do Vinho, que 
decorreu em Vila Real. 

  
Gonçalves, F et 
al.  
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Ref. Data Acção   Evento   Autores 

21 23/Mai 

Poster “VINOVERT-Vinhos, 
competitividade, políticas ambientais e 
sanitárias das empresas da zona 
SUDOE” 

 
infowine.forum 2018: Wine Fiction – 
Criar o Futuro do Vinho, que 
decorreu em Vila Real. 

 
Almeida, F. & 
Carlos, C. 

22 23/Mai 

Poster “Aplicação de 4 modelos os 
principais estados fenológicos da vinha 
na Região Demarcada do Douro”  
 

 
infowine.forum 2018: Wine Fiction – 
Criar o Futuro do Vinho, que 
decorreu em Vila Real. 

 

R. Costa, H. Fraga, 
A. Fonseca, M. 
Carmo Val; C. 
Carlos & J. Santos 

23 23/Mai 
A web application for the identification 
of arthropods associated with vineyard 
of Douro Demarcated Region. 

 
infowine.forum 2018: Wine Fiction – 
Criar o Futuro do Vinho, que 
decorreu em Vila Real. 

  

24 25/Mai 

Assessing the risk of tropospheric ozone 
phytotoxic effect on Southern European 
Mediterranean environments: a review 
with emphasis on vineyards 

 

Second International Conference on 
Ozone and Plant Ecosystems. 21-25 
May 2018. Florence, Italy. Book of 
abstracts. p. 54 

 
Blanco-Ward, D. 
et al. 

25 26/Mai 

Comunicação oral "Problemas 
fitossanitários da vinha 
Meios de protecção a promover  
em Viticultura sustentável" 

  
Jornadas "Agricultura Sustentável 
(organização APAV Douro, DRAPN) 

  Carlos, C. 

26 11/Jun 

Comunicação oral "Plano de Acção para 
a Biodiversidade. Implementação de 
acções de conservação da 
biodiversidade" 

  

Seminário "Parceria Europeia para a 
Protecção da Biodiversidade na 
Viticultura", promovido pela ADVID e 
a Quercus, que decorreu em Lisboa. 

  Carlos, C. 

27 11/Jun 
Comunicação oral Vídeos - Parceria 
europeia para a Biodiversidade 

  

Seminário "Parceria Europeia para a 
Protecção da Biodiversidade na 
Viticultura", promovido pela ADVID e 
a Quercus, que decorreu em Lisboa. 

  Val, C. 

28 19/Jun 
Apresentação oral "ADVID e projectos 
em curso" 

  

“Laboratório de desenvolvimento de 
projectos na cadeia de valor da vinha 
e do vinho", promovido pela CCDR 
Centro, na Anadia 

  Carlos, C. 

29 29/Jun 
Comunicação oral “Apoio à gestão 
vitivinícola num cenário de alterações 
climáticas" 

  

Seminário “DOUROZONE”, 
promovido pela Universidade de 
Aveiro e ADVID, no Régia Douro-Park 
em Vila Real. 

  
Carlos, C & 
Gonçalves, I 

30 01/Jul 
ARTIGO: A agricultura num clima em 
mudança - antecipando o futuro: modelo 
de projecção e medidas de adaptação 

  

REVISTA CULTIVAR N.º 12 - 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – 
Gabinete de Planeamento de 
Políticas do MAPDR 

  
Gonçalves, I; 
Carlos, C.; 
Amador, R. 

31 18/Jul 

Comunicação oral "Promoção da 
sustentabilidade ambiental no 
ecossistema vitícola do Alto Douro 
Vinhateiro" 

  

2º Curso de formação de professores 
para a preservação e valorização do 
Douro Património Mundial, 
promovido pela UTAD. 

  Carlos, C. 

32 19/Jul 
Comunicação oral "Balanço Intercalar do 
Ano Vitícola e Previsão do Potencial de 
Produção da Vindima 2018" 

  

Workshop "Balanço Intercalar do 
Ano Vitícola e Previsão do Potencial 
de Produção da Vindima 2018" 
promovido pela ADVID, no Régia-
Douro Park, Vila Real.  

  

Carlos, C.; 
Gonçalves, I..; 
Teixeira, B.; Val, 
M.; Nave, A.; 
Rodrigues, R. 
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Ref. Data Acção   Evento   Autores 

33 01/Ago 

Artigo “Is a biofix necessary for 
predicting the flight phenology of 
Lobesia botrana in Douro Demarcated 
Region vineyards?” 
 

 
Crop Protection, 110: 57 - 64.doi: 
10.1016/j.cropro.2017.12.006 

 Carlos, C, et al. 

34 26/Set 

Poster “CSinDouro-Confusão sexual 
contra a traça-da-uva, Lobesia botrana 
em viticultura de montanha: caso 
particular da Região Demarcada do 
Douro” 
 

 

Feira de Exposições do “Summer 
Innovation Campus”, na UTAD, Vila 
Real, 26 e 27 de Setembro 

 

  Salvação, J. et al. 

35 19/Out 
Comunicação oral "Balanço Final do Ano 
Vitícola 2018" 

  

Workshop "Balanço Final do Ano 
Vitícola 2018" promovido pela 
ADVID, no Régia-Douro Park, Vila 
Real.  

  

Carlos, C.; 
Gonçalves, I.; 
Morais, A.; 
Teixeira, B.; Val, 
M.; Nave, A.; 
Rodrigues, R. 

36 25/Out 
Comunicação oral "Cluster da Vinha e do 
Vinho - Plataforma de ligação entre as 
empresas e os investigadores" 

  
Jornadas Empresariais – AEP | 
SERRALVES, que decorreram no 
Auditório de Serralves - Porto. 

  
Carlos, C & 
Amador, R. 

37 29/Out 
Poster "Projecto Parceria para a 
Protecção da Biodiversidade na 
Viticultura na Europa (Erasmus+)" 

  

 Agro Inovação 2018 - Agro Inovação 
2018 - Cimeira Nacional Inovação na 
Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, promovido 
pelo MAFDR, DGADR e INIAV, 
Oeiras. 

  Carlos, C. et al. 

38 29/Out 

Poster "Confusão sexual (CS) contra a 
traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. & 
Schiff.) em viticultura de montanha: caso 
particular da Região Demarcada do 
Douro (RDD)" 

  

 Agro Inovação 2018 - Agro Inovação 
2018 - Cimeira Nacional Inovação na 
Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, promovido 
pelo MAFDR, DGADR e INIAV, 
Oeiras. 

  Carlos, C. et al. 

39 29/Out 
Relatora das Sessões Temáticas, 
Olivicultura e Viticultura, discutidas na 
Agro Inovação 2018.  

 

Agro Inovação 2018 
- Cimeira Nacional Inovação na 
Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural, promovido 
pelo MAFDR, DGADR e INIAV, 
Oeiras. 

 Rosa Amador 

40 16/Nov 

Comunicação oral "Confusão sexual 
contra a traça-da-uva, Lobesia botrana 
em viticultura de montanha:  
caso particular da Região Demarcada do 
Douro (RDD)" 

  
Reunião Grupos Operativos, 
Santiago Compostela. Espanha 

  Carlos et al. 

41 20/Nov 

Comunicação oral "Climate change 
potential effects on grapevine 
bioclimatic indices: a case study for the 
Portuguese Demarcated Douro Region”  
 

 
41º congresso da OIV, Punta Del Este 
(Uruguai), entre 19 a 23 de 
Novembro de 2018 

 
D. Blanco-Ward, 

et al. 
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9.3.4 Prémio ADVID 2017 

Em Abril de 2018 foi atribuído o Prémio ADVID 2016 - Prof. Dr. Pedro Amaro, ao trabalho: 

- A aplicação exógena de caulino aumenta a capacidade antioxidante e o teor de compostos fenólicos em 

extractos de folhas e frutos de videira sob stresse estival | Kaolin exogenous application boots antioxidant 

capacity and phenolic content in berries and leaves of grapevine under summer stress. 

Dos autores: Lia-Tânia Dinis, Sara Silva Bernardo, Artur Jorge da Silva Conde, Diana Pimentel, Helena Maria 

Fernandes Ferreira, Luís Félix, Hernâni Gerós, Carlos Manuel Correia e José Moutinho-Pereira. 

 

Este trabalho foi desenvolvido por uma equipa de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Universidade do Porto e Universidade do Minho, tendo como objectivo o estudo da aplicação foliar do caulino 

como estratégia para reduzir o impacto do calor e da seca nas vinhas do Douro. As alterações climáticas que se têm 

feito sentir: ondas de calor, altas intensidades de luz e déficit hídrico, estão a tornar-se ameaças importantes em 

muitas áreas vitícolas de todo mundo, portanto, a implementação de estratégias de mitigação económicas e 

eficientes é crucial para a produção de vinhos premium, mantendo-se a produtividade.  

De assinalar que, pela primeira vez desde a criação do Prémio ADVID, os autores premiados accionaram a 

cláusula do concurso que permite a duplicação da verba pela candidatura de um trabalho experimental. Os 

autores candidataram  o tema do trabalho premiado, inserindo mais variáveis a estudar e vinificando as uvas 

resultantes do ensaio, de modo a avaliar a qualidade físico-química e organoléptica dos vinhos.     

Relativamente ao Prémio ADVID 2016 a ADVID decidiu homenagear o Prof. Dr. Pedro Amaro, atribuindo o seu 

nome ao Prémio, estando presente para a entrega do mesmo, a Prof.ª Dra. Ana Paula Amaro, filha do Prof. Dr. 

Pedro Amaro.  

Prof. Dr. Pedro Amaro (1926-2014) - Prof. Catedrático do Instituto Superior de Agronomia (ISA-UL), condecorado 

com a Ordem da Instrução Pública, foi Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Presidente do 

Conselho Europeu de Herbologia, entre outros. Foi pioneiro em Portugal no ensino da Fitofarmacologia, Herbologia 

e Protecção Integrada, e o principal responsável pela implementação das estratégias de Protecção e Produção 

Integrada na produção vegetal, com especial ênfase e sucesso na cultura da vinha. Conta com uma vasta obra 

publicada nesta temática e demonstrou sempre uma grande ligação, conhecimento e empenhamento a bem da 

viticultura da Região Demarcada do Douro. 



ADVID ▪ Relatório de Actividades 2018 

 

72 

 

 

Foto 37 – Presidente da ADVID, Engº José Manso, com a Prof.ª Dra. Ana Paula Amaro e a equipa de Investigadores da UTAD, vencedores do 
Prémio ADVID 2016. 

  

Foto 38 – Drª Lia-Tânia Dinis, durante a apresentação que realizou sobre o trabalho premiado. Foto 39 - Presidente da ADVID, Engº José Manso, 
durante a apresentação dos vencedores do Prémio ADVID 2016. 

 

Em 2018, a ADVID lançou nova edição do Prémio ADVID, para os trabalhos publicados em 2017, em áreas científicas 

com relevante importância para a vitivinicultura da Região Demarcada do Douro. O júri do prémio ainda não tomou 

a decisão de atribuição do Prémio de 2017.  

 

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. 
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Quadro 9 – Dinamização de projectos complementares 

Data Evento Assunto 

15/Mar 
Incentivos Fiscais à I&D Empresarial (SIFIDE) | 
candidaturas 

Esclarecimentos sobre candidaturas a Incentivos Fiscais 
I&D nas empresas. 

3/Abr 
Candidaturas para atribuição de autorizações 
para novas plantações de vinha, até 15 de Maio 

Candidaturas para autorizações de novas plantações de 
vinha. 

27/Abr 
VITIS - PEDIDOS DE PAGAMENTO||candidaturas 
VITIS 2017-2018 e candidaturas VITIS 2018-2019  

Esclarecimento sobre as candidaturas Vitis campanha 
2017/2018. 

18/Mai 
VITIS 2017/2018 - Registo de pedidos de 
pagamento de investimentos realizados/ 
liberação das garantias 

Esclarecimento sobre as candidaturas Vitis campanha 
2017/2018. 

31/Mai 
Pedidos de alteração das candidaturas VITIS, 
campanha 2017/2018 - prorrogados até 15 de 
Junho. 

Esclarecimento sobre as candidaturas Vitis campanha 
2017/2018. 

15/Jun 
VITIS 2018/2019 – Nova Data para registo de 
alterações de candidaturas com ATDR 

Esclarecimento sobre as candidaturas Vitis campanha 
2018/2019. 

24/Jul 
IAPMEI e INDEG ISCTE promovem formação para 
PME 

Divulgação de Formação especifica para PME ś 

26/Jul 
Candidaturas abertas para pequenos 
investimentos - LEADER Douro Histórico 

Informação de candidaturas aos pequenos investimentos 

30/Jul 
Operação 3.2.1 - Investimentos na exploração 
agrícola. Candidaturas abertas até 8 de Agosto 

Informação de candidaturas aos pequenos investimentos 

3/Ago 
Promoção de Vinhos em Países Terceiros - 
Concurso n.º 3/2018 |candidaturas de 3 de 
Agosto de 2018 a 20 de Setembro de 2018 

Esclarecimento sobre candidaturas a Promoção em 
Países Terceiros. 

3/Ago 
Operação 3.1.1 - Jovens Agricultores | 
candidaturas abertas até 28 de Setembro 

Candidaturas para Jovens Agricultores. 

3/Set 
Candidaturas abertas para pequenos 
investimentos - LEADER | GAL Beira Douro 

Informação de candidaturas aos pequenos investimentos 

7/Set 
Nota Informativa PDR2020 - Execução Física e 
Financeira de Projectos de Investimento 

Esclarecimentos financeiros sobre Projectos de 
Investimento. 

2/Out 
Como Vender Em - Mercado SUÉCIA - inscrições 
até 04 de Outubro 

Informações sobre o mercado. 

15/Out Portugal Ventures | Call for Tourism  
Informação sobre candidaturas Portugal Ventures, na 
área do turismo. 

28/Nov 
Apoio à reestruturação e reconversão da vinha 
(VITIS) | Compromissos assumidos 

Esclarecimentos sobre os compromissos assumidos no 
programa VITIS. 

11/Dez 
Promoção de Vinhos em Mercados de Países 
Terceiros - Abertura do Concurso nº 1/2019  

Esclarecimento sobre candidaturas a Promoção em 
Países Terceiros. 

 

9.3.6 Comunicação Social 

A ADVID, no âmbito das suas actividades desenvolvidas foi alvo de reportagens e entrevistas que se passam a 

enunciar. 
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Quadro 10 - Noticias publicadas por OCS (Órgãos de Comunicação Social).  

Data OCS   Assunto 

19/Jan  Revista agricultura e mar   

Primeiro número da revista técnica Wetwine  

20/Jan  Revista Agroportal   

15/Fev 

Jornal Diário Noticias   

Costa lança laboratório colaborativo para a área da 
vinha e do vinho em Vila Real 

RTP noticias digital   

TSF digital   

16/Fev  Diário Trás-os-Montes   
Primeiro-Ministro lança em Bragança e Vila Real os dois 
primeiros laboratórios colaborativos 

16/Fev Telejornal "Jornal da Noite – SicNoticias”   
Costa lança laboratório dedicado a alimentos e 
produtos de montanha 

16/Fev Telejornal TVI 24   
Costa lançou os dois primeiros laboratórios 
colaborativos em Trás-os-Montes 

7/Mar Revista agricultura e mar   
ADVID ganha Prémio Nacional de Agricultura na 
categoria de associações 

8/Mar 
Agroportal, digital 

  ADVID distinguida com o Prémio Agricultura 
Voz do Campo 

10/Mar 
Revista agricultura e mar 

  
Protecção da biodiversidade na viticultura vai estar em 
debate em Vila Real  Agroportal 

10/Mar Agronegócios   
Vila Real recebe seminário sobre protecção da 
biodiversidade na Viticultura 

22/Mar 
Suplemento do Jornal de Negócios nº3711 de 
22 de marco, 2018. 

  Vencedores Prémio Agricultura 2017 

22/Mar Revista Agrotec, digital   O projecto Winetwork 

22/Mar 
Diário de Notícias digital 

  
Projecto divulga boas práticas para proteger a 
biodiversidade na viticultura Jornal o Jogo Digital 

22/Mar Porto Canal – reportagem, Noticias do País   
Projecto internacional desenvolve manual de boas 
práticas para os agricultores da vitivinicultura 

9/Abr Revista Voz do Campo   
Prémio ADVID 2016 homenageia o Prof. Dr. Pedro 
Amaro 

9/Abr Diário de Notícias   ADVID vai atribuir prémio Prof. Dr. Pedro Amaro 

9/Abr 

TSF digital 

  
Investigação para reduzir impacto do calor e seca na 
vinha premiada no Douro Artigos &Noticias  

Noticias ao minuto  

18Mai Agrotec (digital)   Protecção da biodiversidade na viticultura em reflexão 

4/Jun 
Gazeta rural 

  
Prémio ADVID 2017: candidaturas abertas até 31 de 
Julho 

 Agronegócios 
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Data OCS   Assunto 

8/Jun Revista Ambiente magazine   
Quercus e ADVID promovem seminário no Instituto do 
Vinho e da Vinha 

19/Jul 

Noticias ao minuto    
Está a ser um ano complicado de levar a uva ao lagar no 
Douro 

Revista Gazeta Rural   

Tâmega Sousa Jornal   

19/Jul Jornal O Observador   
Douro deverá produzir menos vinho por causa do 
míldio 

19/Jul 
Jornal Diário de Notícias 

  
Douro deverá produzir 230 mil pipas com quebras 
devido à pressão do míldio RTP noticias - Económico  

19/Jul 
Jornal de Notícias 

  
Doenças farão baixar produção de vinho para 230 mil 
pipas Revista Sábado  

7/Ago 
Jornal Expresso 

  “Escaldão” no Douro ameaça a produção de vinho 
Gazeta Rural 

7/Ago Revista Sábado (Papel)   
“Escaldão" no Douro pode contribuir para quebra na 
produção de vinho 

9/Ago Agronegócios   
ADVID é parceira de projecto europeu sobre protecção 
da Biodiversidade na Viticultura 

21/Ago Jornal de Notícias (papel)   Clima e Doenças afectam produção de vinho 

2/Set RTP 1 - Jornal da Tarde- 02-09-2018      Antevisão da vindima no Douro               

8/Set Expresso, 8 de Setembro de 2018 (papel)   Muda o clima, alteram-se os vinhos        

7/Out 
Dinheiro Vivo (digital) 

  
Drones e robôs já são habituais nas vinhas para ajudar a 
aperfeiçoar a qualidade Jornal Noticias (papel) 

12/Nov 
Lifestyle Sapo 

  
Estudo revela que consumo de vinho envolve 
socialização e é feito à refeição Lusa 

12/Nov Noticias ao Minuto   
Maioria dos portugueses consome mais vinho nestas 
circunstâncias: consome-se na maioria das vezes 
acompanhado e principalmente no decorrer da refeição 

15/Nov 
Revista agricultura e mar 

  ADVID: Boletim do Ano Vitícola 2018 já está online 
Agroportal 

15/Nov 

Revista agricultura e mar 

  
ADVID realiza Seminário Variedades resistentes, 
alternativa aos fungicidas? Reflexão 

Agroportal 

Agrozzap 

Interreg Sudoe 

20/Nov 

Agrotec (digital) 

  
ADVID promove Reflexão sobre Viticultura no 
Seminário: Variedades Resistentes, alternativas aos 
Fungicidas? Agriportugal  

5/Dez Voz do campo   
Vinha. Variedades resistentes, alternativa aos 
fungicidas em reflexão  

 

 

 

 

 



ADVID ▪ Relatório de Actividades 2018 

 

76 

 

 

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 125 Associados com contrato de 

assistência técnica, apoiando a implementação destes dois modos de produção da vinha. Para este efeito foi 

prestada assistência técnica que se traduziu em 365 visitas de campo (um aumento de cerca de 50% face ao ano 

de 2017), 499 contactos telefónicos, 125 pedidos únicos, 45 parcelários e 123 cadernos de campo, tal como 

reportado na Fig. 5. 

 

 

Fig. 5 - Acções de acompanhamento técnico aos associados  

 

 

Para além do apoio personalizado, a actividade técnica foi complementada através da edição de vários documentos 

de suporte à tomada de decisão, nomeadamente, Boletins Técnicos informativos e Circulares de acompanhamento 

do ciclo vegetativo da videira e da evolução pragas e doenças, tal como reportado no Quadro 5, pág. 67. 

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 2018 

foram submetidos 133 pedidos Únicos (8 sem Assistência Técnica), tendo-se candidatado uma superfície total de 

5916ha à Acção 7.2. Produção Integrada (PRODI) e 421ha à Acção 7.1. Agricultura Biológica (MPB). Para além 

destas MAA, foram também efectuadas candidaturas no PU às operações 7.6.1. Culturas Permanentes Tradicionais 

- Olival Tradicional (CPT), 7.6.2. Culturas Permanentes Tradicionais - Douro Vinhateiro (CPT-DV) para a manutenção 

de muros de pedra posta e 7.4.2. Enrelvamento da entrelinha de Culturas Permanentes (Conservação do Solo) e 

candidatas superfícies aos Pagamentos Directos - Regime Pagamento Base (RPB) e Regime de Pequena Agricultura 
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(RPA) e à Medida 9 - Manutenção da Actividade Agrícola em Zona Desfavorecida (MZD Ś).  

 

As Figuras 6 e 7 sintetizam a informação referente às candidaturas ao Pedido Único 2018. 

 

 

Fig. 6 - Informação geral sobre os processos elaborados (à esquerda); Detalhe por Medida Agro-Ambiental (à direita) 

 

 
 
Fig. 7 - Total das ajudas (do lado esquerdo) e Total integrado por Medida Agro-Ambiental (do lado direito). 

 

 
Quadro 11 - Áreas e montantes candidatados no PU (2017 versus 2018) 

Ajudas PU 2017 2018 ∆ (%) 

Nº PU 137 133 -2,2 

Nº Acções candidatas 652 634 -2,8 

Área candidata a RPB (ha) 7 091 7 126 0,5 

Área candidata a MZD ś (ha) 7 587 7 404 -2,4 

Área candidata a PRODI (ha) 5 949 5 916 -0,6 

Área candidata a MPB (ha) 408 421 3,3 

Área candidata ao Enrelvamento (ha) 3 834 3 765 -1,8 
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Ajudas PU 2017 2018 ∆ (%) 

Área candidata às Culturas permanentes 
tradicionais (ha) 323 323 0 

Área candidata às Culturas permanentes 
tradicionais - Douro Vinhateiro (ha) 1 435 1 401 -2,4 

Muros candidatos (m) 550 186 603 951 9,8 

Valor Potencial a receber (€) 2 534 571,92 € 2 560 932,29 € 1,0 

Vinha 2017 2018 ∆ (%) 

Área candidata a PRODI (ha) 5 800 5 770 -0,5 

Área candidata a MPB (ha) 281 286 1,8 

 

10.2.  SERVIÇOS FACTURADOS 

� Elaboração de candidaturas ao Pedido Único sem assistência técnica em PRODI ou BIO 

Houve 8 solicitações que foram executadas. 

� Bioindicadores 

Houve 1 solicitação que foi executada. 

� Avaliação fitossanitária 

Houve 1 solicitação que foi executada. 

� Monitorização do estado hídrico e/ou aluguer de equipamento (Câmara de Pressão) 

Houve 3 solicitações que foram executadas. 

� Implantação da Vinha 

Houve 4 solicitações que foram executadas. 

� Previsões climáticas 2020, 2050, 2080 

Está disponibilizado o WEB-SIG na área de Associado. 

� Investimentos na exploração Agrícola 

Houve 9 solicitações que foram executadas. 

� Pequenos investimentos na exploração agrícola 

Houve 3 solicitações que foram executadas. 

� Apoio a ensaios  

Houve 1 solicitação pela Universidade da Califórnia / APHIS que foi executada e 1 solicitação pela The 

New Zealand Institute for Plant & Food Research que foi executada 

� Previsões meteorológicas sazonais (Abril a Outubro) 

Houve 16 solicitações que foram executadas. 
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ENOLOGIA 

� Evolução da Maturação  

– Análise Sumária  

Os Associados solicitaram análise sumária para 183 amostras de uvas. Internamente foram solicitadas 

análises para 25 amostras decorrentes de ensaios e parcelas de referência. 

 – Análise Sumária + Fenólica + Complementar 

Os Associados solicitaram análises para 377 amostras, tendo sido determinado o peso, volume, pH, álcool 

provável, acidez total, antocianas totais, taninos, polifenóis totais e ácido málico. Foram ainda solicitadas 

pelos Associados 97 análises complementares (ácido málico e/ou azoto assimilável). Internamente foram 

requisitadas análises (sumária + fenólica + complementar) para 391 amostras decorrentes de ensaios e 

parcelas de referência. 

� Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos 

Durante o ano de 2018, foram realizadas análises a 120 amostras de vinhos tranquilos através do Tannin 

Portal, no conjunto dos 1 Associados aderentes a este serviço.  

� Acompanhamento da Fermentação Alcoólica e Fermentação Maloláctica em Vinhos Tranquilos 

Realizaram-se análises complementares (e.g. ácido málico, glucose + frutose) em 166 amostras de vinhos 

tranquilos recorrendo ao Y-15, para acompanhamento da Fermentação Maloláctica e da Fermentação 

Alcoólica. 

� Análise Sumária a Vinhos  

Em 2018 a ADVID disponibilizou um novo serviço de análise físico-químicas a vinhos que engloba as 

determinações de álcool provável, acidez total, pH, dióxido de enxofre livre e total e acidez volátil. Foram 

realizadas análises em 20 amostras.  

� Seguro de grupo colheita de uvas para vinho 

Foi realizada um seguro de grupo, em que a ADVID foi a Tomadora do seguro, com a cobertura de Acção 

de queda de raio, Geada, Granizo, Queda de neve, Tornado, Tromba de água e Escaldão, que destrua 

mais de 30% da produção anual média. O seguro de grupo teve a adesão de 18 associados, mais 2 

Associados fora do Seguro de Grupo. 
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FORMAÇÃO  

De acordo com as solicitações dos nossos associados, realizaram-se as seguintes acções de formação: 

Curso / horas Quantidade Nº de formandos total 

Curso de Aplicação de produtos fitofarmacêuticos (35h) 1 17 

Conduzir e operar o tractor em segurança (35h) 3 44 

Curso de Aplicação de produtos fitofarmacêuticos (14h) – 
actualização 

2 28 

Total 6 89 

 

11. APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILÍSTICO 

Dando continuidade ao desenvolvido nos anos anteriores, continuámos a introduzimos melhorias nos processos 

administrativos, organizativos e contabilísticos, de modo a dispormos de informação sistematizada e optimização 

dos recursos disponíveis, bem como, de um controlo rigoroso da execução financeira do orçamento. 

 

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. 

Destacamos como parceiros de proximidade e realçamos a cooperação com a AEVP, CAP, FEVIPOR, IVDP, IVV, 

ACIBEV e VINIPORTUGAL e muito particularmente com o IVDP em assuntos directamente relacionados com a 

Região Demarcada do Douro. 

As características dos territórios vitivinícolas portugueses e muito particularmente o da RDD - território de 

montanha, com custos acrescidos relativamente a outra viticultura, mas que permitiu a classificação de Património 

Mundial na categoria de paisagem evolutiva e viva, o que se tem traduzido essencialmente na atractividade dos 

turistas, deve estar perfeitamente internalizado nas diferentes Instituições, particularmente as Nacionais. Assim, 

temos tido um papel activo junto dos Organismos decisores das políticas vitivinícolas, CCDRN, IVV, IVDP, DGAV, 

GPP, IFAP, DRAPN, DGADR, CIM DOURO e outras Entidades Oficiais, concebendo propostas que vão de encontro 

às especificidades da viticultura com especial ênfase da Viticultura de Encosta. 
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Também realçamos a ligação com a DGADR e INIAV sendo a ADVID membro do Grupo Trabalho Temático Inovação 

(Grupo Trabalho Temático Permanente) e pelo convite para participarmos no desenvolvimento da Agenda da 

Inovação do MAFDR que será apresentada em 2019. 

 Destacamos também as relações de trabalho mantidas com a DAGV através da colaboração no Grupo de Trabalho 

do Plano de Acção Nacional para o Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos. Salientamos a relação com 

o GPP, o qual dirigiu um convite para a ADVID escrever um artigo sobre “Alterações Climáticas” para publicação 

na edição nº 12 da Revista Cultivar. 

Também estreitamos as relações com a FCT, quer pela participação da ADVID no desenvolvimento da Agenda de 

Investigação e Inovação Agro-alimentar, Florestas e Biodiversidade, quer pelo reconhecimento do CoLAB da Vinha 

e do Vinho. 

Reforçamos as ligações com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Europeu pelos 15 projectos 

apresentados em consórcio a diferentes programas de financiamento europeus, como referido no ponto 5 – 

“Objectivos e Estratégia” deste Relatório de Actividades. 

Entre as Entidades  do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Internacional, destacamos pela proximidade e 

continuidade do trabalho,  Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália), Instituto Galego da Calidade Alimentária 

(Espanha), Université de Bordeaux,  INRA-Institut National de la Recherche Agronomique (França), Bodensee-

Stiftung (Alemanha), Instituto Politécnico Bragança, The New Zealand Institute for Plant & Food Research Limited 

(Nova Zelândia), University of California (EUA) e ainda pela sua participação no Conselho Técnico,  INESTEC, INEGI, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Superior de Agronomia, Universidade do Minho, 

Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, e 

como nova entidade parceira a Fraunhofer Portugal. 

A nível internacional destacamos o protocolo de colaboração estabelecido com a Plataforma Tecnológica do Vinho 

de Espanha (PTVE) para promover acções de inovação tecnológica no sector vitivinícola. 

A ADVID para acompanhar e participar na definição das políticas e eventos técnico-científicos vitivinícolas, 

internacionais, nacionais e regionais mantém participações em diferentes instituições e integra várias plataformas 

do conhecimento: 

• CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal - Associado e Membro da Direcção; 

• CCRD-Norte - Conselheiro no Conselho Consultivo da Missão Douro; 

• CNOIV – Comissão Nacional do OIV, participação nos diversos grupos de peritos e Conselho Geral; 

• Comité Européen des Entreprises Vin (CEEV) – Membro Observador; 

• Confraria do Vinho do Porto – Confrade Honorário com Grau de Infanção; 

• Confraria dos Vinhos do Douro – Confrade Honorário, na categoria de Mareante; 

• Euromontana – Associado; 

• European Cluster Collaboration Plataform – Aderente; 



ADVID ▪ Relatório de Actividades 2018 

 

82 

 

• FEVIPOR - Federação dos Viticultores de Portugal, vogal da Direcção; 

• GIESCO – Groupe international d'Experts en Systèmes vitivinicoles pour la Coopération – Membro; 

• OILB - l'Organisation Internationale de Lutte Biologique – Associado ; 

• OIV – Representante de Portugal no Grupo ad hoc “Balanço do Carbono” e participação activa no Grupo 

de Trabalho para a acção “Functional Biodiversity”; 

• Parceria Portugal Clusters – Membro; 

• PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, vogal da Direcção; 

• Rede Rural Nacional – membro e participação activa no Grupo Trabalho Temático Inovação (Grupo 

Trabalho Temático Permanente). 
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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 
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IVV – Instituto do Vinho e da Vinha 

LADPM – Liga dos amigos do Douro Património mundial 

OILB – IOBC - International Organization for Biological Control 

OIV – Office International du Vin 

PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira 

PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira 

RDD – Região Demarcada do Douro 

RDD- Região Demarcada do Douro 

SAESCTN  - Sistema de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico 

SIAC – Sistema de apoio a acções colectivas 

SOU - Southern Oregon University 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


