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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A actividade da ADVID, em 2021, tem como premissas, a sua missão, visão e objectivos estratégicos, tal como tem 

acontecido desde a sua fundação, mas com responsabilidades acrescidas que advêm do seu reconhecimento 

Público como “CoLAB da Vinha e do Vinho”, como “Entidade Gestora e Dinamizadora do Cluster da Vinha e do 

Vinho” e como “Entidade Prestadora de Serviços de Aconselhamento Agrícola”. 

Na sequência da atribuição do título de CoLAB Vinha e Vinhos à ADVID, em Julho de 2019 iniciou-se a constituição 

das equipas de trabalho, tendo-se contratado 11 colaboradores que abrangem as áreas identificadas no Plano de 

Acção, o qual esteve na base do reconhecimento do CoLAB da Vinha e do Vinho, bem como, na candidatura ao 

Norte 2020 para financiamento da contratação do pessoal altamente qualificado. A equipa que constitui o CoLAB 

da Vinha e do Vinho, irá desenvolver a actividades que tem por base as linhas estratégicas definidas: 

• Competitividade (Português com certeza): Definir e apresentar os vinhos portugueses que os 

consumidores vão querer comprar  

• Sustentabilidade (Mais forte do que nunca):  Projectar e construir um sistema resiliente para a vinha e 

vinho português 

A ADVID é também a Entidade Gestora e Dinamizadora do Cluster da Vinha e do Vinho, pelo que continuaremos 

a promover a dinamização da transferência de tecnologia e conhecimento e a promover acções que visam definir 

continuamente prioridades no âmbito das políticas vitivinícolas. 

O Cluster da Vinha e do Vinho enquanto plataforma agregadora de conhecimento e competências, que integra, 

através de parceria, empresas, associações empresariais, entidades públicas e entidades não empresariais do 

Sistema de Investigação e Inovação, pretende atingir níveis superiores de capacidade competitiva, através da 

cooperação e da obtenção de economias de aglomeração. Assume papel determinante no apoio às PME, 

diagnosticando no terreno as suas dificuldades e fornecendo, às entidades responsáveis, dados imprescindíveis à 

elaboração e implementação de políticas efectivas que beneficiem o crescimento das empresas do sector. 

Por seu lado, o CoLAB da Vinha e do Vinho, resultante da colaboração entre os Associados, do sistema científico e 

tecnológico e das empresas, promove actividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) e o 

desenvolvimento de novas áreas de competências com forte potencial de exportação de bens e serviços de maior 

valor acrescentado. 

Estes reconhecimentos da ADVID, Entidade Gestora do Cluster da Vinha e do Vinho e CoLAB da Vinha e do Vinho 

complementam-se e, estamos convictos, permitirão definir e implementar políticas que vão de encontro às 

necessidades do sector, executar a investigação pré-competitiva, o que, por sua vez, irá impulsionar a inovação 

liderada pelo mercado no sistema vitivinícola, no seu todo. 

Os reconhecimentos a que nos candidatámos e que obtivemos,  inserem-se no objecto da ADVID, definido nos seus 

estatutos, “o estudo, experimentação, demonstração e divulgação de técnicas de vitivinicultura adequadas à 
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valorização da Vitivinicultura Nacional e muito especificamente às características da Região Demarcada do Douro, 

tendo em vista a competitividade e qualidade dos vinhos nos mercados nacionais e internacionais” e irão contribuir 

significativamente para a prossecução da Visão estabelecida para a ADVID, e para a qual tem trabalhado desde a 

sua constituição – transferência de conhecimento e levantamento de problemas da vitivinicultura nacional. 

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

pela Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em 2021 prevê-se continuar o desenvolvimento e a 

prestação do “Serviço de Aconselhamento” com financiamento do PDR 2020 no âmbito da candidatura efectuada, 

em parceria com a CAP em 2018. 

Cientes dos desafios que se nos colocam com a nova PAC, nomeadamente a promoção de um sector mais 

inteligente, moderno e sustentável, a ADVID, a ANPROMIS, a ANPOC, a DGADR, a FENALAC, a FENAPECUÁRIA, a 

FNOP, o GPP, o INESC TEC e o INIAV tiveram a iniciativa de criar o “Centro de Competências InovTechAgro – Centro 

Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Sector Agro-Florestal”, o qual foi formalmente criado 

no dia 16 de Setembro no INIAV (Oeiras), com assinatura do protocolo de constituição e funcionamento, na 

presença da Senhora Ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior. Este Centro de Competências, envolve 65 entidades, representativas de todo o sector agro-

florestal nacional, integrando agricultores, investigadores e entidades oficiais em torno de uma estratégia comum 

para promover a agricultura de precisão, digitalização e a mecanização agro-florestal. 

A situação que se viveu em 2020 decorrente da pandemia COVID-19, obrigou a que alguns projectos com finalização 

para 2020 fossem prorrogados até final do 1º semestre  de  2021, nomeadamente o projecto “MetBots: Robots 

para metabolómica utilizando inteligência artificial com auto-aprendizagem em agricultura de precisão” 

aprovado e iniciado em 2018, no âmbito do POCI – Sistema de Incentivos à Investigação Científica e Tecnológica 

(SAICT), em parceria com o INESC TEC, entidade promotora. Também o  projecto “Confusão sexual (CS) contra a 

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

Demarcada do Douro (RDD)”, da “Operação Grupos Operacionais da Medida 1 – Inovação”, iniciado em 2017, 

promovido pela ADVID-Departamento Serviços Técnicos, em parceria com a UTAD, a Sogevinus Quintas, Real 

Companhia Velha, Quinta D. Matilde e Quinta do Vallado, via o seu prazo ser prorrogado até final do 1º semestre 

de 2021. 

Será finalizado o projecto “Identificação e divulgação de boas práticas agrícolas que incrementam a 

biodiversidade, contribuindo para a adaptação às alterações climáticas”- Operação 20.2.3 - Assistência técnica 

RRN - Área 3 (Produção sustentável no âmbito das Alterações Climáticas), promovida pela CAP em parceria com a 

ADVID - Departamento Serviços Técnicos, GPP, SPN e SPEA. 

Continuaremos a desenvolver o projecto aprovado  e inciado em 2018, “Conservação e Selecção de Clones de 

Castas Antigas de Videira” no âmbito da Operação 7.8.4. – “Conservação e Melhoramento dos Recuros Genéticos 

Vegetais” do PDR 2020, promovida pela PORVID em parceria com a DRAPN, DRAPC, DRAPLVT, DRAP-Algarve, INIAV,  

ISA, UTAD,  AVIPE, ATEVA e a ADVID. 

http://www.agrotec.pt/noticias/inovtechagro-e-constituido-ja-em-setembro/
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Dar-se-á continuidade aos projectos resultantes das candidaturas aprovadas em 2019 e 2020, através de ambos os 

departamentos (CoLAB da Vinha e do Vinho e Serviços Técnicos): 

INTERREG SUDOE: 

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

de PME no espaço SUDOE, iniciado em 2019, promovido pela Asociación de Investigación Metalúrgica del 

Noroeste em parceria com Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Institut National de la Recherche 

Agronomique, Institut Français de la Vigne et du Vin, Gobierno de La Rioja, Fundación Empresa-

Universidad Gallega, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et 

l'Agriculture e ADVID - Departamento Serviços Técnicos e CoLAB da Vinha e do Vinho. Prevê-se a criação 

de um serviço tecnológico de monitorização remota da vinha. Será feita a monitorização do estado hídrico, 

maturação da uva e de pragas, originando um sistema de alertas que permite actuar precocemente, tendo 

como objectivos reduzir os custos de produção e melhorar a produtividade e a qualidade do vinho 

resultante;  

• VINCI- Vin, Innovation et Compétitivité Internationale, iniciado em 2019, promovido pela Universidade 

de Bordéus em parceria com Fruition Sciences, Toulouse School of Economics, Bordeaux Aquitaine 

INNO`VIN, Universidade de Zaragoça, Remot Technologies, Aragón Exterior, Universidade de Castilla la 

Mancha, UTAD, IVDP e ADVID - CoLAB da Vinha e do Vinho e Departamento Serviços Técnicos. O projecto 

recorre a uma abordagem sistémica das actividades a montante e a jusante das PME, ligando os problemas 

agrícolas (produção) aos da competitividade internacional. Combinará dados de oferta (produção 

esperada) e procura e fornecerá informação sobre as quantidades, os preços e os destinos mais 

pertinentes das exportações, através de uma ferramenta disponibilizada no website (observatório) e de 

um aplicativo de smartphone. 

• COPPEREPLACE- Desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, produtos e estratégias para 

reduzir a aplicação de cobre em vinhas e remediar solos contaminados na região SUDOE, iniciado em 

2020, promovido pela Plataforma Tecnológica do Vinho de Espanha (PTV), em parceria com a ADVID – 

CoLAB da Vinha e do Vinho e Departamento Serviços Técnicos, o IFV, a Sogrape Vinhos SA, o Centro de 

Valorizacion Ambiental del Norte SL, a Universidade Politécnica da Catalunha, a Fundaciona Eurecat, a 

Miguel Torres SA, a Universidade do Porto, a Universidade de Vigo e a LBS. O objectivo deste projecto é o 

de validar soluções integradas, inovadoras e viáveis, para reduzir o uso de cobre e seu impacto ambiental 

nas vinhas da região do SUDOE. As soluções devem ser transferíveis e duradouras, capacitando o setor 

vitivinícola para cumprir o novo regulamento da UE e promover uma produção ambientalmente 

sustentável. 

Norte 2020 - SI &IDT: 

• INFRAVINI-Infra-estrutura de Dados Espaciais para a Gestão das Alterações Climáticas na Vinha, 

promovido pela Geodouro em parceria com a UTAD, INESC TEC e a ADVID - ADVID- CoLAB Vinha e Vinho 
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e Departamento Serviços Técnicos. Iniciado em 2019, pretende desenvolver plataforma de apoio à decisão 

que incluirá indicadores climáticos e agronómicos, permitindo aos viticultores de qualquer área de uma 

Região Vitivinícola usufruir do cruzamento e normalização da informação sensorial local e climática, 

mitigando o efeito das alterações climáticas. 

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

vitivinicultura sustentável, promovido pela Proenol em parceria com a UTAD e a ADVID-Departamento 

Serviços Técnicos e CoLAB Vinha e Vinho. O ABCyeasts, iniciado em 2019, visa investigar e desenvolver 

produtos inovadores, baseados em leveduras, com acção antagonista contra agentes fitopatogénicos 

presentes na vinha, de fungos biotróficos e não biotróficos, bem como microorganismos que contaminam 

as uvas pós-colheita. 

• EYESONTRAPS - Smart Learning Traps for Vineyard Health Monitoring, promovido pela Geodouro em 

parceria com a ADVID-Departamento Serviços Técnicos e a Fraunhofer Portugal. Iniciado em 2019, 

pretende desenvolver uma solução móvel para prevenção de pragas na viticultura da região Demarcada 

Douro, que suporte a recolha e registo de dados georreferenciados, possibilitando a monitorização 

automática de insectos em armadilhas e a recomendação de tratamentos para combater as ameaças 

identificadas. 

FCT – Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: 

• CoaClimateRisk - O impacto das Alterações Climáticas e Medidas de Adaptação para as principais 

culturas agrícolas da Região do Vale do Côa, promovido pela UTAD em parceria com a ADVID – 

Departamento Serviços Técnicos, Côa Parque-Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa 

(FCP), Sogrape Vinhos S.A e a Universidade do Minho. O CoaClimateRisk, aprovado e iniciado em 2020, 

pretende avaliar os impactos das alterações climáticas e medidas de adaptação para as principais culturas 

agrícolas no Vale do Côa. Para este propósito um conjunto de modelos climáticos regionais de última 

geração, forçados por cenários de emissão de gases de efeito estufa recém-desenvolvidos, serão usados 

para “desenvolver projecções climáticas de alta qualidade”.  Será ainda, feito o estudo das medidas de 

adaptação, que serão simuladas em climas futuros, como a rega, coberto vegetal e selecção de variedades. 

• GrapeMicrobiota - Interacções metaboloma-microbiota em 3 castas de videira da Região do Douro, 

aprovado em 2020 e a iniciar em 2021, promovido pela Universidade do Minho, em parceria com a ADVID 

– CoLAB da Vinha e do Vinho, a Universidad de Zaragoza (UNIZAR), e a Université François-Rabelais de 

Tours (UFR). O objectivo principal do projecto consiste em adoptar uma estratégia inovadora para 

caracterizar a comunidade microbiana de 3 castas da região DOC Douro, Touriga Nacional, Sousão e 

Viosinho, visando a selecção de estirpes proeminentes para serem usadas como culturas starter na 

produção de vinhos regionais com forte impressão do terroir, agregando valor substancial aos recursos 

locais e contribuindo para a melhoria local (e global) do sector económico.  
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Fundo Ambiental – Proteger a Vida Terrestre 

• SustainWine - projecto com a responsabilidade do CoLAB da Vinha e do Vinho foi desenvolvido com o 

contributo de toda a ADVID, iniciado em 2020 e a divulgar os resultados em 2021, pretende desenvolver 

um programa de formação e educação ambiental e promover e divulgar o que de melhor se faz nos 

ecossistemas vitícolas nacionais, no que toca à conservação e protecção da biodiversidade. Com a 

preocupação de conseguirmos passar uma mensagem muitas vezes considerada complexa e de difícil 

compreensão, esta iniciativa apoia-se na ideologia que o bom exemplo constitui o melhor e mais eficiente 

sistema de educação. Nesse sentido, contámos com a participação de vários Associados para fazer passar 

a mensagem. Filmou-se em ambiente real, algumas das boas práticas de conservação da biodiversidade, 

nomeadamente, Infra-estruturas Ecológica, Serviços do Ecossistema, Conservação do Solo, Métodos de 

Protecção Sustentável das Plantas e Variabilidade Genética. Os vídeos produzidos serão divulgados 

massivamente em 2021. 

OPP 2018 - Orçamento Participativo Portugal 

• OPP 38 - Em Lisboa e Vale do Tejo, Novas Castas para Novos Vinhos, em demanda dos segredos da 

evolução natural da videira portuguesa, proposto pela ADVID, PORVID e UTAD ao Orçamento Participativo 

Portugal 2018, foi um dos projectos mais votados pelos cidadãos e mereceu a atribuição de uma dotação 

financeira para a sua concretização, foi a iniciativa enquadrada na área governativa do Ministério da 

Agricultura. Está a ser concretizado pelo INIAV, ISA, PORVID, UTAD e com a colaboração da ADVID – CoLAB 

da Vinha e do Vinho. Este Projeto pretende desenvolver estudos e análises a colecções de genótipos de 

videira recuperados maioritariamente em vinhas antigas de todo o país. Nestas colecções de videiras 

conservadas, mas ainda não estudadas, existe grande probabilidade de se encontrarem castas 

desconhecidas, oriundas de cruzamentos naturais. 

PT 2020: POCI - SIAC 

• Taste&Feel Portugal, promovido pelo INOVCluster em parceria com a ADVID- Núcleo de Comunicação, foi 

aprovado em 2020 e será implementado em 2021. Tem como objectivo promover e valorizar a oferta da 

fileira agro-alimentar e da fileira do enoturismo e turismo gastronómico e promover a internacionalização 

das PMEs através da visita dos potenciais influenciadores aos locais de enoturismo fornecendo 

experiências de usufruto de produtos turísticos integrados de ruralidade, mostras, demostrações e 

degustações de produtos do vinho e da gastronomia nacional e contactos directos com a cultura e os 

agentes locais. 

Dar-se-á continuidade a outros projectos, actualmente autofinanciados pela ADVID, dos quais destacamos o 

“Observatório Vitícola”, pela sua importância no suporte à tomada de decisão e contribuição para 

desenvolvimento de modelos, nomeadamente de fenologia, doenças e pragas.  

Para a dinamização das actividades do Cluster da Vinha e do Vinho submetemos, em Dez de 2020, candidatura no 
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âmbito do Sistema de Acções Colectivas, cujo financiamento tem como objectivo reforçar as parcerias e 

cooperação para promover a inovação e transferência de tecnologia, internacionalização, economia circular, 

reforçar a inserção do cluster em redes internacionais de conhecimento e colaboração com entidades congéneres 

e reforçar as acções estruturantes e demonstradoras em domínios inovadores no âmbito do sector vitivinícola. 

Espera-se a sua aprovação no 1º trimestre de 2020. 

Na área da dinamização refira-se também que, em 2021 pretende-se criar Grupos de Trabalho para discutir temas   

actuais, nomeadamente a questão dos fenómenos de desidratação e dessecamento dos cachos principalmente da 

Touriga Franca durante a última vindima. Para a dinamização e comunicação destes Grupos iremos utilizar a 

potencialidades da plataforma Teams, a qual também poderá ser um meio de relacionamento rápido e eficaz com 

os Associados. 

Continuaremos a desenvolver activamente competências na área da comunicação e divulgação, a reforçar o trabalho 

em rede e a promover a transferência de conhecimento do Sector Científico e Tecnológico para as empresas 

vitivinícolas. 

Destacamos para 2021 a organização do Seminário, “Armazenamento e Gestão Eficiente da Água” que estava 

previsto para 2020 e não foi possível realizar devido à COVID-19. Do mesmo modo, a organização em parceria com 

a UTAD e a Universidade do Porto, do “VII Congresso Internacional Viticultura de Montanha (CERVIM)” que será 

promovida em 2021.  

Continuaremos a dar especial ênfase ao trabalho a desenvolver junto da AEVP, IVDP, IVV, ACIBEV e VINIPORTUGAL 

no sentido de demonstrar que o trabalho desenvolvido a montante da fileira, pode e deve ser incorporado na 

valorização do vinho e que dai resultam vantagens comparativas/económicas para os vinhos portugueses.  

Iremos continuar com um papel activo junto dos decisores da política vitivinícola nacional, IVV, IFAP, DGAV, GPP, 

DGADR e outros organismos, como a DRAPN, concebendo propostas que vão de encontro às necessidades da 

vitivinicultura, considerando especificidades regionais, como é o caso da Viticultura de Encosta, classificada como 

Património Mundial. 

Continuaremos a envidar esforços no sentido de alargar a base Associativa, nomeadamente ao nível de outras NUTS 

que não só a NUT Douro. 

Temos ainda como objectivo promover a cooperação com outros Clusters, no sentido de potenciar as sinergias e 

complementaridades, pelo que aguardamos que a candidatura EPAWI submetida no âmbito do Programa COSME, 

promovida com o Cluster da Fileira Vitivinícola da região Nouvelle Aquitaine-Bordeaux Aquitaine Inno'Vin   e com 

o Cluster do Sector Vitivinícola da Catalunha – INNOVI, seja aprovada. 

Continuaremos também a reforçar as relações com o IAPMEI nomeadamente na informação prestada anualmente 

sobre a actividade do Cluster da Vinha e do Vinho, bem como, sobre os constrangimentos e necessidades para a 

competitividade do sector vitivinícola. 
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• Para acompanharmos e participarmos na definição das políticas vitivinícolas e eventos técnico-científicos 

internacionais, nacionais e regionais mantemos ligações com diferentes instituições e integramos várias 

plataformas do conhecimento, nomeadamente, GIESCO, OILB, OIV, Comité Européen des Entreprises Vin 

(CEEV), Euromontana, CAP,  CNOIV, FEVIPOR,  Parceria Portugal Clusters, PORVID, Rede Rural Nacional, 

Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas no Sector Agro-florestal, 

InovTechAgro – Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Sector Agro-Florestal 

e a CCRD-Norte. 

 

Em todas as relações e reuniões institucionais e todos os fóruns, iremos continuar a alertar os decisores políticos 

sobre a necessidade de fixar as populações no meio rural e assegurar a mão de obra necessária à continuação da 

actividade vitivinícola. Como complemento a necessidade de promover financiamentos à implementação de um 

maior índice de mecanização e desenvolvimento de equipamentos adaptados à viticultura, muito particularmente 

à de encosta. Alertaremos também para a necessidade de construir estruturas que permitam o armazenamento de 

água. Teremos, também, presentes as especificidades do sector vitivinícola, com particular para as da RDD, que é 

um território de montanha, cuja ocupação cultural é a vinha, com custos acrescidos relativamente a outra 

viticultura, e que ao impactar substancialmente a paisagem e a cultura, teve clara influência na sua classificação 

como Património Mundial e consequentemente na atractividade que constitui para o sector do turismo.  

Este Plano, além de contemplar as actividades desenvolvidas pelos projectos com financiamento público, e pelos 

projectos autofinanciados, pretende continuar a promoção da consolidação da auto-sustentabilidade da ADVID, a 

qual assenta na prestação de um conjunto de serviços, para os quais possuímos competências. Com este conjunto 

de serviços de apoio às empresas e com a promoção do alargamento da base Associativa, temos como objectivo 

final assegurar que os valores gerados possam vir, num futuro próximo, a financiar as actividades de investigação 

e desenvolvimento sem preocupação da existência ou não de fundos públicos para o seu financiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotec.pt/noticias/inovtechagro-e-constituido-ja-em-setembro/
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1. ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE:  

Representado por:  
 

VICE-PRESIDENTE:  
Representado por:  
 

VOGAL:  
Representado por:  
 

DIRECÇÃO  
 
PRESIDENTE:  
Representado por:  
 

VOGAL:  
Representado por:  
 

VOGAL:  
Representado por:  
 

VOGAL:  
Representado por:  
 
VOGAL:  
Representado por:  
 

CONSELHO FISCAL  

PRESIDENTE:  
Representado por:  
 

VOGAL:  
Representado por:  
 

VOGAL:  
Representado por:  
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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. Dr. Manuel António Coimbra. 

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 Monte do Trevo, Enoturismo, Agricultura e Vitivinicultura, Lda. 

 Montez Champalimaud, Lda. 

Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. Murças, S.A. 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro - Real Companhia Velha, S.A. Nova Quinta do Sagrado, S.A. 

Gran Cruz Porto Sociedade Comercial de Vinhos, Lda. Pacheco & Irmãos, Lda. 

Niepoort (Vinhos), S.A. Pagamo Meco, S.A. 

Quinta do Noval - Vinhos, S.A. Pioneer H I-Bred Sementes de Portugal, S.A. 

Rozès, S.A. Prats & Symington, Lda. 

Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A. QPF - Sociedade Agricola, S.A. 

Sogevinus Quintas, S.A. Quinta Alta, Unipessoal, Lda. 

Sogrape Vinhos, S.A. Quinta D. Matilde - Vinhos, Lda. 

W. & J. Graham & Companhia, S.A. Quinta da Carvalhosa, Sociedade Agrícola, Lda. 

 Quinta da Formigosa – Imobiliária, S.A. 

ASSOCIADOS COLECTIVOS Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda. 

 Quinta da Rosa - Vinhos, S.A. 

ADP Fertilizantes, S.A. Quinta da Xandica - Sociedade Unipessoal, Lda. 

ASCENZA Agro, S.A. Quinta das Apegadas, Sociedade Agrícola, Lda. 

Aveleda, S.A. Quinta das Bandeiras - Vinhos, Lda. 

Barrigas de Azevedo, Vinhos, Lda. Quinta das Brolhas, Sociedade Agrícola, Lda. 

BASF Portuguesa, S.A. Quinta das Netas - Sociedade Agrícola, Lda. 

Bayer CropScience Portugal, Lda. Quinta das Tecedeiras. Sociedade Vitivinícola, Unipessoal, Lda. 

Belchim Crop Protection, Unipessoal, Lda. Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.A. 

Beloxisto - Turismo Rural e Agricultura, Lda. Quinta do Crasto, S.A. 

Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia Quinta do Grifo - Sociedade Agrícola, S.A. 

Biosani - Agricultura Biológica e Protecção Integrada, Lda. Quinta do Infantado, Vinhos do Produtor, Lda. 

Cabanas - Sociedade Vitivinícola, Lda. Quinta do Olival Velho, Lda. 

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

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

Coimbra de Mattos, Lda. Quinta do Pessegueiro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 

Colinas do Douro - Sociedade Agrícola, Lda. Quinta do Pôpa, Lda. 

Constelação - Viticultura e Enologia, Lda. Quinta do Querindelo, Lda. 

Douro Wine Devotion, Lda. Quinta do Saião - Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos, Lda. 

Duorum Vinhos, S.A. Quinta do Vale da Uveira - Sociedade Agrícola, Lda. 

E.I. Empreendimentos e Investimentos Agrícolas do Douro, S.A. Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 

Esmero - Sociedade de Vinhos, Lda. Quinta dos Avidagos, Lda. 

F. Olazabal & Filhos, Lda. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 

Foz Torto - Vinhos e Enoturismo, Lda. Rui Roboredo Madeira, Vinhos, S.A. 

Fundação Maria Rosa de Mello e Faro Carvalho Borges da Gama & Filhos Sipcam Portugal - Agroquímica e Biotecnologia, Lda. 

Héstia e Baco - Turismo e Viticultura, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Vale de Malhadas, Lda. 

In Vino - Sociedade Agrícola, Lda. Sociedade Agrícola de Vila Velha, Lda. 

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

Inquest, Lda. Sociedade Agrícola Quinta do Todão, Lda. 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. Sociedade Agrícola Quinta Seara D'Ordens, Lda. 

Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa Sodivini, Lda. 

IQV Agro Portugal, S.A. Sogevinus Fine Wines, S.A. 

João Brito e Cunha, Lda. Symington Family Estates, Vinhos, S.A. 

João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda. Syngenta Crop Protection, Lda. 

João Pessanha Moreira & Filhos - Sociedade Agrícola, Lda. Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto 

Jorge Rosas - Vinhos Unipessoal, Lda. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

José Maria da Fonseca Vinhos, S.A. Universidade do Minho 

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. 

Menin Douro Estates, Lda.  
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ASSOCIADOS INDIVIDUAIS Maria Alcina Fortes de Carvalho 

 Maria Amélia Cyrne Correia Pacheco Lobato Faria 

Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, Herdeiros Maria Beirão Costa Pinto Almeida Silva 

Agostinha Cardoso Oliveira Dolores Maria Celina Gomes Parente do Patrocínio 

Agostinho Pinto Cardoso, Herdeiros Maria da Graça Almeida Ferreira de Sousa Pizarro 

Alfredo Fernandes Teixeira Constantino, Cabeça de Casal da Herança de Maria do Carmo Ferreira de Figueiredo Ribeiro 

Álvaro Martinho Dias Lopes Maria Henriqueta Janeiro Pinto da Silva 

Ana Maria Lencastre Sousa Soares Freitas Maria Manuela Matos Silva da Fonseca Mendes 

André Correia Cigarro Brás Maria Manuela Vasques Osório de Amorim 

António Bernardo Ferreira - Cabeça de Casal da Herança de Maria Mercedes Viana Pinto 

António Caetano Sousa Faria Girão Maria Paula Carmona de Abreu de Azeredo Malheiro Girão 

António Carlos Sobral Pinto Ribeiro Maria Virgínia Borges Gonçalves Costa Mendes 

António Manuel Rodrigues de Queiróz Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros 

António Queiroz de Vasconcelos Lencastre - Cabeça de Casal da Herança de Mário Joaquim Mendonça Abreu e Lima 

Armando Ribeiro da Rocha - Cabeça de Casal da Herança de Nuno Manuel Bramão Rodrigues de Carvalho 

Artur Luís Vinhal Graça Guimarães Serôdio Paulo Fernando Miranda da Silva 

Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho Paulo Jorge Carapeto Ferreira Santos 

Bertilde Botelho Elias Peter Ronald Symington 

Carlos Manuel Botelho Pereira Dias de Magalhães Rafael António Ribeiro Pinto Miranda 

Carlos Manuel de Gouveia Crispiniano Correia de Lacerda CCH              Tomás Guedes de Almeida Holtreman Roquette 

Catarina Maria Alves Cosme Vicente Vincent Bouchard 

Charles Andrew Nunes Symington  

Domingos Guilhermino dos Reis Alves de Sousa ASSOCIADOS HONORÁRIOS 

Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda Acácio Manuel Poças Maia 

Eduardo Francisco Bessa da Costa Seixas Alexandre José Pina de Carvalho 

Feliciano Veiga de Almeida António Américo da Rocha Graça 

Fernando Augusto Borges Alonso António de Vasconcelos Maia 

Fernando Manuel Elias Saraiva António J. Albuquerque de Oliveira Quinta 

Francisco Júlio Marinho Oliveira Passos António J.S. de Oliveira Bessa 

Graça Maria Correia Ribeiro da Silva Van Stralen Godinho António Jorge Ferreira Filipe 

Hugo Alexandre Dias Ferreira de Oliveira e Silva António Rocha Pinto 

Jane Michelle Warren Carlos Alberto Soares Caldeira 

João Baptista de Castro Girão de Azeredo Leme Charles Andrew Nunes Symington 

João Francisco Sarmento Meneses Christian Seely 

João Manuel Araújo dos Santos Cristiano José Seabra Van Zeller 

João Pereira Rebelo Fernando Bianchi de Aguiar 

Joaquim Norberto Campos Rodrigues dos Santos Fernando José Martins dos Santos Alves 

John Andrew Douglas Symington  Fernando Luís Van Zeller 

Jorge Botelho Elias Francisco Barata Tovar 

José Agostinho Fernandes Lacerda Francisco Spratley Ferreira 

José Alberto Pinto de Azevedo - Cabeça de Casal da Herança de George T.D. Sandeman 

José António Teixeira Martins João Manuel M. de Almeida Barros 

José Arnaldo Coutinho - Cabeça de Casal da Herança de João Pedro Larangeiro Ramalho 

José Carlos de Morais Calheiros Cruz, Herdeiros John Gordon Guimarães 

José Luis Matos Rodrigues de Figueiredo John Lochiel Graham 

José Manuel Castro e Silva Menéres Manso José Alfredo Pinto Gaspar 

José Manuel Morais Barata José Manuel Froés Burguete de Sousa Soares 

José Maria Ramos, Herdeiros José Maria d’Orey Soares Franco 

José Ramos da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de Manuel Ângelo Oliveira de Almeida Barros 

Luís Filipe Correia Cigarro Brás Manuel Cândido Pinto de Oliveira 

Manuel Fernandes Lebres Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito 

Manuel Joaquim Freire de Almeida Gouveia Miguel Côrte-Real da Silva Gomes 

Manuel Luis Rebelo Gomes Nuno d’Orey Cancela de Abreu 

Marcio Lívio Duarte Lopes Nuno Pizarro Magalhães 

Maria Adelaide de Aguiar Bernardo Pedro Miguel Cunha de Sá 

Maria Adelaide Pinto dos Santos Peter Ronald Symington 
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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  
AEP – Associação Empresarial de Portugal 
AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto  
Agacal - Axencia Galega da Calidade Alimentaria - (Espanha) 
AGAMELARIOJA - Goberno de Rioga - Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente - (Espanha) 
Agência Nacional para a Qualificação, I.P.  
AIMEN - Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - (Espanha) 
ATEVA - Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo 
AVIPE - Associação de Viticultores do Concelho de Palmela 
CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal 
CIM Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro 
CITMAD - Centro de Inovação de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Dão Sul – Sociedade Vitivinícola, S.A 
DRAP Centro - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
DRAP LVT - Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 
DRAPAlgarve - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 
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 
Escola Superior Agrária, IPB 
Estrutura de Missão Douro – CCDR-N 
FEUGA - Fundación Empresa-Universidad Gallega - (Espanha) 
Forschungsanstalt Geisenheim, von-Lade-Strasse 1, 65366 GEISENHEIM – (Alemanha)  
FRAUNHOFER PORTUGAL 
Fruition Sciences - (França) 
Fundação Museu do Douro 
Geodouro 
Gistree – Sist. Informação Geográfica 
GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional 
IFV - Institut Français de la Vigne et du Vin - (França) 
INEGI – Instituto de Ciência e inovação em engenharia mecânica e engenharia Industrial   
INNO'VIN – Bordeaux Aquitaine INNO´VIN - (França) 
Inova-Ria 
INRA - Institut national de la recherche agronomique  – (INRA Montpellier – França) 
IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies - (França) 
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 
IVDP - Instituto dos Vinhos Douro e Porto 
Lavradores de Feitoria 
Lincoln University - Bio-Protection Research Centre – (Reino Unido) 
LPN - Liga para a Protecção da Natureza 
Maçanita Vinhos, Lda.  
Metalúrgica Progresso  
Morrisson - Couderc SARL 
Nerba - Núcleo Empresarial Região de Bragança 
Nervir – Associação empresarial 
PORVID - Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira 
Proenol  
PTVE - Plataforma Tecnológica del Vino de España  
RemOT - Remot Technologies - (Espanha) 
Southern Oregon University - (EUA) 
SPEA - Sociedade portuguesa para o estudo das aves 
TimacAGRO  
TSE-R - Toulouse School of Economics - (França) 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiR0_fXv57QAhVEWBQKHVUrCwgQFgg5MAM&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_national_de_la_recherche_agronomique&usg=AFQjCNF7tjvAAJHfp2TFi0f6zXLYSPEWaQ&sig2=eK5qOqEX83EFC2GdQ2-9Iw&bvm=bv.138169073,d.d24
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Turismo de Portugal  
UCLM – Universidad de Castilla La Mancha - (Espanha) 
Universidade de Aveiro 
Université de Bordeaux - (França) 
University of California - (USA) 
UNIZAR – Universidad Zaragoza - (Espanha) 
UP – Universidade do Porto 
Vinália 
Vinideas  
Zona Verde 

 
 
 
 

4. ESTRUTURA EVOLUTIVA DOS ASSOCIADOS 

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

A actividade da ADVID, em 2021, tem como premissas, a sua missão, visão e objectivos estratégicos, tal como tem 

acontecido desde a sua fundação, mas com responsabilidades acrescidas que advêm do seu reconhecimento 

Público como “CoLAB da Vinha e do Vinho”, como “Entidade Gestora e Dinamizadora do Cluster da Vinha e do 

Vinho” e como “Entidade Prestadora de Serviços de Aconselhamento Agrícola”. 

A ADVID é uma associação constituída em 1982, com a missão de promover o Desenvolvimento Sustentável da 

Vitivinicultura Duriense, o qual foi alargado a nível Nacional desde 2016, procurando sustentar a sua acção em 

valores fundamentais: 

• A cultura da identidade, rigor e empenhamento; 

• Equipa flexível, coesa e entusiasta; 

• A partilha da informação e do conhecimento; 

• A criatividade e a inovação; 

• O primado do Associado; 

• A procura da excelência. 

 

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

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

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

transferência de conhecimento e levantamento dos problemas da Vitivinicultura Nacional”. 

Temos como objectivos estratégicos: 

• Aumento da base associativa; 

• Promoção e aumento do investimento em I&D e Inovação; 

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

• Optimizar a disseminação do conhecimento;  

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

lhes permitam verificar qual o melhor investimento; 

• Captação de financiamento público; 

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

Na sequência da atribuição do título de CoLAB Vinha e Vinhos à ADVID, em Julho de 2019 iniciou-se a constituição 

das equipas de trabalho, tendo-se contratado 11 colaboradores que abrangem as áreas identificadas no Plano de 

Acção, o qual esteve na base do reconhecimento do CoLAB da Vinha e do Vinho, bem como, na candidatura ao 

Norte 2020 para financiamento da contratação do pessoal altamente qualificado. A equipa que constitui o CoLAB 
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da Vinha e do Vinho, irá continuar a desenvolver actividades que tem por base as linhas estratégicas definidas: 

• Competitividade (Português com certeza): Definir e apresentar os vinhos portugueses que os 

consumidores vão querer comprar  

• Sustentabilidade (Mais forte do que nunca):  Projectar e construir um sistema resiliente para a vinha e 

vinho português 

A ADVID é também a Entidade Gestora e Dinamizadora do Cluster da Vinha e do Vinho, pelo que continuaremos 

a promover a dinamização da transferência de tecnologia e conhecimento e a promover acções que visam definir 

continuamente prioridades no âmbito das políticas vitivinícolas. 

O Cluster da Vinha e do Vinho enquanto plataforma agregadora de conhecimento e competências, que integra, 

através de parceria, empresas, associações empresariais, entidades públicas e entidades não empresariais do 

Sistema de Investigação e Inovação, pretende atingir níveis superiores de capacidade competitiva, através da 

cooperação e da obtenção de economias de aglomeração. Assume papel determinante no apoio às PME, 

diagnosticando no terreno as suas dificuldades e fornecendo, às entidades responsáveis, dados imprescindíveis à 

elaboração e implementação de políticas efectivas que beneficiem o crescimento das empresas do sector. 

Por seu lado, o CoLAB da Vinha e do Vinho, resultante da colaboração entre os Associados, do sistema científico e 

tecnológico e das empresas, promove actividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) e o 

desenvolvimento de novas áreas de competências com forte potencial de exportação de bens e serviços de maior 

valor acrescentado. 

Estes reconhecimentos da ADVID, Entidade Gestora do Cluster da Vinha e do Vinho e CoLAB da Vinha e do Vinho 

complementam-se e, estamos convictos, permitirão definir e implementar políticas que vão de encontro às 

necessidades do sector, executar a investigação pré-competitiva, o que, por sua vez, irá impulsionar a inovação 

liderada pelo mercado no sistema vitivinícola, no seu todo. 

Os reconhecimentos a que nos candidatámos e que obtivemos,  inserem-se no objecto da ADVID, definido nos seus 

estatutos, “o estudo, experimentação, demonstração e divulgação de técnicas de vitivinicultura adequadas à 

valorização da Vitivinicultura Nacional e muito especificamente às características da Região Demarcada do Douro, 

tendo em vista a competitividade e qualidade dos vinhos nos mercados nacionais e internacionais” e irão contribuir 

significativamente para a prossecução da Visão estabelecida para a ADVID, e para a qual tem trabalhado desde a 

sua constituição – transferência de conhecimento e levantamento de problemas da vitivinicultura nacional. 

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

pela Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em 2021 prevê-se continuar o desenvolvimento e a 

prestação do “Serviço de Aconselhamento” com financiamento do PDR 2020 no âmbito da candidatura efectuada, 

em parceria com a CAP em 2018. 

Cientes dos desafios que se nos colocam com a nova PAC, nomeadamente a promoção de um sector mais 

inteligente, moderno e sustentável, a ADVID, a ANPROMIS, a ANPOC, a DGADR, a FENALAC, a FENAPECUÁRIA, a 
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FNOP, o GPP, o INESC TEC e o INIAV tiveram a iniciativa de criar o “Centro de Competências InovTechAgro – Centro 

Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Sector Agro-Florestal”, o qual foi formalmente criado 

no último dia 16 de Setembro no INIAV (Oeiras), com assinatura do protocolo de constituição e funcionamento, na 

presença da Senhora Ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior. Este Centro de Competências, envolve 65 entidades, representativas de todo o sector agro-

florestal nacional, integrando agricultores, investigadores e entidades oficiais em torno de uma estratégia comum 

para promover a agricultura de precisão, digitalização e a mecanização agro-florestal. Em 2021 será finalizado o 

Plano de Actividades do Centro de Competências e iniciada a sua implementação. 

Num cenário preparação de uma nova PAC no âmbito de um novo Quadro Comunitário, para podermos 

desenvolver projectos de investigação e desenvolvimento experimental, num cenário em que ainda não somos 

auto-sustentáveis financeiramente para suportar estes custos, iremos continuar a maximizar os recursos com a 

apresentação de candidaturas aos programas de financiamento disponíveis quer seja através da equipa do CoLAB, 

quer seja através da equipa dos Serviços Técnicos. 

A situação que se viveu em 2020 decorrente da pandemia COVID-19, obrigou a que alguns projectos com finalização 

para 2020 fossem prorrogados até final do 1º semestre de  2021, como  o “Operação Grupos Operacionais da 

Medida 1 – Inovação”, o projecto “Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva, Lobesia botrana (Denn. & Schiff.) 

em viticultura de montanha: caso particular da Região Demarcada do Douro (RDD)”, iniciado em 2017, promovido 

pela ADVID-Departamento Serviços Técnicos, em parceria com a UTAD, a Sogevinus Quintas, Real Companhia 

Velha, Quinta D. Matilde e Quinta do Vallado. 

Estava prevista a finalização em 2020 do projecto “MetBots: Robots para metabolómica utilizando inteligência 

artificial com auto-aprendizagem em agricultura de precisão” aprovado e iniciado em 2018, no âmbito do POCI – 

Sistema de Incentivos à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT) promovida pelo INESC TEC em parceria com a 

ADVID-Departamento Serviços Técnicos. Todavia, fruto da situação de Pandemia que Portugal atravessou em 2020 

e de alguns constrangimentos de manufacturação de alguns componentes, foi solicitada uma prorrogação do prazo 

final do Projecto para Setembro de 2021, por forma a cumprir todos os pressupostos e objectivos assumidos. 

Pretende-se desenvolver uma plataforma robótica com inteligência artificial, para agricultura de precisão, usando 

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

uvas, utilizando espectroscopia uv-vis-swnir e LIBS. 

Será finalizado o projecto “Identificação e divulgação de boas práticas agrícolas que incrementam a 

biodiversidade, contribuindo para a adaptação às alterações climáticas”- Operação 20.2.3 - Assistência técnica 

RRN - Área 3 (Produção sustentável no âmbito das Alterações Climáticas), promovida pela CAP em parceria com a 

ADVID - Departamento Serviços Técnicos, GPP, SPN e SPEA. 

Continuaremos a desenvolver o projecto aprovado  e inciado em 2018, “Conservação e Selecção de Clones de 

Castas Antigas de Videira” no âmbito da Operação 7.8.4. – “Conservação e Melhoramento dos Recuros Genéticos 

Vegetais” do PDR 2020, promovida pela PORVID em parceria com a DRAPN, DRAPC, DRAPLVT, DRAP-Algarve, INIAV,  

http://www.agrotec.pt/noticias/inovtechagro-e-constituido-ja-em-setembro/
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ISA, UTAD,  AVIPE, ATEVA e a ADVID - CoLAB da Vinha e do Vinho e Departamento Serviços Técnicos. 

Dar-se-á continuidade aos projectos resultantes das candidaturas aprovadas em 2019 e 2020, através de ambos os 

departamentos (CoLAB da Vinha e do Vinho e Serviços Técnicos): 

INTERREG SUDOE: 

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

de PME no espaço SUDOE, iniciado em 2019, promovido pela Asociación de Investigación Metalúrgica del 

Noroeste em parceria com Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Institut National de la Recherche 

Agronomique, Institut Français de la Vigne et du Vin, Gobierno de La Rioja, Fundación Empresa-

Universidad Gallega, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et 

l'Agriculture e ADVID - Departamento Serviços Técnicos e CoLAB da Vinha e do Vinho. Prevê-se a criação 

de um serviço tecnológico de monitorização remota da vinha. Será feita a monitorização do estado hídrico, 

maturação da uva e de pragas, originando um sistema de alertas que permite actuar precocemente, tendo 

como objectivos reduzir os custos de produção e melhorar a produtividade e a qualidade do vinho 

resultante;  

• VINCI- Vin, Innovation et Compétitivité Internationale, iniciado em 2019, promovido pela Universidade 

de Bordéus em parceria com Fruition Sciences, Toulouse School of Economics, Bordeaux Aquitaine 

INNO`VIN, Universidade de Zaragoça, Remot Technologies, Aragón Exterior, Universidade de Castilla la 

Mancha, UTAD, IVDP e ADVID - CoLAB da Vinha e do Vinho e Departamento Serviços Técnicos. O projecto 

recorre a uma abordagem sistémica das actividades a montante e a jusante das PME, ligando os problemas 

agrícolas (produção) aos da competitividade internacional. Combinará dados de oferta (produção 

esperada) e procura e fornecerá informação sobre as quantidades, os preços e os destinos mais 

pertinentes das exportações, através de uma ferramenta disponibilizada no website (observatório) e de 

um aplicativo de smartphone. 

• COPPEREPLACE- Desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, produtos e estratégias para 

reduzir a aplicação de cobre em vinhas e remediar solos contaminados na região SUDOE, iniciado em 

2020, promovido pela Plataforma Tecnológica do Vinho de Espanha (PTV), em parceria com a ADVID – 

CoLAB da Vinha e do Vinho e Departamento Serviços Técnicos, o IFV, a Sogrape Vinhos SA, o Centro de 

Valorizacion Ambiental del Norte SL, a Universidade Politécnica da Catalunha, a Fundaciona Eurecat, a 

Miguel Torres SA, a Universidade do Porto, a Universidade de Vigo e a LBS. O objectivo deste projecto é o 

de validar soluções integradas, inovadoras e viáveis, para reduzir o uso de cobre e seu impacto ambiental 

nas vinhas da região do SUDOE. As soluções devem ser transferíveis e duradouras, capacitando o sector 

vitivinícola para cumprir o novo regulamento da UE e promover uma produção ambientalmente 

sustentável. 
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Norte 2020 - SI &IDT: 

• INFRAVINI-Infra-estrutura de Dados Espaciais para a Gestão das Alterações Climáticas na Vinha, 

promovido pela Geodouro em parceria com a UTAD, INESC TEC e a ADVID - ADVID- CoLAB Vinha e Vinho 

e Departamento Serviços Técnicos. Iniciado em 2019, pretende desenvolver plataforma de apoio à decisão 

que incluirá indicadores climáticos e agronómicos, permitindo aos viticultores de qualquer área de uma 

Região Vitivinícola usufruir do cruzamento e normalização da informação sensorial local e climática, 

mitigando o efeito das alterações climáticas. 

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

vitivinicultura sustentável, promovido pela Proenol em parceria com a UTAD e a ADVID-Departamento 

Serviços Técnicos e CoLAB Vinha e Vinho. O ABCyeasts, iniciado em 2019, visa investigar e desenvolver 

produtos inovadores, baseados em leveduras, com acção antagonista contra agentes fitopatogénicos 

presentes na vinha, de fungos biotróficos e não biotróficos, bem como microorganismos que contaminam 

as uvas pós-colheita. 

• EYESONTRAPS - Smart Learning Traps for Vineyard Health Monitoring, promovido pela Geodouro em 

parceria com a ADVID-Departamento Serviços Técnicos e a Fraunhofer Portugal. Iniciado em 2019, 

pretende desenvolver uma solução móvel para prevenção de pragas na viticultura da região Demarcada 

Douro, que suporte a recolha e registo de dados georreferenciados, possibilitando a monitorização 

automática de insectos em armadilhas e a recomendação de tratamentos para combater as ameaças 

identificadas. 

FCT – Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: 

• CoaClimateRisk – O impacto das Alterações Climáticas e Medidas de Adaptação para as principais 

culturas agrícolas da Região do Vale do Côa, promovido pela UTAD em parceria com a ADVID – 

Departamento Serviços Técnicos, Côa Parque-Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa 

(FCP), Sogrape Vinhos S.A e a Universidade do Minho. O CoaClimateRisk, aprovado e iniciado em 2020, 

pretende avaliar os impactos das alterações climáticas e medidas de adaptação para as principais culturas 

agrícolas no Vale do Côa. Para este propósito um conjunto de modelos climáticos regionais de última 

geração, forçados por cenários de emissão de gases de efeito estufa recém-desenvolvidos, serão usados 

para “desenvolver projecções climáticas de alta qualidade”.  Será ainda, feito o estudo das medidas de 

adaptação, que serão simuladas em climas futuros, como a rega, coberto vegetal e selecção de variedades. 

• GrapeMicrobiota-Interacções metaboloma-microbiota em 3 castas de videira da Região do Douro, 

aprovado em 2020 e a iniciar em 2021, promovido pela Universidade do Minho, em parceria com a ADVID 

– CoLAB da Vinha e do Vinho, a Universidad de Zaragoza (UNIZAR), e a Université François-Rabelais de 

Tours (UFR). O objectivo principal do projecto consiste em adoptar uma estratégia inovadora para 

caracterizar a comunidade microbiana de 3 castas da região DOC Douro, Touriga Nacional, Sousão e 

Viosinho, visando a selecção de estirpes proeminentes para serem usadas como culturas starter na 
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produção de vinhos regionais com forte impressão do terroir, agregando valor substancial aos recursos 

locais e contribuindo para a melhoria local (e global) do sector económico 

Fundo Ambiental – Proteger a Vida Terrestre 

• SustainWine – projecto com a responsabilidade do CoLAB da Vinha e do Vinho foi desenvolvido com o 

contributo de toda a ADVID, iniciado em 2020 e a divulgar os resultados em 2021, pretende desenvolver 

um programa de formação e educação ambiental e promover e divulgar o que de melhor se faz nos 

ecossistemas vitícolas nacionais, no que toca à conservação e protecção da biodiversidade. Com a 

preocupação de conseguirmos passar uma mensagem muitas vezes considerada complexa e de difícil 

compreensão, esta iniciativa apoia-se na ideologia que o bom exemplo constitui o melhor e mais eficiente 

sistema de educação. Nesse sentido, contámos com a participação de vários Associados para fazer passar 

a mensagem. Filmou-se em ambiente real, algumas das boas práticas de conservação da biodiversidade, 

nomeadamente, Infra-estruturas Ecológica, Serviços do Ecossistema, Conservação do Solo, Métodos de 

Protecção Sustentável das Plantas e Variabilidade Genética. Os vídeos produzidos serão divulgados 

massivamente em 2021. 

OPP 2018 - Orçamento Participativo Portugal 

• OPP 38- Em Lisboa e Vale do Tejo, Novas Castas para Novos Vinhos, em demanda dos segredos da 

evolução natural da videira portuguesa, proposto pela ADVID, PORVID e UTAD ao Orçamento Participativo 

Portugal 2018, foi um dos projetos mais votados pelos cidadãos e mereceu a atribuição de uma dotação 

financeira para a sua concretização, foi a iniciativa enquadrada na área governativa do Ministério da 

Agricultura. Está a ser concretizado pelo INIAV, ISA, PORVID, UTAD e com a colaboração da ADVID – CoLAB 

da Vinha e do Vinho. Este Projeto pretende desenvolver estudos e análises a coleções de genótipos de 

videira recuperados maioritariamente em vinhas antigas de todo o país. Nestas coleções de videiras 

conservadas, mas ainda não estudadas, existe grande probabilidade de se encontrarem castas 

desconhecidas, oriundas de cruzamentos naturais. 

PT 2020: POCI - SIAC 

• Taste&Feel Portugal, promovido pelo INOVCluster em parceria com a ADVID -Núcleo de Comunicação, foi 

aprovado em 2020 e será implementado em 2021. Tem como objectivo promover e valorizar a oferta da 

fileira agro-alimentar e da fileira do enoturismo e turismo gastronómico e promover a internacionalização 

das PMEs através da visita dos potenciais influenciadores aos locais de enoturismo fornecendo 

experiências de usufruto de produtos turísticos integrados de ruralidade, mostras, demostrações e 

degustações de produtos do vinho e da gastronomia nacional e contactos directos com a cultura e os 

agentes locais. 

Dar-se-á continuidade a outros projectos financiados unicamente pela ADVID, dos quais destacamos o 

“Observatório Vitícola”, pela sua importância no suporte à tomada de decisão e contribuição para 
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desenvolvimento de modelos, nomeadamente de fenologia, doenças e pragas. Além da importância técnica, 

salientamos também a importância que tem na estrutura da ADVID pelo consumo de recursos humanos. 

Na área da dinamização, e tendo como base fundamental o Observatório Vitícola, é de salientar que em 2021 

pretende-se criar Grupos de Trabalho para discutir temas   actuais, nomeadamente a questão dos fenómenos de 

desidratação e dessecamento dos cachos principalmente da Touriga Franca durante a última vindima. Para a 

dinamização e comunicação destes Grupos iremos utilizar a potencialidades da plataforma Teams, a qual também 

poderá ser um meio de relacionamento rápido e eficaz com os Associados. 

Para a dinamização das actividades do Cluster da Vinha e do Vinho submetemos, em Dez de 2020, candidatura no 

âmbito do Sistema de Acções Colectivas, cujo financiamento tem como objectivo reforçar as parcerias e 

cooperação para promover a inovação e transferência de tecnologia, internacionalização, economia circular, 

reforçar a inserção do cluster em redes internacionais de conhecimento e colaboração com entidades congéneres 

e reforçar as acções estruturantes e demonstradoras em domínios inovadores no âmbito do sector vitivinícola. 

Este Plano de Actividades, além de contemplar as actividades desenvolvidas pelos projectos com financiamento 

público, e pelos projectos autofinanciados, pretende continuar a promoção da consolidação da auto-

sustentabilidade da ADVID, a qual assenta na prestação de um conjunto de serviços, para os quais possuímos 

competências. Com este conjunto de serviços de apoio às empresas e com a promoção do alargamento da base 

Associativa, temos como objectivo final assegurar que os valores gerados possam vir, num futuro próximo, a 

financiar as actividades de investigação e desenvolvimento sem preocupação da existência ou não de fundos 

públicos para o seu financiamento. 

Para atingir os objectivos estabelecidos, para 2021, promoveremos o desenvolvimento das linhas estratégicas, a 

divulgação e transferência de conhecimento, tendo em vista a inovação, a qualificação e a modernização das 

empresas do sector, alicerçado na cooperação e no funcionamento em rede. Será dado um enfoque muito 

particular ao desenvolvimento de serviços que colmatem necessidades do sector e que promovam as Boas Práticas 

Agrícolas. 

O Plano de Acção consiste: 

Linhas Estratégicas de Desenvolvimento (Alterações Climáticas; Viticultura de Precisão; Potencial Enológico; 

Biodiversidade em Viticultura; Diversidade Genética da Videira; Métodos de Produção Sustentável; Observatório 

Vitícola; Economia Circular; Sustentabilidade Económica; Desenvolvimento de Competências – Formação e 

Divulgação) este conjunto de temáticas resultou da identificação de problemas, necessidades e/ou oportunidades, 

pelos associados e parceiros. Têm sido concretizadas através de candidaturas aos diferentes programas de apoio, 

ou recorrendo a financiamento próprio, com o envolvimento dos referidos, em conjunto com as estruturas do SCT: 

Universidades, Centros Tecnológicos e Instituições nacionais e regionais com atribuições de investigação, regulação 

e desenvolvimento. Através do CoLAB da Vinha e do Vinho, serão promovidas várias reuniões e fóruns de discussão 

entre as Empresas e as Entidades do Sistema Científico com o objectivo de dinamizar projectos nas áreas dos Eixos 

da Competitividade e Sustentabilidade e muito particularmente sobre questões relacionadas com mudanças de 
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paradigma resultantes dos efeitos da pandemia COVID-19 na economia do sector vitivinícola. 

Projectos Complementares, projectos destinados a acções individuais ou de cooperação entre empresas e entre 

estas e o sistema de inovação, com o intuito de promover o desenvolvimento tecnológico e comercial das empresas. 

Neste âmbito, divulgaremos as ferramentas que vierem a ser disponibilizadas em 2021. Divulgaremos ainda, o 

sistema de incentivos fiscais à I&D empresarial e os benefícios fiscais que podem ocorrer através de deduções de 

despesa em I&D no programa SIFIDE. 

Ações de Animação e Dinamização da Rede pela realização de reuniões, fóruns de discussão, sessões de trabalho 

com associados, parceiros e entidades do sistema científico nacional e internacional, com o objectivo principal de 

fomentar a cooperação empresa-sistema científico como forma de promover o crescimento económico, o emprego 

e as exportações. 

Fomento da Comunicação, Disseminação do Conhecimento e Divulgação, através da produção de material de 

suporte ao conhecimento, realização de cursos de formação, workshops, colóquios, seminários, participação em 

eventos nacionais e internacionais para disseminação dos trabalhos desenvolvidos e demonstração da capacidade 

do Sector Vitivinícola Português em promover e internalizar conhecimento essencial ao seu desenvolvimento. 

Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais, no seguimento dos anos anteriores, continuaremos a 

fomentar as relações de cooperação com as Instituições protocoladas e as parcerias com outras entidades 

relevantes para o desenvolvimento da actividade vitivinícola. 

Apoio na Gestão das Boas Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços que colmatem necessidades do 

Sector.  

Considerar-se-á que os objectivos serão atingidos, se as metas estabelecidas, para cada indicador proposto, forem 

concretizadas. No quadro abaixo, apresentamos os indicadores e as respectivas metas que pretendemos atingir em 

2021. Quer os indicadores, quer as metas são idênticos aos estipulados para 2020, pois estamos a falar de adição de 

acções relativamente aos resultados de 2020. Considerando que um dos objectivos estratégicos é a auto-

sustentabilidade financeira da ADVID, pretendemos vir a desenvolver mais serviços de modo a gerar mais receitas. 

Para 2020, para o indicador “Valor Gerado pelos Serviços Complementares” estipulamos atingir a meta de 

104.160,00€ e para 2021 essa meta é de 151.410,00€. Apesar da pandemia, consideramos que as competências 

actuais da estrutura da ADVID permitir-nos-ão desenvolver novos serviços que vão de encontro às necessidades dos 

Associados e, através dos quais conseguiremos este adicional de receita. 
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       Quadro 1 – Indicadores de resultado. 

Objectivos Indicador proposto Unidade 2021 

Aumento da Base 
Associativa 

Variação do nº de Associados N.º 8 

Aumento do nível de 
competência técnica 
do sector 

Acções de Formação disponibilizadas N.º 8 

Disseminação do 
conhecimento 

Informações técnicas e publicações colocadas no domínio público N.º 40 

Acções de Divulgação organizadas N.º 20 

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

Nº 5 

Artigos/notícias publicados em meios de comunicação nacional e 
internacional 

Nº 40 

Promoção e 
aumento do 
investimento em 
I&D e Inovação 

Nº Projectos I&D aprovados Nº 8 

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

% 40 

Captação de 
financiamento 
público 

Aumento do valor de financiamento resultante das candidaturas 
elaboradas pela ADVID solicitadas pelos Associados (base – valores 
gerados pelas candidaturas de 2020)  

% 1 

Criação de serviços 
de apoio às 
empresas 

Novos Serviços Implementados Nº 4 

Valor Gerado pelos Serviços Complementares € 151.410,00 

Qualidade Grau de Satisfação dos Associados  % 95 

 

A monitorização será feita de forma contínua com exercícios de auto-avaliação aquando das reuniões mensais de 

Direcção pela verificação da realização das acções previstas no Plano de Actividades e pelos indicadores de 

resultado, que serão também acompanhados em sede das reuniões da Assembleia Geral. 

 

6. RECURSOS OPERATIVOS  
 

6.1 Recursos Humanos   

A equipa é constituída por 21 colaboradores e conta ainda, com o apoio de um prestador de serviços em regime 

de avença para as questões contabilísticas. EM 2021 será contratado 1 novo colaborador que assegurará a Direcção 

dos Serviços Técnicos e ainda teremos o apoio de  2 estagiários no âmbito dos estágios profissionais promovidos 

pelo IEFP, cuja candidatura já se encontra aprovada. 
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6.1.1 Organograma e Responsabilidades Funcionais  

Organograma Geral 

 
 

Departamento dos Serviços Técnicos 

Luís Marcos* - Director Técnico 
Cristina Carlos - Assistência Técnica / Biodiversidade em Viticultura 
Branca Teixeira - Assistência Técnica / Clima 
Maria do Carmo Val - Assistência Técnica /Observatório Vitícola 
Igor Gonçalves - Candidaturas PAC e OCM / Relações Hídricas da Videira 
Ricardo Menezes - Assistência Técnica 
Ana Rita Ferreira - Assistência Técnica  
Ana Morais - Dinamização Cluster da Vinha e do Vinho/Enologia/Laboratório de Análises 
 

Departamento CoLAB Vinha e Vinho  

Tim Hogg - Director Científico 
 

Eixo Competitividade      Eixo Sustentabilidade 

Catarina Barbosa – Coordenadora     Nelson Machado - Coordenador 
Ana Cantante       Cátia Santos 
Bruno Soares       Samuel Reis 
Manuel Oliveira        Ana Trigo 
Teresa Pinto       Leonor Pereira 

 
*Luís Filipe Gadanha Marcos é licenciado em Agronomia pela UTAD com frequência do Mestrado em Engenharia Agronómica 
(parte escolar concluída). Desempenhou funções profissionais na Confederação dos Agricultores de Portugal de 2014-2020 
sendo responsável pela região do Douro, destacando-se o apoio ao desenvolvimento das Associações Agrícolas, a coordenação 
de técnicos das organizações filiadas da CAP e a representação institucional juntos dos serviços técnicos dos organismos Oficiais. 
Tem um amplo conhecimento das políticas públicas vitivinícolas nacionais e europeias e vasto conhecimento do sector a nível 
nacional e em particular da Região do Douro. 

Direcção Geral

Rosa Amador

Departamento Serviços 
Técnicos

Luís Marcos

Departamento CoLAB Vinha e 
Vinho

Tim Hogg

Sustentabilidade

Nelson Machado

Competitividade

Catarina Barbosa

Núcleo Formação, 
Comunicação, 

Divulgação
Fernanda Almeida 

Núcleo Administrativo 
e Contabilístico

Hugo Pinto

Apoio Financeiro e Contabilístico
Apoio Informático
Apoio Jurídico

Comunicação 
Lília Carvalho 
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6.2 Recursos Materiais 

Material Nº 

Computadores portáteis  21 

Computadores de mesa 4 

Tablets 2 

Notebook 1 

GPS 1 

Impressora Jacto Tinta a Cores 1 

Fotocopiadora multifunções 1 

Projector multimédia 3 

Máquina fotográfica 1 

LED TV 1 

Monitor 31.5`` 1 

Viaturas 5 

Espectroradiómetro   1 

Câmara de pressão  4 

Centrifugadora 1 

Titulador 1 

Liquidificador 1 

Potenciómetro  2 

Espectrofotómetro UV/Visível 1 

Máquina de lavar copos 1 

Máquina de lavar 1 

Refractómetro de bancada 1 

Refractómetro de bolso 1 

Desionizador 1 

Câmaras fotográficas de monitorização  9 

RAC 1 

Servidor 2 

UPS 4 

Data loggers  4 

Estações climáticas  8 

Lupa binocular  3 

Estufa  1 

Cubas de microvinificação 5 

Frigorifico 2 

Balança de precisão 6 

Analisador enzimático 1 

Aparelho de Frantz-Paul  1 
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7. LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO 

Neste ponto apresentamos as Linhas Estratégicas de Desenvolvimento, descrevendo os principais objectivos e 

resumo dos projectos que estão a ser desenvolvidos. No Quadro 2 apresenta-se o cronograma previsto para 2021 

e no Quadro 3 é apresentada a estrutura de financiamento. 

 Quadro 2 – Cronograma representativo das acções em curso   

Projectos Âncora Tipologia 2020 2021 2022 

1.  Alterações Climáticas  

Gestão do stress hídrico e térmico da videira                         

INFRAVINI                         

CoaClimateRisk                         

2. Viticultura de precisão 

VINIOT                         

Nutrimapper                         

eVISION (Embedded Vision Systems for Safety and 
Autonomy) 

                        

3. Potencial Enológico MetBots                         

4. Biodiversidade em 
Viticultura 

Boas Práticas Agrícolas para o contexto das Alterações 
Climáticas 

                        

GrapeMicrobiota - Interações metaboloma-microbiota em 3 
castas de videira da região DOC Douro  

                        

5. Diversidade genética da 
videira 

Conservação e selecção de castas antigas de Videira                         

Acompanhamento de campos de comparação clonal da Tinta 
Roriz 

                        

Opp 38 - Projecto OPP38 - Em Lisboa e Vale do Tejo, novas 
castas para novos vinhos  

                        

Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias 
Portuguesas 

                        

Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos                         

6. Métodos de Produção 
Sustentável 

COPPEREPLACE                          

Vit. Net                         

SustainWine                         

Serviço de Aconselhamento Agrícola e Florestal                         

EYESonTRAPS                         

CSinDouro                         

Prospecção da Flavescência Dourada                         

CruciVine biodiversidade rumo a uma viticultura biológica e 
sustentável 

                        

PrevineGrappe - Desenvolvimento de um biofungicída para 
combate a doenças da videira  

                        

Projeto no âmbito de Doenças do lenho – Call European 
Green Deal 

                        

ABCyeasts                         

7. Observatório Vitícola Observatório vitícola                          

8. Economia Circular 
Desenvolvimento manual de suporte à implementação de 
boas práticas de economia circular 

                        

9. Sustentabilidade Económica  

VINCI                         

Taste & Feel Portugal                         

WinIT                          

COS-PPOUT-2020-2-03 - Supporting European SMEs to 
participate in public procurement outside EU - INNOWINE  

                        

10. Desenvolvimento de 
Competências - Formação e 
Divulgação 

Candidatura Formação - CAP                         

Legenda:           

  Actividades em desenvolvimento   Preparação de candidatura (para financiamento) 

  Contactos parceiros/programas   Candidatura submetida 
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7.1 Alterações Climáticas - utilização de estratégias com vista à minimização dos 
seus impactos  

 
Objectivos:  

• Antecipar cenários e impactos das alterações climáticas nas regiões vitivinícolas portuguesas; 

• Minimizar os impactos e efeitos das alterações climáticas, dotando o sector das ferramentas adequada; 

• Gestão das relações hídricas na viticultura, em especial na RDD; 

• Avaliar a pegada de carbono, assim como a sua retenção, associada às actividades do sector. 

Esta linha de investigação, em 2020, será suportada pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

• Gestão do stresse hídrico e térmico da videira  

• INFRAVINI  

• CoaClimateRisk 

 

7.1.1 Gestão do Stresse Hídrico e Térmico da Videira  

(Projectos financiados pela ADVID, desenvolvidos em parcelas dos seus Associados, nomeadamente na rede de parcelas de 
referência da ADVID) 
 

Objectivos: Analisar o impacto da aplicação de diferentes técnicas culturais que permitam uma melhor adaptação 

da vinha ao fenómeno das alterações climáticas.  

 

- Rega deficitária: na continuação do trabalho iniciado em 2002, pretende-se continuar em 2021 a recolher 

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

da casta Touriga Nacional, em colaboração com a Real Companhia Velha e a Rozés SA. É realizada a monitorização 

do potencial hídrico foliar de base, acompanhado da evolução da maturação da uva e avaliação dos parâmetros 

produtivos à vindima e à poda, no sentido de verificar de que forma os diferentes regimes hídricos os influenciam. 

- Caulino (protector foliar contra o stresse térmico e luminoso), em colaboração com a Real Companhia velha e a 

UTAD;  

- Biochar (com vista a beneficiar as características físico-químicas do solo), em colaboração com a Sociedade 

Agrícola Terras de Valdigem, a UTAD e a Iberomassa Florestal.  

- Rede de ensombramento: o uso de redes de sombreamento na agricultura visa mitigar as principais limitações 

ambientais ao desenvolvimento das plantas, como sendo a temperatura e radiação, incluindo também a velocidade 

do vento e a incidência de granizo. Este estudo foi iniciado em 2019 em colaboração com a Sociedade Agrícola 

Terras de Valdigem e a UTAD.  
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7.1.2 INFRAVINI – Infra-estrutura de Dados Espaciais para a Gestão das 
Alterações Climáticas na Vinha  

(SI&DT | Projecto em Co-promoção, tendo a Geodouro como promotor principal e como co-promotores a ADVID, o INESC-TEC 
e a UTAD, com implementação entre 1/07/2019 e 30/06/2021) 

 

Objectivo: Criação de uma Infra-estrutura de Dados Espaciais de apoio à decisão que incluirá indicadores climáticos 

e agronómicos, permitindo aos viticultores localizados em qualquer área de uma Região vir a usufruir da informação 

disponibilizada.  

Para a sua execução, em 2021 estão previstas actividades de especificação da solução, nomeadamente de 

funcionalidades a ser introduzidas na plataforma, de acordo com as necessidades do sector, e a implementação 

das mesmas nesta ferramenta de suporte à decisão, assim como o teste/validação do protótipo da mesma na 

Região Demarcada do Douro, o que acarretará a sua disponibilização. Serão também contempladas acções de 

promoção, disseminação e divulgação desta plataforma, que passarão, para além de acções promovidas pelo 

consórcio do projecto, pela participação em Fóruns/Workshops temáticos e eventos de networking nas áreas das 

Alterações Climáticas, Agrícola e TIC. 

 

7.1.3 CoaClimateRisk – O impacto das Alterações Climáticas e Medidas de 
Adaptação para as principais culturas agrícolas da Região do Vale do Côa 

(FCT – Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, Projecto promovido pela Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (UTAD), em parceria com a ADVID, a SOGRAPE, a Fundação CÔA PARQUE e a Universidade do Minho. 

 
O projecto CoaClimateRisk, aprovado e iniciado em 2020, pretende avaliar os impactos das alterações climáticas e 

medidas de adaptação para as principais culturas agrícolas no Vale do Côa. Para este propósito um conjunto de 

modelos climáticos regionais de última geração, forçados por cenários de emissão de gases de efeito estufa recém-

desenvolvidos, serão usados para “desenvolver projecções climáticas de alta qualidade”.  Será ainda, feito o estudo 

das medidas de adaptação, que serão simuladas em climas futuros, como a rega, coberto vegetal e selecção de 

variedades. 

Os dados recolhidos irão contribuir para calcular uma zonagem bioclimática de alta resolução, das culturas 

seleccionadas em climas actuais e futuros, com previsão até 2100. Essa zonagem revelará não apenas a adequação 

actual, mas também futura, de uma determinada região a uma cultura específica. Posteriormente, serão utilizados 

modelos dinâmicos de culturas para avaliar os impactos das alterações climáticas na produtividade potencial das 

culturas, à escala local. 

 

7.2 Viticultura de Precisão 

Objectivos:  

• Suportar a implementação de novas tecnologias como forma de mitigar as dificuldades com falta de mão 

de obra  
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• Desenvolver e implementar novas tecnologias que melhorem a eficiência da utilização de recursos tornado 

o sector mais sustentável  

• Transposição de tecnologias de sensorização, automação e inteligência artificial para o suporte do sector 

da vinha e do vinho 

• Desenvolvimento e divulgação de ferramentas de zonagem que suportem a implementação de práticas de 

viticultura de precisão 

Esta linha de investigação, em 2021, será suportada pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

 

7.2.1 VINIOT - Serviço de viticultura de precisão baseado na rede de sensores 
IoT para a transformação digital de PME no espaço SUDOE 

(INTERREG SUDOE, a implementar entre Outubro de 2019 e Setembro de 2022, coordenado pela AIMEN, em parceria com 
AGACAL, ADVID, IFV, INRA, AGAMELARIOJA, FEUGA e IRSTEA). A Real Companhia Velha participa como stakeholder, através 
da disponibilização das suas vinhas para a fase de realização de testes. 

 

Objectivos:  Criação de um novo serviço tecnológico de monitorização de vinhas que permitirá às PME do sector 

vitivinícola no espaço SUDOE monitorizar as suas explorações em tempo real, à distância e com diversos níveis de 

precisão (uva, planta, parcela e quinta).  

Assim, o projecto VINIoT foca-se na transformação digital das empresas do sector vitivinícola que, à imagem de 

outros sectores agrícolas, se caracterizam por uma baixa implementação de tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). 

A nível técnico, o desafio abordado pelo VINIoT incide no acesso em tempo real a parâmetros de grande interesse, 

representando valor acrescentado para o planeamento de práticas culturais e de tomada de decisão dentro do 

âmbito vitivinícola. Isto é possível através de uma rede de sensores que segue uma arquitectura IoT (Internet of 

Things) e cujo grande volume de informação (Big Data) é processado com recurso a técnicas de Inteligência Artificial 

(IA), de forma a obter tais parâmetros de suporte à tomada de decisão. 

O projecto VINIoT propõe assim o desenvolvimento de modelos para estimar parâmetros de interesse para a 

cultura da vinha, tais como o estado hídrico e a maturação da uva, para além dos sintomas de algumas pragas e 

doenças que afectam esta cultura, a partir de imagens multiespectrais e, a integração destes modelos, a ser 

aplicados em conjunto com diferentes sensores, num sistema de informação geográfica (SIG). 

Prevê-se em 2021, proceder à Monitorização das relações hídricas da videira (potencial hídrico foliar de base) e 

recolha de amostras para a evolução de maturação (análises de rotina e fenólica) na parcela piloto do projecto. 
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7.2 Potencial enológico 

Objectivos: 

• Desenvolver uma plataforma SIG e elaborar guias de referências para apoio à utilização racional do 

território vitícola; 

• Disponibilizar ferramentas de apoio à micro-zonagem para gestão adequada/racional do território vitícola;  

• Estabelecer critérios que permitam relacionar parâmetros de avaliação da qualidade da uva a parâmetros 

qualitativos do vinho; 

• Desenvolver ferramentas para valorização da uva; 

Em 2021, esta linha de trabalho será operacionalizada através do projecto METBOTS- Robots para metabolómica 

utilizando inteligência artificial com auto-aprendizagem em agricultura de precisão.  

Pretende-se ainda dar continuidade à auscultação de entidades do sistema científico e empresarial, com vista à 

constituição de parcerias para eventuais futuras candidaturas a sistemas de financiamento. 

 

7.3.1 METBOTS - Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial 
com auto-aprendizagem em agricultura de precisão 

(Projecto POCI – Sistema de Incentivos à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT) promovida pelo INESC TEC em parceria 
com a ADVID-Departamento Serviços Técnicos, a implementar entre Julho de 2018 e Julho 2020– Efectuado um pedido de 
prorrogação do prazo final do projecto para Setembro de 2021).  
 

Objectivo: Desenvolvimento de uma plataforma robótica, de monitorização metabólica de precisão em produção 

vitivinícola, gerando imagens georreferenciadas do metabolismo da videira, composição da uva e solos, através de 

técnicas de espectroscopia. Estes dados serão correlacionados e interpretados por sistema de inteligência artificial 

com auto-aprendizagem, para auxiliar em contexto de viticultura de precisão. O projecto MetBots está dividido em 

três partes: 

i) Robot e sensores - desenvolvimento de hardware e sistema de braço auto-adaptativo para recolha de espectros 

na videira, uvas e solo, sistema de visão máquina para navegação e posicionamento, estimativa de índices 

vegetativos e volume de produção; 

ii) sistema de nuvem - aloja as bases de dados do projecto, processamento de espectros e inteligência artificial com 

auto-aprendizagem, para quantificação precisa de metabolitos por espectroscopia e sistema de análise de dados 

de dados massivos com fusão de informação para a gestão das práticas de viticultura de precisão; 

iii) testes de validação de campo - testes cegos de validação das quantificações obtidas por espectroscopia vs. 

laboratório certificado, assim como, comparação e análise da informação recolhida contra o conhecimento prévio 

da interacção complexa do campo experimental.  

A ADVID colaborará em 2021 na fase de testes de eficácia da tecnologia desenvolvida, por forma a validar a 

monitorização metabólica e na realização de um evento final de disseminação do projecto. 
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Como já referido, estava prevista a finalização em 2020 do projecto. Todavia, fruto da situação de Pandemia que 

Portugal atravessou em 2020 e de alguns constrangimentos de manufacturação de alguns componentes, foi 

solicitada uma prorrogação do prazo final do Projecto para Setembro de 2021, por forma a cumprir todos os 

pressupostos e objectivos assumidos.  

 

7.4 Biodiversidade em Viticultura 

Objectivos: 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). 

 

 

7.4.1 Boas Práticas Agrícolas para a Biodiversidade no Contexto das Alterações 
Climáticas 

(PDR2020, Acção 20.2. Assistência técnica Rede Rural Nacional - Áreas de Intervenção 3). Projecto sob a coordenação da CAP, 
com a participação da ADVID, CAP, SPEA, LPN e GPP, em implementação entre Março de 2019 e Fevereiro de 2021). Participam 
como stakeholders a Quinta de Murças, a Quinta de D. Matilde e a Symington Family Estates, Vinhos, S.A. 
 

Objectivos: Promover a adopção de boas práticas agrícolas que incrementem a biodiversidade nas explorações 

agrícolas adaptadas às diferentes realidades agrícolas nacionais, como contributo importante para a adaptação e 

mitigação aos efeitos das alterações climáticas.  

No âmbito deste projecto, para além da participação nas reuniões que vierem a ser organizadas, em 2021 pretende-

se publicar e divulgar um Guia sobre boas práticas na construção de muros de pedra posta, por forma a motivar os 

viticultores a adoptarem práticas sustentáveis de construção, aproveitando os recursos naturais existentes e 

fomentando a biodiversidade do ecossistema vitícola.  Pretende-se ainda dinamizar uma sessão prática de 

formação sobre construção de Muros de pedra posta. Está ainda prevista a elaboração de um folheto explicativo 

da importância da implementação das boas práticas no incremento da biodiversidade e na adaptação às alterações 

climáticas.  

Pretende-se ainda dar continuidade à auscultação de entidades do sistema científico e empresarial, com vista à 

constituição de parcerias para eventuais futuras candidaturas a sistemas de financiamento. 

 

7.4.2 GrapeMicrobiota-Interacções metaboloma-microbiota em 3 castas de 
videira da Região do Douro 

(FCT- Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica) 

Este projecto foi aprovado em 2020 e a iniciar-se-á em 2021, promovido pela Universidade do Minho, a ADVID – 

CoLAB da Vinha e do Vinho, Universidad de Zaragoza (UNIZAR) e a Université François-Rabelais de Tours (UFR). 

O objectivo principal do projecto consiste em adoptar uma estratégia inovadora para caracterizar a comunidade 
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microbiana de 3 castas da região DOC Douro, Touriga Nacional, Sousão e Viosinho, visando a selecção de estirpes 

proeminentes para serem usadas como culturas starter na produção de vinhos regionais com forte impressão do 

terroir, agregando valor substancial aos recursos locais e contribuindo para a melhoria local (e global) do sector 

económico. As seguintes hipóteses serão colocadas: 1) Na RDD, a composição (e a variedade) do bago de uva têm 

forte influência na sua microbiota; 2) As fermentações espontâneas evoluem distintamente de acordo com a 

composição da microflora nativa; 3) Os isolados obtidos de uma cultivar conferem características aromáticas 

diferentes aos vinhos, dependendo da origem do mosto; 4) Podem ser encontradas correlações entre a composição 

do bago, a microbiota e o aroma do vinho; 5) É possível obter uma reflexão eficiente do terroir em vinhos 

produzidos com um conjunto seleccionado de estirpes microbianas nativas. 

 
 

7.5 Diversidade Genética da 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.  

Esta linha de trabalhos tem sido suportada pela implementação dos seguintes projectos: 

• Conservação e selecção de clones de castas antigas de videira 

• Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas  

• Comparação clonal da Tinta Roriz 

• Projecto OPP38 - Em Lisboa e Vale do Tejo, novas castas para novos vinhos 

• Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos 

 

7.5.1 Conservação e selecção de castas antigas de Videira 

(PDR2020 Recursos genéticos - Conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais; Duração: 1/01/2018 a 
31/08/2022) 
 

Desde a sua fundação a ADVID tem colaborado com a "Rede Nacional de Selecção da Videira", e a partir de 2009, 

com a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira (PORVID), na conservação da variabilidade intravarietal 

das castas e na selecção de largas dezenas das tidas como mais importantes a nível nacional. 

Objectivos: Finalizar os processos de conservação e do melhoramento de um largo número de castas de grande 

interesse actual através das seguintes actividades: 

(1) caracterização morfológica, agronómica, bioquímica e biomolecular de clones de 13 castas; 

(2) avaliação agronómica e tecnológica de clones de outras 16 variedades; 
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(3) inscrição no Catálogo Nacional de Variedades de 7 clones de cada uma de 9 variedades (Avesso, Azal Branco, 

Borraçal, Moscatel Galego, Moscatel Graúdo, Rabigato, Touriga Nacional, Viosinho, Vital), perfazendo o total de 

63 clones. 

Em 2021, a ADVID continuará a colaborar nas actividades de caracterização morfológica, agronómica e físico-

química das colecções de conservação instaladas na região do Douro, com o apoio estratégico dos associados onde 

os campos estão instalados (Real Companhia velha, Sogrape Vinhos SA, Fundação Maria Rosa, Murças SA, 

Symington Family Estates, Vinhos, S.A.). Em colaboração com a PORVID, pretende ainda vir a organizar sessões de 

trabalho com os associados que colaboram nesta linha temática. Dar-se-á ainda continuidade ao trabalho de 

recolha de material vegetativo, para salvaguardar a variabilidade genética das diferentes castas para posterior 

implementação no campo de preservação de Pegões, sob a coordenação da PORVID.  

 

7.5.2 Acompanhamento de campos de comparação clonal da Tinta Roriz  

Com vista a maximizar características qualitativas da casta Tinta Roriz, em 2021 continuarão a ser acompanhados 

4 campos de selecção de 30 clones instalados nas 3 sub-regiões da RDD (colaboração da Sogrape Vinhos SA, 

Sogevinus Quintas SA, Duorum Vinhos SA e Rozés SA).  

 

7.5.3 Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas 

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

 

Esta actividade visa a disponibilização de castas minoritárias, 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.  

Em 2021 a ADVID participará nas reuniões promovidas pelo INIAV, dinamizando contactos junto dos seus 

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

 

7.5.4 Projecto OPP38 - Em Lisboa e Vale do Tejo, novas castas para novos vinhos  

(OPP 2018 - Orçamento Participativo Portugal). OPP 38- Em Lisboa e Vale do Tejo, Novas Castas para Novos Vinhos, em demanda 
dos segredos da evolução natural da videira portuguesa”. 

 

Este projecto resulta de uma candidatura proposta pela ADVID, PORVID e UTAD ao Orçamento Participativo 

Portugal 2018, foi um dos projectos mais votados pelos cidadãos e mereceu a atribuição de uma dotação financeira 

para a sua concretização, foi a iniciativa enquadrada na área governativa do Ministério da Agricultura. Está a ser 

concretizado pelo INIAV, ISA, PORVID, UTAD e com a colaboração da ADVID – CoLAB da Vinha e do Vinho. Este 

Projeto pretende desenvolver estudos e análises a colecções de genótipos de videira recuperados maioritariamente 

em vinhas antigas de todo o país. Nestas colecções de videiras conservadas, mas ainda não estudadas, existe grande 

probabilidade de se encontrarem castas desconhecidas, oriundas de cruzamentos naturais. 
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O objectivo principal é posteriormente contribuir para o desempenho económico do sector vitivinícola nacional, 

que verá assim o seu portefólio de castas aumentado, contribuindo para a sua diferenciação. 

Em 2021, a ADVID - CoLAB Vinha e do Vinho irá colaborar através da preparação e extracção de DNA de amostras 

de folhas de videira, e, numa segunda fase, análise de resultados e colaboração na preparação de publicação 

científica para divulgação dos mesmos. 

 

7.5.5 Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos 

 Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos, através da análise de dados recolhidos nos diferentes 

estudos de afinidade casta x porta-enxerto, tratamento e publicação do histórico de referências existentes, em 

colaboração com a Symington Family Estates, Vinhos, S.A..  

 

7.6 Métodos de Produção Sustentável  

Objectivos:  

• Maximizar a utilização dos recursos naturais e minimizar os impactos no ambiente; 

• Promover a qualidade diferenciada e valorização no mercado. 

 

Esta linha de acção será suportada em 2021 pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

• CSInDouro (GO) 

• EYESonTRAPS 

• ABC Yeasts 

• COPPEREPLACE 

• Vite.net 

• Serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA) 

• Prospecção da Flavescência Dourada 

 

7.6.1 CSInDouro – Confusão sexual (CS) contra a traça-da-uva (Lobesia 
botrana) em viticultura de montanha: caso particular da RDD 

(Grupo Operacional 2017-2021, coordenado 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) 

 

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. 
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Atendendo aos efeitos da pandemia COVID-19, este projecto foi adiado até Junho de 2021, já que era para terminar 

em Dezembro de 2020. Assim, em 2021 pretende-se dar efectuar o tratamento dos dados recolhidos desde 2017 

com vista a introduzir melhorias no uso da CS ao nível da parcela através de uma distribuição mais homogénea da 

nuvem de feromona e do uso de modelos de difusores mais vantajosos designadamente a nível ambiental e de 

custos de utilização. Pretende-se ainda transferir conhecimento sobre o uso da CS na vinha da RDD pelo que em 

Junho a ADVID organizará um seminário com vista à apresentação dos principais resultados obtidos no projecto e 

promoção da técnica da confusão sexual da traça-da-uva na RDD, tendo em conta os resultados recolhidos no 

projecto. Para mais informação, consultar http://www.advid.pt/CSinDouro  

 

7.6.2 EYESonTRAPS – Detecção inteligente de pragas da vinha por 
aprendizagem automática para monitorização fitossanitária da vinha 

(SI&DT | Projecto em Co-promoção, tendo a Geodouro como promotor e como co-promotores a ADVID e a Fraunhofer, com 
implementação entre 1/09/2019 e 30/11/2021)  

 

Objectivo: Desenvolver uma solução móvel para prevenção de pragas na vinha, que suporte o registo de 

temperatura localizada, monitorização automática de insectos em armadilhas e a recomendação de tratamentos 

para combater as ameaças identificadas, de forma a diminuir o erro humano e maximizar o processo de análise. O 

sistema será ainda desenhado de forma modular e escalável para suportar a detecção de novas pragas, permitindo 

no futuro a identificação de espécies não consideradas no projecto.  

Em 2021 prevê-se a realização de actividades de investigação e especificação da solução, desenvolvimento 

experimental de protótipos, teste/validação dos mesmos junto dos associados da ADVID, bem como acções de 

promoção, disseminação e participação em Fóruns/Workshops temáticos e eventos de networking nas áreas 

Agrícola e TIC.  

 

7.6.3 ABC Yeasts – Um portfólio de leveduras Antagonistas para BioControlo 
de Agentes fito patogénicos numa viticultura sustentável 

(SI&DT | Projecto em Co-promoção, tendo a PROENOL como promotor e como co-promotores a ADVID e a UTAD, com 
implementação entre 1/06/2019 e 30/05/2022. A Sogrape participa na qualidade de stakeholder, através da disponibilização 
das suas vinhas para a realização dos ensaios a implementar) 

 

Objectivo: Investigar e desenvolver produtos inovadores, baseados em leveduras, com acção antagonista contra 

agentes fitopatogénicos presentes na vinha, de fungos biotróficos e não biotróficos, bem como microorganismos 

que contaminam as uvas pós-colheita. Estes produtos representam soluções biológicas que idealmente poderão 

substituir ou pelo menos permitir a redução da utilização dos produtos químicos de controlo microbiológico na 

indústria vitivinícola.  

Para atingir o objectivo proposto, será constituído um banco de leveduras ABC (Agentes de BioControlo) a partir 

de duas colecções de leveduras vínicas autóctones. A este banco de leveduras serão aplicados diversos critérios de 

http://www.advid.pt/CSinDouro
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selecção que permitirão o desenvolvimento de 3 portfólios de leveduras em função dos alvos a testar: ABC1 contra 

fungos não-biotróficos da videira, ABC2 contra fungos biotróficos e ABC3 contra agentes contaminantes pós-

colheita. Cada um destes portfólios dará origem a produtos distintos. Deste projecto resultarão novos produtos 

inovadores e valorizadores da biodiversidade natural que vão ao encontro das necessidades e expectativas da 

indústria vitivinícola, que requere alternativas mais seguras para o consumidor, mais amigas do ambiente, 

garantindo simultaneamente o rendimento e qualidade dos vinhos e uvas de mesa produzidos. 

Em 2021, a ADVID dará continuidade à recolha de amostras dos vários tipos de fungos (prospecção na RDD iniciada 

em 2019), no estabelecimento dos ensaios para testar a eficácia da aplicação dos agentes seleccionados e na 

avaliação da sua eficácia propriamente dita. 

 

7.6.4 COPPEREPLACE - Desenvolvimento e implementação de novas 
tecnologias, produtos e estratégias para reduzir a aplicação de cobre em 
vinhas e remediar solos contaminados na região SUDOE. 

(INTERREG SUSOE | Projecto promovido pela Plataforma Tecnológica do Vinho de Espanha (PTV), em parceria com a ADVID, o 
IFV, a Sogrape Vinhos SA, o Centro de Valorizacion Ambiental del Norte SL, a Universidade Politécnica da Catalunha, a 
Fundaciona Eurecat, a Miguel Torres SA, a Universidade do Porto, a Universidade de Vigo e a LBS com implementação entre 
1/11/2020 e 28/02/2023)  

 

Objectivo: Validar soluções integradas, inovadoras e viáveis, para reduzir o uso de cobre e seu impacto ambiental 

nas vinhas da região do SUDOE. As soluções devem ser transferíveis e duradouras, capacitando o sector vitivinícola 

para cumprir o novo regulamento da UE e promover uma produção ambientalmente sustentável. Actualmente, 

não existem produtos no mercado ou estratégias eficazes para substituir o uso de cobre.  

O projecto COPPEREPLACE tem como objectivo abordar esta problemática usando uma abordagem inovadora 

baseada em três pilares: 1) Validação de tecnologias facilitadoras essenciais (KETs) em biotecnologia, usando 

produtos alternativos, agricultura inteligente e de precisão e estratégias de gestão do solo; 2) Implementação de 

itinerários de gestão integrada das culturas que sejam sustentáveis e economicamente viáveis e; 3) Criação de uma 

rede de conhecimento para promover a transferência e aceitação dos resultados. 

 

7.6.5 SustainWine  

(Fundo Ambiental – Proteger a Vida Terrestre) 

 

Projecto sob a responsabilidade do CoLAB da Vinha e do Vinho foi desenvolvido com o contributo de toda a 

estrutura da ADVID, iniciado em 2020 e a divulgar os resultados em 2021, pretende desenvolver um programa de 

formação e educação ambiental e promover e divulgar o que de melhor se faz nos ecossistemas vitícolas nacionais, 

no que toca à conservação e protecção da biodiversidade. Com a preocupação de conseguirmos passar uma 

mensagem muitas vezes considerada complexa e de difícil compreensão, esta iniciativa apoia-se na ideologia que 
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o bom exemplo constitui o melhor e mais eficiente sistema de educação. Nesse sentido, contámos com a 

participação de vários Associados para fazer passar a mensagem. Filmou-se em ambiente real, algumas das boas 

práticas de conservação da biodiversidade, nomeadamente, Infra-estruturas Ecológica, Serviços do Ecossistema, 

Conservação do Solo, Métodos de Protecção Sustentável das Plantas e Variabilidade Genética. Os vídeos 

produzidos serão divulgados massivamente em 2021. 

 

7.6.6 Serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA) 

(PDR2020 -Serviço de Aconselhamento Agrícola: reconhecido pelo Ministério da Agricultura e apoiado pelo PDR2020. Iniciado 
em 2018 em parceria com a CAP). 

 

O SAA é de cobertura nacional, envolvendo uma visita do técnico às explorações beneficiárias. O Serviço cobre as 

seguintes áreas temáticas: a) Obrigatórias: Condicionalidade; Práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente 

(“greening”); Manutenção da actividade agrícola; Segurança no Trabalho; b) Voluntárias: Medidas de protecção à 

qualidade da água; Medidas ao nível da exploração agrícola; Utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos; 

Primeira instalação de jovens agricultores; Requisitos mínimos das medidas agro-ambientais. 

O Serviço de Aconselhamento Agrícola, gratuito para os agricultores, representa uma mais valia para estes na 

medida em que lhes permite aumentar não só o seu conhecimento, mas também, o que têm da sua exploração, 

beneficiando de uma opinião fundamentada de terceiros e, consequentemente, possibilitando uma tomada de 

decisão consciente tendo em vista a adopção de melhores práticas agrícolas e a resolução de eventuais 

desconformidades identificadas. 

Em suma, este Sistema de Aconselhamento Agrícola, que é de adesão voluntária e disponível todo o ano para os 

agricultores, tem por objectivo contribuir para uma maior consciencialização dos mesmos para as relações que 

existem entre os fluxos de matérias e os processos agrícolas, por um lado, e as normas e requisitos relativos ao 

principio da condicionalidade, por outro, bem como sensibilizá-los para um tema tão importante como a segurança 

e higiene no trabalho. 

 

7.6.7 Vite.net – Modelos de Previsão de Doenças 

Desenvolvimento e implementação de modelos de previsão de doenças. Pretende-se validar, para as condições da 

RDD, um modelo de previsão do desenvolvimento do oídio da videira, desenvolvido pela Università Cattolica del 

Sacro Cuore (Piacenza, Itália) em parceria com a HORTA srl. (spin-off desta universidade), organismos com quem a 

ADVID iniciou colaboração em 2014. 
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7.6.8 Prospecção da Flavescência Dourada 

Monitorização da Flavescência Dourada e do seu insecto vector (colaboração com a DRAPN no Plano de Acção 

Nacional para o combate da Flavescência Dourada da Videira). 

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 2021 a ADVID, continuará a colaborar na prospecção do insecto vector Scaphoideus 

titanus, em várias freguesias distribuídas pelas 3 sub-regiões da Região Demarcada do Douro, contando ainda com 

a preciosa ajuda dos Associados. A ADVID participará ainda nas reuniões que se relacionam com o Plano de Acção 

Nacional (PAN) para o controlo desta doença de quarentena e na revisão das normas do PAN.  

 

7.7 Observatório Vitícola  

Objectivos: 

• Melhorar a gestão da exploração; 

• Criar uma base dados que promova a elaboração de modelos de desenvolvimento (ex. fenologia, 

doenças, pragas); 

• Promover a adaptação precoce a factores adversos num cenário de alterações climáticas. 

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

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

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

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

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

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

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

alterações climáticas através do desenvolvimento das seguintes actividades: 

• Colaboração com entidades científicas a nível nacional e internacional, das quais se destaca a UTAD, 

através da disponibilização de dados de fenologia, clima e maturação de castas da RDD, com o objectivo 

de contribuir para a elaboração de modelos da fenologia da videira como ferramenta de apoio á tomada 

de decisão; 

• Contribuição para a afinação dos modelos de previsão de produção ao nível regional e parcelar, em 

colaboração com a FCUP; 

• Monitorização da evolução do potencial hídrico de base com vista a avaliar o efeito de diferentes regimes 

hídricos nos parâmetros produtivos e qualitativos da videira; 

• Monitorização da Evolução da Maturação da Uva com vista a caracterizar o comportamento nas três zonas 
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vitícolas e ainda, a caracterização (açúcar, ácidos e compostos fenólicos) das castas Touriga Nacional e 

Touriga Franca ao longo da maturação. Acompanhamento dos vinhos resultantes da vinificação das uvas 

das parcelas de referência e sua inclusão nas provas anuais de vindima; 

• Elaboração e compilação de material de suporte à actividade vitivinícola e promoção da aplicação prática 

do conhecimento adquirido conforme indicado no ponto 9.1. 

A informação recolhida no Observatório Vitícola, contribuirá para a discussão de temas actuais, nomeadamente a 

questão dos fenómenos de desidratação e dessecamento dos cachos principalmente da Touriga Franca durante a 

última vindima. Para este efeito pretende-se criar Grupos de Trabalho utilizando a potencialidades da plataforma 

Teams, a qual também poderá ser um meio de relacionamento rápido e eficaz com os Associados. 

Pretende-se ainda, vir a submeter candidaturas a programas de financiamento com vista a apoiar o 

desenvolvimento de actividades ligadas a esta área temática. 

 

7.8 Economia Circular  

Objectivos: 

• Reconversão dos processos produtivos, integrando processos de reutilização e reciclagem; 

• Valorização de subprodutos e águas residuais, com o objectivo de aumentar a sua eco-eficiência e 

minimizar os impactos ambientais. 

 

7.8.1 Desenvolvimento de manual de suporte à implementação de boas 
práticas de economia circular 

Com o objectivo de promover a inovação e transferência de conhecimento na temática da economia circular, será 

elaborado um documento de suporte especialmente vocacionado para as explorações e empresas do sector 

vitivinícola. Este documento pretende, não só introduzir o conceito de economia circular, mas particularmente 

apresentar linhas orientadoras, práticas e inovações de economia circular já existentes e implementadas no sector 

vitivinícola. Desta forma, ambiciona-se que as empresas tenham acesso de uma forma mais rápida a medidas 

concretas a fim de as poder interpolar e implementar na sua exploração/ empresa, promovendo desta forma a 

sustentabilidade. 

 

7.9 Sustentabilidade Económica 

Esta linha estratégica contribui para a valorização e reconhecimento nacional e internacional dos vinhos 

portugueses, através de estudos que permitam conhecer melhor o consumidor actual, recorrendo a abordagens 

baseadas nas ciências do consumidor e sociais. Prevê o estudo das práticas-chave ao longo da cadeia de concepção-

produção-consumo que podem influenciar a qualidade percebida e os custos inerentes a esse reconhecimento. 
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Objectivos: 

• Conhecer as preferências do consumidor subjacentes ao comportamento de compra do vinho;  

• Avaliar o impacto económico das alterações climáticas, nomeadamente, em termos de custos com mão-

de-obra, da produtividade, da qualidade final do produto;    

• Avaliar economicamente os diferentes modos de produção com inclusão das alternativas ao uso de 

fitofármacos; 

Esta linha estratégica vai ser desenvolvida em 2021 através dos projectos: 

• VINCI 

• Taste & feel Portugal 

 

7.9.1 VINCI - Vin, Innovation et Compétitivité Internationale 

(Interreg SUDOE) 

 

O projecto VINCI - Vin, Innovation et Compétitivité Internationale, é uma parceria, de França, Portugal e Espanha 

constituída, respectivamente, pelo promotor – Université de Bordeaux, a Fruition Sciences, Toulouse School of 

Economics e Bordeaux Aquitaine Inno´vin; a ADVID, UTAD e IVDP; a Universidad Zaragoza, RemOT Technologies, 

Aragón Exterior e Universidad de Castilla la Mancha. Tem ainda 10 parceiros associados, um dos quais o Associado 

Wine and Soul, LDA. 

O projecto recorre a uma abordagem sistémica das actividades a montante e a jusante das PME, ligando os 

problemas agrícolas (produção) aos da competitividade internacional. Assenta em duas novas ferramentas 

inovadoras, uma para prever produções e outra para optimizar as vendas no exterior. 

Combinando dados de oferta (produção esperada) e procura, fornecerá informação sobre as quantidades, os 

preços e os destinos mais pertinentes das exportações. Baseia-se em modelos de comércio internacional que 

permitem estimar o potencial de mercado dos países importadores para cada região do SUDOE através de factores 

como: nível de rendimento, taxas de câmbio e todo um conjunto de variáveis macroeconómicas e 

microeconómicas, tais como as preferências dos consumidores (incluindo diferenças culturais e genéticas das 

populações), elasticidades procura-preço, etc.  

Esta ferramenta de ajuda à tomada de decisão e à adaptação das PME ao mercado, será disponibilizada na forma 

de um website (observatório) e de aplicativo de smartphone.  

Em 2021, pretende-se desenvolver as actividades de suporte à construção das ferramentas enunciadas, produção 

de conteúdos para o site do projecto e divulgação deste em redes nacionais e internacionais.  
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7.9.2 Taste & feel Portugal 

(POCI- SIAC) O projecto Taste&Feel Portugal, promovido pelo INOVCluster em parceria com a ADVID – Núcleo de 

Comunicação, foi aprovado em 2020 e será implementado em 2021.  

 

Tem como objectivo promover a internacionalização da fileira agro-alimentar em articulação com a fileira do 

enoturismo, potenciando o aumento das exportações de bens e serviços mais sofisticados e diferenciados ligados 

aos territórios, aos produtos endógenos e ao mundo rural e reforçando a competitividade internacional das PME 

das regiões Norte, Centro e Alentejo.  

Em 2021 pretende-se promover a internacionalização das PMEs através da visita dos potenciais influenciadores aos 

locais de enoturismo fornecendo experiências de usufruto de produtos turísticos integrados de ruralidade, mostras, 

demostrações e degustações de produtos do vinho e da gastronomia nacional e contactos directos com a cultura e 

os agentes locais. 

 

7.10 Desenvolvimento de Competências – Formação e Divulgação  

Objectivos:  

• Dotar o público-alvo de competências adequadas para o desenvolvimento da vitivinicultura;  

• Detectar necessidades de formação e transferência de conhecimento. 

A ADVID aguarda abertura de candidaturas para formação financiada, no âmbito do POISE - Programa 

Operacional da Inclusão Social e Emprego. Nessa altura será submetida uma candidatura com base no 

levantamento de necessidades de formação, detectadas junto dos nossos Associados. Será também avaliada a 

possibilidade de realização de formação financiada através da CAP. 

Do nosso plano formativo para 2021 faz também parte a formação especializada, aberta a todos os agentes do 

sector ou interessados, descrita nos pontos 10.2.24, 10.2.25 e 10.2.26 deste Plano de Actividades. 
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Quadro 3 – Estrutura de Financiamento 
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8. COLAB  DA VINHA E DO VINHO (COLAB VINES&WINES) 
 

8.1 Enquadramento  

Em funcionamento desde Julho de 2019, o CoLAB da Vinha e do Vinho é uma iniciativa liderada pela ADVID, 

integrada na sua estrutura, em conjunto com o ecossistema vitivinícola nacional, e tem como propósito ser motor 

para a inovação de produtos, processos e serviços das empresas do sector do vinho de Portugal. 

Fundamentalmente, a missão do CoLAB é: 

• Gerar e comunicar conhecimento e tecnologia que potencie a ambição expressa pelo sector de fazer 

crescer o valor de exportação; 

• Assegurar que o ecossistema vitivinícola português se torne mais eficiente, resiliente e flexível, de modo 

a responder aos desafios climáticos, demográficos e económicos; 

• Promover a competitividade e sustentabilidade do ecossistema vitivinícola português. 

E o seu Plano Estratégico é construído em torno de 2 grandes desafios, que se reflectem numa estrutura de dois 

eixos: 

• PORTUGUÊS, É CLARO! – Competitividade, cujo objectivo é definir e apresentar os vinhos portugueses 

que os consumidores desejam comprar. 

• MAIS FORTE DO QUE NUNCA! – Sustentabilidade, cujo foco é projectar e contruir um sistema resiliente 

de vinha e vinho português. 

Em linha com este plano, e decorrente desta Visão Estratégica, os principais objectivos da CoLAB Vines&Wines 

são:  

- Aumentar a procura e o valor total das vendas de vinhos portugueses; 

- Assegurar que o sistema e territórios associados que produzem e comercializam produtos vitivinícolas é 

eficiente, resiliente e flexível para responder aos desafios climáticos, demográficos e económicos; 

- Aumentar a competitividade e a ambição da parte do sistema científico e tecnológico português que 

opera em áreas relevantes para o setor vitivinícola.   

Para a prossecução destes objectivos, foram definidos seis WP (do inglês, Working Packages), distribuídos pelos 

dois eixos, sendo que este funcionamento está patente no organograma do CoLAB, aqui apresentado no 

seguimento do ponto 6.1 – Recursos Humanos, e cuja estrutura reflecte também o Modelo de Governança do 

CoLAB. 
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Figura 1 – Organograma e estrutura de governança 

 

A figura acima evidencia que os WP elencados na candidatura para a prossecução dos objectivos do CoLAB estão 

em consonância com as Linhas Estratégicas definidas pela ADVID descritas ao longo do Ponto 7 deste Plano de 

Actividades. 

Ao longo ao ano 2020 assistiu-se a demonstrações de interesse de algumas das regiões vitivinícolas demarcadas do 

país, e perante o âmbito nacional da missão do CoLAB, existe a possibilidade de em 2021 se desenvolverem novas 

formas de relacionamento, no sentido de potenciar a acção do CoLAB nestas regiões. 

No sentido oposto, no que diz respeito às infra-estruturas físicas com valências laboratoriais, indispensáveis ao 

funcionamento do CoLAB, no próximo ano é esperada a instalação de uma sucursal do Instituto Fraunhofer 

(AWAM) no Centro de Excelência da Vinha e do Vinho (CEVV), o que resultará numa reorganização do espaço até 

agora ocupado apenas pelo CoLAB. 

Adicionalmente, a pandemia causada pelo novo coronavírus teve um peso significativo no desenvolvimento do 

plano de acção do CoLAB para o próximo ano, sendo que, por representar uma questão actual com consequências 

directas e indirectas para o sector, deverá, não só estar presente como assunto a debater em determinadas 

actividades/eventos, podendo também influenciar o formato em que estas se irão desenvolver, mas também ser 

contemplado nos trabalhos e investigação a ser desenvolvidos pelo CoLAB, que devem necessariamente ser 

direccionadas no sentido da atenuação das dificuldades sentidas pelo sector. 

Assim, considerando os objectivos do CoLAB da Vinha e do Vinho, e atendendo à sua missão de corresponder às 

solicitações do sector da vinha e do vinho, foram identificados os desafios e oportunidades para um período 

compreendido entre os próximos seis meses a dois anos, a validar pelo Conselho Estratégico, que são descritos 

abaixo: 
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Este exercício permitiu definir com maior rigor e clareza as actividades propostas pelo CoLAB da Vinha e do Vinho 

para 2021 (listadas nos pontos subsequentes), cujo objectivo é cumprir o plano estratégico, e adaptar a execução 

do mesmo à missão de suporte imediato ao sector, tirando partido da multidisciplinaridade da equipa e reforçando 

a presença e o potencial impacto do CoLAB no sector vitivinícola nacional.  

Tendo por base todas as áreas científicas inerentes a este laboratório colaborativo, em 2021, as actividades a 

desenvolver contemplarão o desenvolvimento de projectos financiados já em curso, continuação das investigações 

em curso e início de outras, preparação de novas candidaturas para submissão a oportunidades de financiamento, 

actividades técnico-científicas, e ainda a continuação das actividades de comunicação através de ferramentas já 

em utilização e outras a definir e concretizar. 

 

8.2 Actividades de Investigação 

No que diz respeito à investigação a ser levada a curso, no âmbito do plano estratégico e sua contextualização, a 

ser priorizada pelo Conselho Estratégico do CoLAB, a mesma será desenvolvida de uma forma estruturada de 

acordo com diferentes tipologias, consoante incida na resposta a uma solicitação imediata, um desenvolvimento a 

médio prazo, ou obtenção de conhecimento que venha suportar o desenvolvimento do sector, e sua 

sustentabilidade, a longo prazo. Assim, em 2021, a investigação será maioritariamente desenvolvida no âmbito de 

projectos denominados tácticos, que respondem a uma necessidade imediata, e no âmbito dos quais é formado 

um consórcio ad hoc, de forma a dar resposta através da criação de projectos a serem suportados através das 

oportunidades de financiamento com enquadramento apropriado disponíveis no momento. Esta tipologia resultará 

no desenvolvimento de projectos de dimensão similar aos actuais projectos financiados em desenvolvimento em 

conjunto com o DST, ou com parceiros académicos do CoLAB. Ainda no que diz respeito a estes projectos tácticos, 

os mesmos são indissociáveis do desenvolvimento de Mestrados em conjunto com o sector empresarial, dado que 
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estes últimos são sempre desenvolvidos para dar resposta a necessidades concretas do sector empresarial. Assim, 

do desenvolvimento de um mestrado, poderá surgir um projecto táctico – se a dimensão da resposta ao problema 

assim o justificar, e, no sentido oposto, do desenvolvimento de um projecto táctico poderá também surgir alguma 

oportunidade, ou remanescer alguma brecha de conhecimento, cuja resposta poderá ser dada através do 

desenvolvimento de um projecto de mestrado específico. 

Para além destas iniciativas de resposta imediata a problemas prementes, serão também desenvolvidas iniciativas, 

durante o ano de 2021, com o propósito de alavancar o sector a médio e longo prazo, nomeadamente, o Flagship 

e os Bluesky projects, projectos de maior dimensão, e focados na geração de conhecimento transversal que possa 

suportar as ambições do sector. Relativamente ao Flagship, trata-se de um projecto estruturante que tirará partida 

da multidisciplinaridade e das valências do CoLAB, e cujos objectivos deverão, para além de corresponder ao plano 

estratégico, ser estabelecidos num processo iterativo de priorização através de auscultação do sector; estando 

contemplado que em 2021 se concretize o projecto a ser proposto a financiamento, assim como as vias e 

oportunidades de financiamento que poderão possibilitar a alocação de recursos para o desenvolvimento do 

mesmo. Ainda em 2021, será adicionalmente alocado esforço à concepção e desenvolvimento dos projectos 

Bluesky, projectos disruptivos de desenvolvimento de abordagens alternativas e criação de conhecimento 

fundamental, cuja geração possa suportar a acção do CoLAB na alavancagem do sector, e no suporte do 

crescimento sustentado do mesmo, e cujos objectivos, ainda que a longo prazo, serão priorizados através do 

processo iterativo de audição do sector levado a cabo no âmbito da concepção do projecto Flagship. 

 

8.2.1 Actividades no âmbito de projectos em curso na ADVID 

O Plano de Acção, definido na candidatura de reconhecimento do CoLAB da Vinha e do Vinho, assenta no 

desenvolvimento de WPs (indicados no Ponto 8.1) que estão em consonância com as Linhas Estratégicas definidas 

pela ADVID.   

Assim, alguns projectos de investigação são desenvolvidos em conjunto pelas equipas do CoLAB e do DST, 

potenciando as sinergias entre a componente científica e técnica, permitido uma ligação directa às necessidades 

do tecido empresarial agregado a este Colab. Em 2021 os projectos a desenvolver em conjunto serão:  

• VInCI 

• Coppereplace 

• ABCyeasts 

• INFRAVINI 

• Taste&Feel Portugal 

• SustainWine  

• Observatório Vitícola 

• GrapeMicrobiota 

Adicionalmente, serão também desenvolvidos outros trabalhos em colaboração entre elementos do DST e do 
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CoLAB, e, nesse sentido, está contemplada a elaboração de mapas espaciais com o comportamento da traça-da-

uva em cenário futuro nas três sub-regiões da Região Demarcada do Douro. 

 

8.2.2 Actividades no contexto de colaboração com parceiros académicos 

Na prossecução do Plano Estratégico do CoLAB, têm sido desenvolvidos trabalhos de investigação em colaboração 

com entidades académicas Associadas e parceira da ADVID, relevantes para o sector vitivinícola português, cujo 

desenvolvimento será mantido em 2021, nomeadamente: 

• Research Impact assessment: the case of CoLAB Vines & Wines - Trabalho no âmbito do programa doutoral 

em Desenvolvimento, Sociedades e Territórios, cujo objectivo é a análise de impacto do financiamento 

público à investigação: estudo de caso CoLAB VINES&WINES. Desenvolvido na instituição parceira UTAD, 

sob orientação da Professora Patrícia António e Professor Tim Hogg; 

• New challenges on the control of “Flavescence dorée” in grapevine: exploiting genetic resources and the 

use of elicitors - Trabalho no âmbito do programa doutoral em Enologia e Viticultura sobre o estudo da 

Flavescência Dourada da videira. Desenvolvido na instituição parceira ESB-UCP, sob orientação das 

Professoras Marta Vasconcelos e Susana Carvalho; 

• Estratégias de modelação do ecossistema vitícola - Trabalho no âmbito do programa doutoral em Ciências 

Agronómicas e Florestais, com o objectivo de modelar a fenologia da videira e traça-da-uva na Região 

Demarcada do Douro. Desenvolvido na instituição parceira UTAD, sob a orientação do Professor João 

Santos (UTAD) e a Doutora Cristina Carlos (ADVID); 

• Sustainability Assessment: development of a proper assessment tool for the wine industry - Trabalho no 

âmbito do programa doutoral em Agronegócios e Sustentabilidade sobre o desenvolvimento de uma 

ferramenta holística capaz de avaliar a sustentabilidade em contexto vitivinícola. Desenvolvido nas 

instituições UTAD e UÉVORA, sob orientação dos Professores Ana Marta-Costa e Rui Fragoso; 

• Diversidade genética da videira – Trabalho desenvolvido com o objectivo de recolher e analisar dados 

quantitativos e qualitativos de campos de selecção de clones de videiras autóctones. Desenvolvido na 

instituição parceira PORVID; 

• Identificação de leveduras Antagonistas para BioControlo de agentes fitopatogénicos numa vitivinicultura 

sustentável. Desenvolvido em colaboração com a instituição parceira UTAD; 

• Identificação genética de castas com vista à sua conservação e melhoramento – Projecto OPP38. 

Desenvolvido em colaboração com a instituição parceira UTAD; 

• Identificação e quantificação de polifenóis em extractos vegetais, actividade antioxidante na uva e 

determinação de parâmetros de qualidade no vinho, assim como análises a metais em vinho como 

consequência de tratamentos foliares. Desenvolvido em colaboração com instituição parceira UTAD; 

• Avaliação da sustentabilidade dos diferentes sistemas de produção existentes na Região do Douro. 

Desenvolvido em colaboração com instituição parceira UTAD; 
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• Avaliação de medidas de adaptação da vinha ao stress estival, nomeadamente a utilização de caulino em 

diferentes castas. Desenvolvido em colaboração com a instituição parceira UTAD. 

8.2.3 Desenvolvimento de projectos no âmbito dos Mestrados em parceria 
com empresas 

No âmbito dos trabalhos previstos para 2021, e tendo em conta o cumprimento do Plano Estratégico, a equipa do 

CoLAB manterá o acompanhamento de trabalhos de mestrado em parceria com os stakeholders e as instituições 

de investigação parceiras, de acordo com os temas abaixo indicados. 

Estabelecidos: 

• Indicadores de Sustentabilidade como medida de desempenho empresarial: caso de estudo do grupo 

Aveleda S.A. - Trabalho em parceria com o grupo Aveleda e com a UTAD, com o intuito de obter medições 

relevantes e potenciais indicadores de sustentabilidade numa perspectiva TBL (do inglês, triple bottom 

line), a fim de apoiar a continuação da investigação sobre o desempenho da empresa e o seu nível de 

sustentabilidade; 

• Potencial sub-zones within Cima Corgo sub-region of Douro – Trabalho no âmbito do Mestrado de 

Enologia e Viticultura da UTAD e em parceria com a ESB-UCP, a fim de identificar distinção estilística de 

vinhos em duas sub-zonas do Cima Corgo, através de análise sensorial e ciência de consumidor. Orientação 

Professora Lina Lourenço e Doutora Maria João Monteiro. 

 

Além dos temas já estabelecidos, está em curso o processo de procura de temáticas relevantes para o sector 

vitivinícola, junto dos associados, que possam vir a ser aplicadas a teses de mestrado para o ano lectivo 2021/22, a 

fim de assegurar os candidatos, e os orientadores, com o perfil mais adequado para o seu desenvolvimento. Por 

conseguinte, alguns dos assuntos a propor, não excluindo aqueles que venham a ser propostos pelos stakeholders, 

são: 

• Análise da percepção do consumidor sobre a qualidade dos vinhos biológicos da Região Demarcada do 

Douro. As actividades a desenvolver no âmbito deste trabalho incluem a elaboração de questionários, 

estudos de caso, focus group, entre outras metodologias qualitativas; 

• Análise da importância do mercado online para consumo de vinho e alterações das tendências de 

compra na era pós-COVID.  As actividades a desenvolver no âmbito deste trabalho incluem a elaboração 

de questionários, entre outras metodologias qualitativas; 

• Impacto sociocultural do consumo de vinho nas gerações mais novas: Peso do vinho no conjunto de 

bebidas alcoólicas consumidas por estas gerações. As actividades a desenvolver no âmbito deste trabalho 

incluem a elaboração de questionários, estudos de caso, e focus group; 

• Identificação de agentes causais do fenómeno de dessecação dos cachos. As actividades a desenvolver 

no âmbito deste trabalho prevêem o estudo da morfologia do pedúnculo de castas portuguesas, através 

de cortes histológicos e observação ao microscópio óptico e electrónico, de forma a estabelecer uma 
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relação entre a prevalência da dessecação dos cachos e a estrutura dos vasos xilémicos e floémicos das 

diferentes castas; 

• Análise do efeito da aplicação foliar de quitosano como elicitador. As actividades a desenvolver no 

âmbito deste trabalho prevêem a aplicação de quitosano como fitoprotector de modo a avaliar o seu 

efeito contra os principais fungos patogénicos da vinha, bem como o impacto da aplicação deste composto 

na qualidade do vinho; 

• Distribuição da Flavescência dourada na Região Demarcada do Douro e avaliação do impacto da doença 

no crescimento, desenvolvimento, fisiologia e produtividade da videira. As actividades prevêem trabalho 

de campo e de laboratório para avaliar a real presença da doença e/ou insecto vector na Região 

Demarcada do Douro, de forma (re)definir os tratamentos fitossanitários e outras práticas culturais;    

• Avaliação do impacto de diferentes modalidades de rega deficitária em parâmetros morfo-fisiológicos 

e de produtividade da videira e na qualidade do vinho. As actividades prevêem um acompanhamento de 

parâmetros morfo-fisiológicos da videira, como por exemplo evolução fenológica, área foliar, índice de 

fertilidade, teor de clorofilas/SPAD, potencial hídrico, taxas fotossintéticas e trocas gasosas. 

Ainda em 2021, a parceria para mestrados será alargada a outros parceiros académicos e científicos, tais como 

o ISA, a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade do Minho. 

 

8.3. Preparação de Candidaturas para submissão a oportunidades de financiamento  

A equipa do CoLAB VINES&WINES, seguindo uma abordagem integrada e multidisciplinar, está a proceder ao 

levantamento de oportunidades de financiamento a nível nacional e internacional, tendo em vista o 

enquadramento de ideias de projectos que dão resposta a questões prementes do sector, tendo neste momento 

em desenvolvimento diferentes temáticas para levar a cabo candidaturas a projectos, cujo desenvolvimento se 

manterá em 2021, onde se incluem:  

• CruciVine - cultivo de brassicáceas para melhorar a nutrição da vinha, a defesa das videiras contra pragas 

e como serviço do ecossistema para a melhoria da biodiversidade rumo a uma viticultura biológica e 

sustentável; 

• Doenças do lenho - caracterização dos agentes causais e aplicação de novos compostos / tratamentos 

preventivos e/ou curativos para o desenvolvimento de novos produtos (ou formulações) para combate às 

doenças do lenho; 

• ID.EIA - desenvolvimento de programa de captação e formação de mão-de-obra, para a habilitar a 

desempenhar trabalho sazonal na vinha, contribuindo para a divulgação de conhecimento técnico e 

prático, e consequente disponibilização de mão-de-obra qualificada; 

• IOS.WINES – criação de aplicação user friendly, para a recolha e análise de dados, no âmbito do 

observatório vitícola da Região Demarcada do Douro, e boa aplicação de modelos de previsão a ser 

desenvolvidos. Esta ferramenta será criada recorrendo a dados históricos das parcelas de referência 
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(ADVID), a dados de campo recolhidos em tempo real, bem como dados climáticos das estações 

meteorológicas, optimizando a tomada de decisão dos produtores; 

• Comité de Combate ao Granizo (CCG) – suporte técnico, e avaliação de oportunidades de financiamento 

para desenvolvimento da componente científica, do projecto da área piloto Sabrosa-Alijó-Pinhão (SAP) a 

ser implementado pelo CCG; 

• Aplicação de novos compostos para gestão da Flavescência dourada da videira – identificação de 

compostos naturais para gestão da doença através da avaliação da eficácia nos diversos parâmetros 

morfo-fisiológicos, metabólicos, moleculares, de produtividade e pós-colheita de videiras infectadas por 

Flavescência dourada. 

Será explorada a possibilidade de obter financiamento externo para viabilizar os projectos emblemáticos - 

Flagship projects – assim como os Bluesky projects, a fim de criar as condições para responder, de uma forma 

mais fundamental e/ou disruptiva ao plano estratégico apresentado na candidatura para o estatuto do CoLAB, 

assim como aos objectivos contidos na mesma e priorizados através da auscultação do sector. 

 

8.4 Actividades técnico-científicas em linha com as capacidades e competências da 
equipa CoLAB 

Encontra-se planeada a continuação de tarefas de âmbito técnico-científico que têm vindo a ser desenvolvidas 

por elementos do CoLAB, à qual acrescem algumas actividades cujo início, ou execução completa, estão 

programadas para 2021, nomeadamente: 

• Manutenção e actualização das bases de dados resultantes do mapeamento sobre ciência relevante para 

o sector do vinho em Portugal (projectos e publicações) e das entidades empresariais relevantes; 

• Criação de um Observatório do Sistema do Vinho, com vista a fornecer informação para apoio a 

candidaturas a projectos e à elaboração de documentos e apresentações do CoLAB, e eventual divulgação 

on demand para stakeholders; 

• Elaboração de publicações técnico-científicas de interesse para o sector vitivinícola; 

• Desenvolvimento de uma base de dados, contida num site interactivo, sobre os artrópodes da vinha na 

Região Demarcada do Douro; 

• Preparação e divulgação de manuais, e documentos de suporte, de boas práticas, incluindo economia 

circular, sustentabilidade, e aplicação de normas; 

• Contribuição no desenvolvimento e validação de diferentes tecnologias que visam mecanizar e 

automatizar as operações da vinha, bem como reduzir a utilização de fitofármacos. 

 

8.5 Prestação de Serviços 

O CoLAB pretende desenvolver um conjunto de serviços especializados durante o ano de 2021: 
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• Assessoria especializada para apoiar estratégias relacionadas com sustentabilidade - orientar e apoiar 

os agentes económicos no desenvolvimento dos seus projectos relacionados com Gestão Ambiental; 

Energia; Ciclo de Vida e a Economia Circular; Biodiversidade. Esta iniciativa será desenvolvida em 

articulação com o serviço já prestado através do DST, “levantamento de bioindicadores”. Neste capítulo 

está prevista a colaboração no desenvolvimento e na criação de novos referenciais relevantes para esta 

área, tirando partido dos serviços já disponibilizados, e apostando na quantificação do seu impacto na 

gestão vitivinícola, que representará, não só um serviço complementar por si só, mas também um suporte 

ao desenvolvimento destes referenciais; 

• Compilar, extrair e disponibilizar informação sobre os outputs e os actores em Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação relevante para o sector vitivinícola – facultar informação, através da 

consulta de base de dados criados e mantidos no CoLAB, sobre capacidades e conhecimento científico 

existentes em Portugal nas áreas de ID&I e Serviços e Fornecedores de Tecnologias; 

• Inovação tecnológica e troubleshooting para empresas - apoiar as empresas em processos de inovação 

de produto e do processo e desenvolver uma oferta de troubleshooting sobre defeitos. 

 

8.6 Outras Actividades  

8.6.1 Participação em eventos  

Os eventos agendados para 2021 com relevância para a equipa do CoLAB, e nos quais estão planeadas 

participações, são enunciados no ponto 9.2.1 - Participação em eventos. 

8.6.2 Formação/Aquisição de Conhecimento 

A actualização constante de conhecimento e o desenvolvimento de novas competências são dois diferenciais de 

grande importância para os elementos do CoLAB, enquanto colaboradores de um projecto de Recursos Humanos 

Altamente Qualificados (RHAQ). As formações previstas para 2021 estão listadas no ponto 9.2.2. Desenvolvimento 

de Competências/Formação deste Plano de Actividades.  

8.7. Actividades de Comunicação do CoLAB 

No que concerne a comunicação e divulgação do CoLAB VINES&WINES, as actividades previstas para 2021 estão 

enunciadas no ponto 9.1. Produção de material de suporte ao conhecimento e têm como propósito promover o 

conhecimento desenvolvido, assegurando a sua transmissão ao público-alvo, parceiros e a outros a quem esta 

informação possa ser útil. 
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9. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

As actividades de comunicação terão, como objectivo promover o conhecimento desenvolvido e assegurar a sua 

transferência aos Associados, e a todos os que, directa ou indirectamente, beneficiam da investigação, do 

conhecimento produzido e dos resultados disponíveis. 

 

9.1 Produção de material de suporte ao conhecimento 

Em 2020 prevê-se a produção dos seguintes materiais de suporte ao conhecimento:  

• Boletins Técnicos; 

• Circulares Fitossanitárias; 

• Listas de produtos fitofarmacêuticos recomendados em Modo de Produção Integrada (PRODI) e Modo de 

produção Biológico (BIO); 

• Boletim de Previsão de Produção; 

• Boletim do Ano Vitícola; 

• Boletins de Apoio às Medidas Agro-Ambientais; 

• Manual de Agricultura Biológica; 

• Vídeos de divulgação de Boas Práticas Agrícolas. 

• Entrevistas e conteúdos originais, bem como a partilha de outras informações importantes – para a 

dinamização das redes sociais Facebook e LinkedIn; 

• Artigos técnicos e de revisão originais para gerar e transferir conhecimento; 

• Newsletters temáticas de acordo com as áreas científicas do CoLAB; 

• Email marketing específico para parceiros e público-alvo; 

• Infográficos temáticos; 

• Vídeos de divulgação do projecto SustainWine; 

• Manual de Economia Circular. 

 

9.2 Desenvolvimento de Competências – Formação e Divulgação  

Prevê-se a participação dos colaboradores em acções de divulgação e formação nas áreas da ciência 

ligadas à viticultura, da gestão de projectos, da comunicação e outras temáticas que possam ser pertinentes 

para o cumprimento dos objectivos propostos no plano estratégico para 2021.  

 

9.2.1 Participação em eventos 

• EIP-AGRI seminar: Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and practice 

Setúbal|Primavera de 2021 

Seminário cujo objectivo é sensibilizar para a importância da saúde do solo, discutir desafios e encontrar 
soluções para práticas mais sustentáveis de gestão do solo; 
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• Enoforum Web Contest | Online, 23 a 25 de Fevereiro 

Competição virtual global, que oferece à comunidade científica a oportunidade de apresentar as inovações 
na investigação para o sector vitivinícola; 
 

• EGU General Assembly 2021 | Online, 19 a 30 de Abril  

Fórum onde cientistas e investigadores de várias áreas apresentam os seus trabalhos e discutem ideias 
com especialistas de todos os campos da geociência; 
 

• Infowine Forum 2021 | Vila Real, 21 e 22 de Abril  

Congresso Internacional de Viticultura; 

• VII Congresso Internacional de Viticultura de Montanha | Vila Real, 13 a 15 de Maio 

Evento que pretende divulgar e actualizar as inovações científicas e técnicas da viticultura e enologia, 
adaptadas às regiões de montanha; 
 

• Conferência IAIA21 Smartening Impact Assessment in Challenging Times | Online, 18 a 21 de Maio  

Conferência internacional que pretende debater questões como o uso de Big Data e da inovação científica 
para melhor enfrentar os desafios globais e locais mais urgentes; 
 

• 2nd Science and Wine World Congress | Porto, 2 a 4 de Junho 

Congresso que terá como tema a inovação tecnológica na produção de vinho e azeite; 

• 57.ª edição da Feira Nacional da Agricultura (FNA) | Santarém, 5 a 13 de Junho 

O Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) acolherá a 57.ª edição do mais 
importante certamente nacional sobre o tema da agricultura, sendo esta edição dedicada ao tema da 
Água, de especial relevância para o sector; 
 

• Conferência Internacional “Garantir a Diversidade Alimentar e na Agricultura: Recursos genéticos 
vegetais – na natureza e na exploração agrícola” | Troia, 21 e 24 de Junho  
Conferência sobre aspectos da conservação global in situ (incluindo na exploração agrícola) e uso 
sustentável dos recursos genéticos vegetais; 
 

• Agroglobal | 6 a 8 de Julho 

Feira Agrícola em ambiente de partilha de conhecimento visando o agro-negócio. 

• Congresso Douro & Porto 2021 | Porto, 19 a 21 de Julho 

Evento que visa a realização de conferências temáticas, comunicações científicas e de divulgação, bem 
como visitas técnicas na região; 
 

• European Meteorological Society meeting 2021 | Barcelona, 6 a 10 de Setembro  

Evento que visa o cruzamento de ideias entre as comunidades ligadas à meteorologia e climatologia entre 
outras áreas, nomeadamente a agricultura, respondendo a questões relevantes no futuro da Europa, tais 
como o impacto das alterações climáticas no comportamento de diferentes pragas e doenças que afectam 
a vinha. 
 

• Terroir Congress | (ainda sem indicação da data ou localização exactas) 2021  

 Conferência sobre como o clima, a geologia, a paisagem e a gestão das plantas afectam o terroir do vinho. 
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• Microbiotec | (ainda sem indicação da data ou localização exactas) – Congresso que representa a 

oportunidade de conhecer o que se faz em Portugal no âmbito da Microbiologia. 

 
 

9.2.2 Formação/Aquisição de Conhecimento 

Pretende-se em 2021 adquirir formação nas seguintes áreas: 

• Comunicação 

• Regime Geral Protecção de Dados 

• Contratação Pública 

• Participação em acções de divulgação das entidades financiadoras  

• Formação em GIS e ArcGIS 

• Gestão de Projectos 

• Interpretação ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental 

• Interpretação ISO 50001:2018 – Sistemas de Gestão de Energia 

• A ISO 14001, o Ciclo de Vida e a Economia Circular 

• Plano de Soft-Skils 2020/2021 (7ªEdição) 

• Economia Circular 

• Research Impact School – Módulo 2 

• Plano de Soft-Skils 2020/2021 (7ªEdição) 

• Wines of Portugal Online Education Course 

 

9.3 Transferência de Conhecimento 
 

9.3.1 Página web da ADVID – www.advid.pt  

Por forma a aumentar a eficiência da Comunicação e dos Sistemas de Informação, em 2021 pretende-se 

disponibilizar o novo site da ADVID. A informação produzida na ADVID, continuará a ser disponibilizada através 

desta ferramenta fundamental de divulgação, mas tornando a consulta mais intuitiva e próxima do utilizador.  

Será mantida a Área Reservada do Associado, como acesso privilegiado à informação técnica, onde poderá também 

aceder, através da plataforma SIG inserida nesta área Reservada, às previsões climáticas (precipitação, 

temperatura, índice de Huglin) para um determinado local nos períodos de 2020, 2050 e 2080. 

 Dentro do Site da ADVID será criado um link para a página Web dedicada ao Colab da Vinha e do Vinho. 

 

9.3.1.1 Página Web do CoLAB - www.colabvinesandwines.pt 

Com o objectivo de disseminar conhecimento relevante para o sector vitivinícola, o website do CoLAB da Vinha e 

do Vinho pretende ainda mostrar quais as metas deste laboratório colaborativo, quem são os elementos da equipa 

e quais as suas valências, em que projectos estão envolvidos e outras informações de relevo.  

http://www.advid.pt/
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Disponível em português e inglês, a página conta ainda com um separador para a “Comunicação” onde se 

encontram notícias, entrevistas e outros conteúdos originais gerados pelo CoLAB.  

Adicionalmente, este website permite solicitar pesquisas personalizadas às bases de dados criadas pelo CoLAB, 

resultado do mapeamento das capacidades e conhecimento relevantes existentes em Portugal nas áreas de 

Investigação, Serviços e Fornecedores de Tecnologias (Tech providers).  

 

9.3.2.1 Redes Sociais – Facebook e LinkedIn 

Os perfis do CoLAB nestas redes sociais existem enquanto ferramentas auxiliares do website, potenciando a 

divulgação de actividades e conteúdos gerados por este laboratório colaborativo, assim como outros gerados pelos 

departamentos de Serviços Técnicos e de Comunicação, seus parceiros e outros agentes, sempre que conveniente. 

O recurso ao Facebook e LinkedIn pretende incentivar uma maior aproximação ao sector e a outros com interesse 

nos temas aí difundidos, promover a inovação e estimular a dinamização desta área. 

Nestas redes sociais será possível encontrar as seguintes ferramentas: 

• Partilha de informações relevantes para o sector; 

• Publicações com conteúdos originais de elementos do CoLAB, tendo em conta as suas competências; 

• Notícias originais do CoLAB; 

• Rubricas originais;  

• Entrevistas. 

  

9.3.2 Revistas subscritas 

A ADVID assina e prevê em 2021 continuar a subscrever algumas revistas de interesse técnico-científico para o 

sector e que se encontram disponíveis para consulta, entre outras publicações, para os seus Associados, tais 

como: 

• Revista BioControl (IOBC); 

• Revue Suisse de viticulture, arboriculture et horticulture; 

• Le vigneron Champenois; 

• Revista Vinho Grande Escolhas; 

• Revista dos Vinhos; 

• La Vigne avec Vitisphere. 
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9.3.3 Eventos de Divulgação  

A ADVID continuará a sua missão de transferência de conhecimento para o Sector, através realização de 

Workshops, Seminários, Dias Abertos e Cursos de Formação. Em 2021, pretendemos continuar a dinamizar um 

conjunto destes eventos em áreas especializadas e de elevado interesse técnico:  

• Webinar CoLAB da Vinha e do Vinho “Programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo” – Janeiro 

• Workshop CoLAB da Vinha e do Vinho “Discussão de medidas para colmatação do problema da falta de 

mão-de-obra na região demarcada do Douro” – Fevereiro 

• Webinar CoLAB da Vinha e do Vinho “Vendas online: alterações temporárias ou nova aposta para os 

departamentos de marketing das empresas de vinho?” – Março 

• Provas anuais de vinhos aptos à DO Douro (brancos e tintos) e Porto - Fevereiro, Março e Junho 

• 7º Congresso Internacional de Viticultura de Montanha (CERVIM) – 14 a 16 de Maio (Organização 

partilhada) 

• Série de Workshops “Vineyard Demo Days - Validação/Demonstração de Tecnologias no sector 

Vitivinícola Português” – Entre Abril e Junho 

• Evento anual do CoLAB – No seguimento do Brokerage que decorreu em 2019, e não se tendo realizado 

em 2020 devido à pandemia, será retomada em 2021 a organização de um evento presencial, de âmbito 

nacional, com o intuito de potenciar a missão do CoLAB de alavancar o sector - Junho 

• Seminário de encerramento do projecto CSinDouro – Junho 

• Balanço Intercalar do Ano Vitícola: Previsão de produção – Julho 

• Webinar CoLAB da Vinha e do Vinho “Comercialização de vinhos e impacto ambiental associado à 

distribuição: inovação nas embalagens” – Julho 

• Webinar CoLAB da Vinha e do Vinho “Doenças do Lenho” - Setembro 

• Webinar CoLAB da Vinha e do Vinho “Políticas de neutralidade carbónica e mitigação das alterações 

climáticas no sector vitícola” – Outubro 

• Balanço Final do Ano Vitícola – Outubro; 

• Webinar CoLAB da Vinha e do Vinho “Produção Sustentável: que boas práticas implementar?” - 

Novembro  

• Webinar CoLAB da Vinha e do Vinho “Vinhos biológicos: oportunidades e mercados” – Novembro 

• Webinar CoLAB da Vinha e do Vinho “Avaliação da Sustentabilidade: o que medir e como?” - Dezembro 

 

9.3.4 Prémio ADVID 2020 

Desde 2007, com o intuito de atrair investigadores de diversas áreas científicas para as especificidades técnicas, 

culturais e sociais da vitivinicultura, foi criado o Prémio ADVID que distingue um trabalho inédito em qualquer área 

científica, com relevante importância para a vitivinicultura nacional e em particular para a Duriense. 
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Em 2021 promover-se-á a distinção de um trabalho publicado em 2020 e reforçar-se-á a divulgação e promoção do 

mesmo, junto da comunidade científica nacional e internacional.  

 

9.3.5 Dinamização de Projectos Complementares  

No sentido de se promover o desenvolvimento tecnológico e comercial das empresas prevê-se a divulgação das 

ferramentas disponíveis para o seu financiamento, nomeadamente os incentivos dos diversos Programas de Apoio 

do Quadro Comunitário, tais como PDR2020, Portugal 2020, OCM Vitivinícola e SIFIDE (Sistema de incentivos 

fiscais à I&D empresarial). A ADVID continuará em 2021 a sua actuação nesta área através de reuniões, sessões de 

esclarecimento, bem como a divulgação destas medidas na página WEB e via newsletters.  

Serão programadas reuniões presenciais e/ou videoconferência com potenciais parceiros para a identificação e 

estabelecimento de consórcios adequados. Em fases mais avançadas, e já com os consórcios/parcerias 

estabelecidos, agendar-se-ão reuniões para a elaboração das candidaturas para projectos de diferentes tipologias. 

 

10. SERVIÇOS DE APOIO ÀS BOAS PÁTICAS AGRÍCOLAS 
 

10.1 Serviços financiados pelas quotas - Assistência técnica em modo PRODI ou BIO  

Desde 2003 que a ADVID presta Assistência Técnica em Produção Integrada (PRODI) e desde 2014 em Agricultura 

Biológica. 

Estes serviços incluem: 

- Aconselhamento técnico materializado quer sob a forma de visitas de campo, quer através de contacto telefónico. 

As necessidades do viticultor e a estratégia a adoptar deverão ser previamente identificadas através da elaboração 

de um plano de exploração; 

- Acompanhamento na elaboração da candidatura do Pedido Único (S1); 

- Apoio à elaboração do caderno de campo para efeitos de certificação do modo de produção. 

- Apoio no enquadramento da legislação aplicável no âmbito das medidas Agro-Ambientais, MZD’s, RPB, outras 

ajudas incluídas no Pedido Único; 

- Acompanhamento administrativo dos processos junto do IFAP e dos Organismos Certificadores. 
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Figura 2 - Distribuição das UP´s objecto de candidatura ao Pedido Único. 

10.2 Serviços facturados - Desenvolvimento de Serviços Especializados 

Com a formação que a equipa do Departamento dos Serviços Técnicos tem vindo a adquirir, foram desenvolvidas 

competências que nos permitiram a implementação de alguns serviços especializados e continuar a prestar outros 

em várias áreas tais como: 

Viticultura 

➢ Candidaturas ao Pedido Único; 

➢ Parcelário; 

➢ Apoio à implementação de sebes funcionais na exploração; 

➢ Formação na área da Biodiversidade 

➢ Calibração de pulverizadores; 

➢ Identificação de castas; 

➢ Monitorização do estado hídrico; 

➢ Projectos de drenagem; 

➢ Projecto Vinha; 

➢ Candidaturas de investimentos (PDR2020); 

➢ Candidaturas de pequenos investimentos 

➢ Previsões Meteorológicas; 

➢ Instalação e apoio a ensaios de experimentação (ex. Controlo da traça-da-uva por Confusão Sexual, 

➢ Gestão do potencial hídrico da videira;  

➢ Avaliação de Bioindicadores do ecossistema vitícola; 

➢ Avaliação fitossanitária da Exploração Agrícola; 
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➢ Aplicação de modelos de desenvolvimento da traça-da-uva à exploração vitícola. 

 

Enologia 

➢ Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos; 

➢ Análise Sumária das uvas para acompanhamento da maturação; 

➢ Análise Sumária e Fenólica das uvas, para avaliar a evolução da maturação; 

➢ Análise de controlo de qualidade de vinhos; 

➢ Determinação dos compostos fenólicos em vinhos generosos – Portal dos Taninos. 

 

Outros 

➢ Benefícios fiscais com despesas de I&D - SIFIDE; 

➢ Seguro de Grupo de Colheita Vitícola. 

 

Formação especializada 

➢ Conduzir e operar com o tractor em segurança; 

➢ Condução de empilhadores; 

➢ Escavadora giratória – escavação e movimentação de terras. 

 

O custo dos serviços facturados, com excepção dos serviços prestados na área de enologia cujos preços estão 

estabelecidos e indicados nas circulares de divulgação, pode ser obtido mediante consulta junto da ADVID, pois 

carecem de orçamento.  

 

10.2.1 Candidatura ao Pedido Único 

Apresentação de candidaturas anuais a várias medidas, como ao Regime de Pagamento Base (RPB), às Medidas 

Agro e Silvo-Ambientais e à Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD). Para o efeito a 

ADVID prestará apoio nas seguintes tarefas: 

- Preparação e organização de todos os documentos, relativos ao beneficiário e à sua exploração; 

- Correcção do parcelário, sempre que se justifique; 

- Introdução e submissão da candidatura e compilação dos documentos a serem assinados.  

Este serviço não inclui o acompanhamento do processo administrativo junto do IFAP pós-candidatura, 

nomeadamente a consulta de extractos e esclarecimentos sobre pagamentos ou eventuais erros alheios ao serviço 

prestado pela ADVID. No entanto, caso o cliente necessite, é possível efectuar esse serviço adicional que terá o 

custo das horas gastas. 
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10.2.2 Parcelário 

O Parcelário Agrícola, ou Sistema de Identificação de Parcelas (SIP), constitui uma componente essencial na gestão 

das ajudas no âmbito da Política Agrícola Comum, quer no apoio aos agricultores através da apresentação dos seus 

pedidos, quer como instrumento que permite assegurar um controlo adequado e um correcto pagamento das 

ajudas. Para tal, é necessário que as informações registadas no sistema estejam correctas e sejam 

permanentemente actualizadas. Para o efeito, a ADVID, entidade acreditada pelo IFAP como tendo competências 

para atendimento de parcelário e com técnicos credenciados para esse efeito, disponibiliza este serviço, o qual 

inclui as seguintes tarefas: 

- Identificação da exploração agrícola; 

- Actualização da área explorada e da área útil de cada parcela; 

- Delimitação das parcelas; 

- Identificação das ocupações culturais; 

- Identificação de investimentos financiados; 

- Outros. 

 

Este serviço é realizado em gabinete, através de entrevistas a realizar com o cliente, onde serão reunidos os 

documentos necessários à instrução do processo. 

 

10.2.3 Apoio à implementação de sebes funcionais na exploração 

As orientações do PIOT-ADV recomendam que “sempre que resulte numa área contínua de vinha superior a 10 ha, 

no mesmo sistema de armação de terreno, deve estar prevista a instalação de bordaduras nos acessos de trabalho”. 

Para além disso, o sector vitivinícola tem demonstrado crescentes preocupações com a sustentabilidade ambiental 

da vinha, sendo evidentes as vantagens da presença de infra-estruturas ecológicas na prestação de vários serviços 

do ecossistema, de entre os quais se destacam: o incremento da limitação natural de pragas, com consequências 

na redução da utilização de fitofármacos; a mitigação de fenómenos de erosão e o embelezamento da paisagem 

vitícola, o que faz com que haja cada vez mais interesse do sector na implementação deste tipo de infra-estruturas 

ecológicas, em particular da implementação de sebes “funcionais”. 

 ADVID disponibiliza um serviço de apoio à implementação de sebes no ecossistema vitícola, que inclui as seguintes 

etapas: 

- Reunião com o cliente na exploração para análise das condições do local e das espécies mais adequadas à gestão 

do espaço disponível e elaboração de orçamento (a cobrar à hora de técnico); 

- Elaboração de uma recomendação de espécies a implementar; 

- Contacto junto dos fornecedores; 

- Elaboração de recomendações técnicas para a implementação da sebe propriamente dita; 

- Apoio na implementação da sebe. 

 



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho – Plano de Actividades e Orçamento 2021 
 

63 

 

10.2.4 Formação na área da Biodiversidade 

Serviço que visa disponibilizar conhecimentos básicos sobre identificação dos valores naturais (fauna e flora) 

associados á exploração vitícola, visando como público-alvo desde o trabalhador agrícola, para apoio á gestão das 

infra-estruturas ecológicas, ao guia responsável por circuitos turísticos, para melhor enquadramento nas visitas a 

realizar.   

10.2.5 Avaliação de Bioindicadores no ecossistema vitícola 

Serviço que visa a recolha, identificação e quantificação de determinados grupos biológicos (flora e artrópodes).   

com vista a avaliar o impacto de práticas implementadas na exploração na biodiversidade funcional. Este serviço 

contempla: 

✓ Colocação, recolha de armadilhas combi – separação em morfoespécies e caracterização funcional; 

✓ Colocação e recolha de bait-laminas – quantificação da actividade biológica do solo; 

✓ Identificação e quantificação da flora; 

✓ Recolha e análise de solo, para complementar interpretação do diagnóstico agro-amabiental; 

✓ Avaliação / Quantificação do parasitismo da traça-da-uva. 

✓ Elaboração de relatório com integração dos resultados. 

 

10.2.6 Aplicação de modelos de desenvolvimento da traça-da-uva à 
exploração vitícola 

A ADVID, em estreita colaboração com a UTAD, 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 2021 a ADVID 

disponibilizará um serviço de apoio à aplicação deste modelo de desenvolvimento da traça á parcela de vinha do 

associado, como forma de o suportar na tomada de decisão para a realização de estimativas do risco, e 

posteriormente da realização dos tratamentos fitossanitários. 

 

10.2.7 Identificação de Castas 

A RDD tem uma área significativa de vinhas velhas onde é possível encontrar um elevado número de castas, 

algumas das quais desconhecidas por parte dos próprios viticultores. Geralmente estas vinhas estão associadas a 

uma elevada qualidade, podendo o factor diversidade genética ser explorado como uma mais-valia em termos 

comerciais. Tendo em conta: - a participação da ADVID em diversas actividades relacionadas com a diversidade 

genética da videira, quer através do acompanhamento de campos de comparação clonal, quer na conservação de 

castas minoritárias, - a estreita relação com a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira (PORVID), da 

qual é membro fundador, e - os contactos desenvolvidos com investigadores do sector científico, nomeadamente 

a UTAD e o ISA, e Associações de Transferência de Tecnologia como o BIOCANT, a ADVID desenvolveu 
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competências para a implementação de um serviço de apoio à identificação de castas, que passa pela realização 

das seguintes actividades: 

- Visita à vinha para recolha de informação de campo que suporte ao serviço; 

- Elaboração de orçamento (este serviço de identificação ampelográfica pode ser efectuado videira a videira ou em 

percentagem do encepamento; 

- Contratação de classificadores responsáveis pela identificação das castas; 

- Estabelecimento de contacto (em regime de prestação de serviços) com investigadores que farão a identificação 

molecular por microssatélites (caso tenha sido considerado necessário e numa percentagem de cerca de 1% do 

povoamento);  

- Elaboração de relatório com a caracterização ampelográfica da vinha. 

 

10.2.8 Calibração de Pulverizadores 

Tendo em conta que a aplicação de produtos fitofarmacêuticos tem um peso significativo nos custos de produção 

e que frequentemente se regista, por má utilização de equipamentos de pulverização, ou pelo mau estado dos 

mesmos, perdas de eficácia dos produtos, fenómenos de deriva, com prejuízo económico e contaminação 

ambiental e frequentemente com aumento de risco de toxicidade para os aplicadores, a calibração dos 

equipamentos de pulverização torna-se ferramenta necessária para a optimização da aplicação dos produtos 

fitofarmacêuticos, reduzindo as perdas económicas e salvaguardando o ambiente e a saúde do aplicador. 

De acordo com a alínea e) do ponto 1. do artigo 16.º da Lei 26/2013 de 11 de Abril (regula as actividades de 

distribuição, venda e aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos para uso profissional e de adjuvantes), no exercício 

da actividade agrícola deve garantir-se que é efectuada, com regularidade, a calibração e a verificação técnica dos 

equipamentos em utilização, para além do previsto no Decreto-Lei n.º 86/2010 de 15 de Junho. 

A ADVID disponibiliza este serviço, consistindo no seguinte: 

- Calibração dos equipamentos; 

- Elaboração de relatório com os resultados observados e recomendação das melhorias a implementar. 

 

10.2.9 Monitorização do estado hídrico da videira 

O estado hídrico da videira depende de vários factores, de entre os quais se destacam a distribuição das raízes no 

solo, a água disponível no solo e a energia disponível para vaporizar a água ao nível das folhas. Frequentemente, 

este estado é calculado através do potencial hídrico foliar (Ψf), que representa fisicamente o estado energético da 

água na planta, expresso em unidades de pressão, que é tanto mais negativo quanto maior for o défice hídrico da 

planta.  

Com o objectivo de melhorar a eficiência do uso da água, os viticultores necessitam de indicadores fisiológicos que 

forneçam informações mais precisas sobre o estado hídrico das plantas, com vista a implementar medidas que 

maximizem a utilização deste recurso. Assim, a formação para Medição do potencial hídrico de base, com recurso 

à técnica da câmara de pressão (Câmara de Scholander) é um dos serviços que a ADVID tem vindo a implementar. 

Embora seja uma técnica com destruição do material vegetal, a sua utilização permite estimativas razoavelmente 
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correctas e rápidas do potencial hídrico da videira, consistindo nas três seguintes opções de serviços: 

 

1. Formação: 

a. Após solicitação, o técnico desloca-se ao terreno onde é feita uma apresentação sobre o equipamento 

(Câmara de Scholander + Botija de Azoto Líquido): normas de utilização; cuidados de manuseamento; 

princípios de funcionamento; 

b. É efectuado um enquadramento técnico sobre o estado hídrico da cultura e fornecidas todas as 

informações consideradas relevantes; 

c. É ainda realizada uma demonstração da metodologia usada na recolha de dados: períodos de 

medição, escolha do material vegetal, recolha das leituras (número e particularidades).  

2. Aluguer: 

a. A ADVID fornece todo o material necessário à realização da medição do potencial hídrico: câmara de 

pressão; botija de gás; banco de apoio; lanterna; lupa e x-acto.  

b. A ADVID garante a correcta manutenção do equipamento e certifica-se que este está sempre pronto 

a utilizar com a máxima segurança e fiabilidade 

3. Monitorização do Potencial Hídrico: 

a. Consoante as especificações e necessidades do cliente, a ADVID realiza a monitorização do potencial 

hídrico foliar.   

 

10.2.10 Projectos de Drenagem 

 A instalação da vinha deve ser efectuada de forma sustentável, tanto a nível económico como pelo respeito pelas 

boas práticas agrícolas e ambientais. Em zona de encosta, a drenagem é fundamental para combater e controlar a 

erosão.   Neste âmbito, o PIOT-ADV obriga a que “em parcelas com área superior a 5 ha ou com declive superior a 

20%, deve ser apresentado um estudo do sistema de drenagem de acordo com a armação do terreno”.  

A ADVID disponibiliza este serviço através da realização de estudos de drenagem, de acordo com a armação do 

terreno, podendo aplicar-se igualmente a parcelas com a vinha já instalada.  

Este serviço engloba as seguintes actividades: 

- Visita ao local; 

- Recolha de informação cartográfica da parcela e estudo da bacia hidrográfica; 

- Elaboração do relatório técnico com traçado e dimensionamento da rede de escoamento. 

 

10.2.11 Projecto Vinha 

Com este serviço, já implementado em parte, pretende-se a elaboração de projecto para candidatura ao Programa 

de Reestruturação de Vinha. Para além da elaboração do projecto de plantação de vinha, a ADVID tratará de todo 

processo burocrático nomeadamente, pedidos de autorizações de plantação, pareceres necessários para a 

intervenção e respectivas fundamentações técnicas, declarações de plantação, alterações à candidaturas e pedidos 

de pagamento. Este serviço terá suporte, nas previsões de alterações climáticas e nos serviços de Implantação da 

Vinha e Drenagem, com o objectivo de suportar a correcta elaboração de um projecto de vinha, e não apenas o 
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preenchimento de um formulário. Neste serviço também poderá estar incluída a elaboração de 

reclamações/fundamentações (junto da DRAPN/IVV/ IFAP), que advenham de interpretações dúbias da legislação 

em vigor, em sede de controlo físico in loco. 

 

10.2.12 Candidaturas de Investimentos (PDR 2020) 

As candidaturas Investimentos na Exploração Agrícola - Operação 3.2.1 da Acção 3.2, Medida 3 do PDR 2020, têm 

como objectivos, melhorar o desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, criar valor, 

melhorar a qualidade dos produtos, introduzir métodos e produtos inovadores e garantir a sustentabilidade 

ambiental da exploração. Dão prioridade a investimentos que promovam a utilização eficiente da água, a protecção 

e utilização eficiente da energia, a melhoria da fertilidade do solo, a redução da volatilidade dos preços dos factores 

e produtos agrícolas e a produção e/ou utilização das energias renováveis. 

São elegíveis as despesas relativas à construção, aquisição, incluindo locação financeira, ou melhoramento de bens 

imóveis; compra ou locação de máquinas e equipamentos novos, incluindo programas informáticos, até ao valor 

de mercado do bem; Custos gerais relacionados com estas despesas e investimentos incorpóreo; 

 A ADVID disponibiliza este serviço, o qual engloba as seguintes actividades: 

- Recolha de informação junto do cliente sobre os investimentos a realizar e dados da exploração alvo de 

investimento, bem como dados económicos sobre a empresa quando necessário; 

- Identificação dos polígonos de investimento no parcelário; 

- Pedido de pareceres necessários para a aprovação do investimento; 

- Apresentação da candidatura; 

- Acompanhamento da candidatura junto da Autoridade de Gestão do PDR 2020 e do IFAP; 

- Eventuais reclamações junto do IFAP ou da Autoridade de Gestão do PDR 2020; 

- Pedidos de pagamento. 

 

10.2.13 Candidaturas de Pequenos Investimentos 

Elaboração e submissão das candidaturas previstas na Acção 10.2 da Medida 10 PDR 2020, a qual se destina a 

apoiar os pequenos investimentos necessários ao desenvolvimento da actividade produtiva agrícola (ex. máquinas 

e equipamentos, pequenas construções agrícolas e pecuárias, pequenas plantações plurianuais), para montantes 

de investimento inferiores a 40.000€.  

A ADVID apoia a submissão destas candidaturas, através das seguintes actividades: 

- Recolha de informação junto cliente sobre os investimentos a realizar e dados da exploração alvo de investimento, 

bem como dados económicos sobre a empresa quando necessário; 

- Identificação dos polígonos de investimento no parcelário; 

- Pedido de pareceres necessários para a aprovação do investimento; 

- Apresentação da candidatura; 

- Acompanhamento da candidatura junto da EDL em causa; 

- Pedidos de pagamento. 
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10.2.14 Instalação e Apoio a Ensaios de Experimentação 

Este serviço tem vindo a ser prestado, essencialmente na área da fitossanidade e na fisiologia da videira, podendo 

englobar várias áreas desde a avaliação da eficácia de diferentes produtos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, 

feromonas, reguladores do estado hídrico do solo), podendo ainda consistir no acompanhamento de ensaios para 

monitorização de pragas (como por exemplo após a aplicação da confusão sexual) e doenças (estratégias de 

tratamentos) ou na comparação de diferentes práticas culturais, tais como a rega deficitária, a poda, a monda, etc. 

A prestação deste serviço inclui: 

- Visita(s) de campo para efectuar avaliação do impacto do produto ou da prática na videira ou no ecossistema; 

- Eventual observação de sintomas em laboratório; 

- Elaboração de relatório técnico com os resultados. 

 

 

10.2.15 Previsões Meteorológicas 

Serviço já implementado. Este serviço é fornecido por terceiros funcionando a ADVID como agregador. 

 

 

10.2.16 Avaliação fitossanitária da Exploração Agrícola 

Serviço que visa a avaliação do estado fitossanitário da vinha. Este serviço contempla: 

✓ Observações in loco; 

✓ Análises laboratoriais de solo e/ou folhas para verificação do estado nutricional, se necessário;  

✓ Recolha de material e análise laboratorial de material vegetativo para confirmação da presença de 

doenças (doenças do lenho, black rot, vírus, flavescência dourada, podridão radicular ou outras, se 

necessário); 

✓ Recolha de material e análise laboratorial de material vegetativo, para confirmação da presença de pragas 

(traças, cochonilhas, acariose, erinose, tripes, Drosófila da asa manchada (D. suzukii), vectores de 

potenciais doenças de quarentena ou outras pragas emergentes, se necessário); 

✓ Prospecção de Flavescência Dourada na exploração; 

✓ Elaboração de relatório com integração dos resultados analíticos 

 

10.2.17 Análise Sumária das uvas para acompanhamento da Maturação 

Serviço já implementado. Pretendemos aumentar o número de clientes, promovendo a rapidez da resposta e 

facultando gráfico da evolução dos parâmetros analisados.  

 

10.2.18 Pacote de análises: Maturação - Sumária + Fenólica  

Serviço já implementado. Pretendemos aumentar o número de clientes, promovendo a rapidez da resposta e 
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facultando gráfico da evolução dos parâmetros analisados.  

 

10.2.19 Portal Taninos – Determinação dos compostos fenólicos em Vinhos 
tranquilos 

Serviço já implementado. Para promover o aumento do número de clientes, nas ações levadas a cabo no âmbito 

do acompanhamento da maturação, destacaremos também a rapidez de resposta desta ferramenta e a utilidade 

dos parâmetros avaliados. 

 

10.2.20 Análises de controlo de qualidade de vinhos  

Para acompanhamento da finalização das fermentações alcoólica e maloláctica, a ADVID determina, 

respectivamente, o teor em glucose + frutose e ácido málico, através de método enzimático. Para controlo de 

qualidade dos vinhos disponibiliza ainda, as determinações de pH, Acidez Total, Acidez Volátil, Teor Alcoólico, e 

Anidrido Sulfuroso Livre e Total. 

 

 10.2.21 Portal Taninos - Determinação dos compostos fenólicos em Vinhos 
Generosos 

Serviço a implementar através do modelo desenvolvido com “The Australian Wine Research Institute (AWRI)”. Para 

promover a procura deste serviço, nas ações levadas a cabo para a dinamização do acompanhamento da 

maturação, destacaremos também a importância e rapidez de resposta desta ferramenta e a utilidade dos 

parâmetros avaliados. 

 

10.2.22 Benefícios fiscais com despesas de I&D - SIFIDE 

O SIFIDE, Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Experimental, permite às empresas a 

obtenção de um benefício fiscal, em sede de IRC, proporcional à despesa de investimento em investigação e 

desenvolvimento (ao nível dos processos, produtos e organizacional) que consigam evidenciar. No âmbito do 

SIFIDE consideram-se: 

• “Despesas de investigação” as realizadas pelo sujeito passivo de IRC com vista à aquisição de novos 

conhecimentos científicos ou técnicos; 

• “Despesas de desenvolvimento” as realizadas pelo sujeito passivo de IRC através da exploração de 

resultados de trabalhos de investigação ou de outros conhecimentos científicos e técnicos com vista à 

descoberta ou melhoria substancial de matérias-primas, produtos, serviços ou processos de fabrico. 

Neste serviço, a ADVID realizará de acordo com os dados fornecidos pelo cliente, o delineamento experimental 

e justificação técnica do projecto, de modo a permitir uma avaliação objectiva da candidatura e a sua aprovação. 

Concretamente, a ADVID, pretende dar resposta aos seguintes campos descritivos do projecto, que constam na 

candidatura: 
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1. Objectivos 

Contexto industrial e/ou empresarial do projecto 

Motivação científica/tecnológica para o desenvolvimento proposto 

Objectivos técnico-científicos 

2. Descrição das 
Actividades de I&D 

Apresentação do estado de arte no domínio técnico-científico relativo ao objecto a 
investigar & desenvolver 

Apresentação da incerteza científica/tecnológica que o projecto procurou resolver 

Descrição do trabalho sistemático e metodologia desenvolvidos pela equipa de trabalho 

Justificar em que medida as soluções encontradas não poderiam ser desenvolvidas por 
alguém que tenha os conhecimentos/competências nos domínios técnicos da área em 
questão e que conheça as técnicas que é comum serem utilizadas no sector 

3. Resultados 

Apresentação dos resultados obtidos no período de referência 

Análise crítica dos desvios face aos objectivos e eventuais necessidades futuras 

Conclusões do projecto 

 
10.2.23 Seguro Vitícola de Colheita  

A ADVID, à semelhança dos anos anteriores, disponibiliza-se a ser Tomador de Seguro de Grupo de acordo com  

legislação aplicável (Portaria n.º 42/2012, de 10 de Fevereiro, com as alterações dadas pelas portarias n.º 195/2013, 

de 28 de Maio e n.º 52/2014, de 28 de Fevereiro) e condições particulares acordadas com os seus Associados,  

desde que haja 9 Associados interessados em contratualizar os seguintes seguros: 

• seguro vitícola de colheita de uvas para vinho quando a produção seja afectada por acontecimentos 

climáticos adversos que destroem mais de 30% da produção anual média  

• seguro vitícola de colheitas de uvas para vinho quando a produção seja afectada por acontecimentos 

climáticos adversos que destroem mais de 5% da produção anual média  

São cobertos os riscos de Acção de queda de raio, Geada, Granizo, Queda de neve, Tornado, Tromba de água e 

Escaldão. 

Não entram no contrato as vinhas que ainda não tenham atingido dois anos de plantação, no caso de terem sido 

instaladas com “enxertos prontos”, ou três anos de plantação, nos restantes casos. 

Os seguros de grupo (mínimo de 9 viticultores) realizados ao abrigo desta legislação e que apresentem candidatura 

junto do IFAP beneficiam entre 50 a 80% de ajuda ao Prémio. 

 

10.2.24 Curso Conduzir e operar com o tractor em segurança (35 horas)  

Este curso tem como objectivo dotar os operadores de tractores e máquinas agrícolas ou florestais de formação 

habilitante. 

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) exige que a operação de máquinas e equipamentos de trabalho, 

com riscos específicos para a segurança e saúde dos trabalhadores, seja efectuada somente por operador 

especificamente habilitado para o efeito. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/10200/0312403126.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/04200/0166901670.pdf
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Nesse sentido, a ACT para além da habilitação legal exigida pelo Código da Estrada, exige que os operadores de 

tractores e máquinas agrícolas ou florestais sejam detentores de formação habilitante. Assim, a formação 

habilitante pode assumir a forma de Licença de Condução ou Carta de Condução, complementada com a formação 

adequada: curso “Conduzir e operar com o tractor em segurança”, sempre que não for demostrada formação 

específica na área da segurança com a utilização de tractores e máquinas agrícolas.  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 151/2017, de 07 de Dezembro, é introduzida também a obrigatoriedade de 

frequência de formação, para conduzir veículos agrícolas na via pública. 

Este curso ajuda ainda, as empresas no cumprimento do seu dever de prestarem, aos seus trabalhadores, 

informação adequada sobre os equipamentos de trabalho utilizados, conforme art.º 8 e 32º da Lei nº50/2005 de 

25 de Fevereiro. Duração: 35 horas (com sessão teórica e prática) 

 

10.2.25 Curso de Condução de Empilhadores (8h e 16h) 

Dirigido a trabalhadores, cujo exercício de funções dependa da utilização de empilhadores ou venha a depender, 

o curso de Condução de empilhador dá resposta à necessidade de cumprimento do art. 32º nº 1, do Decreto-Lei 

n.º 50/2005 de 25 de Fevereiro “Os equipamentos de trabalhos automotores só podem ser conduzidos por 

trabalhadores devidamente habilitados.” 

 
Este curso incide sobre a análise das características técnicas dos equipamentos, regras de segurança e inspecções 

e verificações visuais. Consequentemente, a componente prática do curso incide sobre a realização de manobras 

de movimentação e elevação de cargas.  

De acordo com a experiência dos formandos e necessidades das empresas, poderemos organizar cursos nas 

instalações das empresas e com a carga horária mais adequada (8h ou 16h). 

 

10.2.26  Escavadora giratória – escavação e movimentação de terras (8h e 16h) 

Pretende-se dotar o sector de mão-de-obra especializada, com conhecimentos sólidos sobre a segurança nas 

operações com a escavadora giratória, e dar cumprimento legal às empresas e respectivos operadores, de acordo 

com o Decreto-lei nº50/2005 de 25 de Fevereiro: 

art. 8 “ ..._o empregador deve prestar aos seus trabalhadores e aos seus representantes para a segurança, higiene 

e saúde no trabalho a informação adequada sobre os equipamentos de trabalho especializados_”  

art. 32 "..._os equipamentos de trabalho automotores só podem ser conduzidos por trabalhadores devidamente 

habilitados_". 

 

 

 

 

 

https://ltm.pt/wp-content/uploads/2019/02/decreto-lei-50-2005.pdf
https://ltm.pt/wp-content/uploads/2019/02/decreto-lei-50-2005.pdf
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11.   APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILÍSTICO 

Dando continuidade ao desenvolvido nos anos anteriores, continuaremos 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 constitui objectivo da ADVID reforçar a cooperação com instituições com as 

quais já mantemos protocolos de parceria e promover o desenvolvimento de parcerias estratégicas com 

instituições nacionais e estrangeiras de prestígio, de forma a potenciar sinergias de cooperação. 

Continuaremos a dar especial ênfase ao trabalho a desenvolver junto da AEVP, IVDP, IVV, ACIBEV e VINIPORTUGAL 

no sentido de demonstrar que o trabalho desenvolvido a montante da fileira, pode e deve ser incorporado na 

valorização do vinho e que dai resultam vantagens comparativas/económicas para os vinhos portugueses.  

Continuaremos a trabalhar com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte e CIM DOURO, 

para que o valor paisagístico e sustentável resultado do trabalho desenvolvido na vinha, possa ser incorporado na 

valorização da Paisagem do Douro Vinhateiro e consequentemente provocar aumento do número de visitantes à 

RDD. É de particular interesse o desenvolvimento do trabalho com a CCDR-Norte e CIM DOURO, pela 

responsabilidade que estas entidades têm na gestão do Douro Património Mundial, cuja classificação como 

Paisagem Evolutiva e Viva assenta na Vinha, actividade que é a base económica da maioria dos Associados da 

ADVID.  

De igual modo tentaremos estreitar as relações de trabalho com outros decisores Regionais, particularmente com 

a DRAPN e IVDP. 

Iremos continuar com um papel activo junto dos decisores da política vitivinícola nacional, IVV, IFAP, DGAV, GPP, 

DGADR e outros organismos do MAM, concebendo propostas que vão de encontro à vitivinicultura e muito 

particularmente às especificidades da Viticultura de Encosta, classificada como Património Mundial. 

Continuaremos a ligação com a DGADR, sendo a ADVID membro do Grupo Trabalho Temático Inovação (Grupo 

Trabalho Temático Permanente), bem como, as relações de trabalho com a DAGV, nomeadamente através, da 

colaboração no Grupo de Trabalho do Plano de Acção Nacional para o Uso Sustentável dos Produtos 

Fitofarmacêuticos e Plano de Acção Nacional para o Controlo da Flavescência Dourada na Videira. 

Prevemos reforçar as relações com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), quer pela participação na 

actulização da Agenda de Investigação e Inovação Agro-alimentar, Florestas e Biodiversidade, quer pelas relações 

derivadas do reconhecimento do CoLAB da Vinha e do Vinho. Como resultado do reconhecimento do CoLAB da 

Vinha e do Vinho estreitamos o relacionamento com a Agência Nacional de Inovação (ANI) o qual pretendemos 

manter e até reforçar. 
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A criação do Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas no Sector Agro-florestal, em 2019. 

veio promover e reforçar as relações com outras entidades públicas, tais como a APA, o IPMA, o INIAV e o GPP, 

mas também com outras Associações, destacando-se a ANPROMIS, a ANPOC, a FENAREG, a FNOP e a UNAC. Em 

2020 este relacionamento foi potenciado pela criação do InovTechAgro – Centro Nacional de Competências para 

a Inovação Tecnológica do Sector Agro-Florestal, sendo a ADVID entidade gestora em parceria com a ANPROMIS, 

a ANPOC, a DGADR, a FENALAC, a FENAPECUÁRIA, a FNOP, o GPP, o INESC TEC e o INIAV. Este Centro de 

Competências envolve 65 parceiros do sector agro-florestal. 

Estaremos atentos e daremos especial enfase às relações com as Entidades Gestoras dos diferentes programas de 

financiamento e respectivos Organismos Tutelares.  

Continuaremos a envidar esforços no sentido de alargar a base Associativa, nomeadamente ao nível de outras NUTS 

que não só a NUT Douro. 

Temos ainda como objectivo promover a cooperação com outros Clusters reconhecidos, no sentido de potenciar 

as complementaridades, nomeadamente com, Cluster das Indústrias da Fileira Florestal, Cluster da Arquitectura, 

Engenharia e Construção, Cluster de Competitividade das Indústrias Criativas, Cluster Habitat Sustentável, 

Engineering & Tooling Cluster, Health Cluster Portugal, Portuguese AgroFood Cluster, PRODUTECH - Pólo das 

Tecnologias de Produção, TICE.PT e Cluster Turismo.  

Continuaremos também a reforçar as relações com o IAPMEI nomeadamente na informação prestada anualmente 

sobre a actividade do Cluster da Vinha e do Vinho, bem como, sobre os constrangimentos e necessidades para a 

competitividade do sector vitivinícola. 

A ADVID para acompanhar e participar na definição das políticas vitivinícolas e eventos técnico-científicos 

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; 

• CEEV (Comité Européen des Entreprises Vin) – 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; 

• 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; 

http://www.agrotec.pt/noticias/inovtechagro-e-constituido-ja-em-setembro/
https://www.iapmei.pt/Paginas/Cluster-das-Industrias-da-Fileira-Florestal.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Cluster-AEC-Arquitetura,-Engenharia-e-Construcao.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Cluster-AEC-Arquitetura,-Engenharia-e-Construcao.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Cluster-de-Competitividade-das-Industrias-Criativa.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Cluster-Habitat-Sustentavel.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Engineering-Tooling-Cluster.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Health-Cluster-Portugal.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Portuguese-AgroFood-Cluster.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/PRODUTECH-Polo-das-Tecnologias-de-Producao.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/PRODUTECH-Polo-das-Tecnologias-de-Producao.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/TICE-PT.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/Cluster-Turismo.aspx
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• 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); 

• CNCASA (Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas no Sector Agro-florestal) – 

Entidade gestora em parceria; 

• InovTechAgro (Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Sector Agro-Florestal)- 

Entidade gestora em parceria. 

 

Daremos também particular realce à promoção do desenvolvimento de trabalhos com investigadores que 

obtiveram o Prémio ADVID ou com as Instituições para quem trabalham, como forma de rentabilizar para o sector 

vitivinícola, o investimento que ele representa. 

Em todas as relações e reuniões institucionais e todos os fóruns, iremos continuar a alertar os decisores políticos 

sobre a necessidade de fixar as populações no meio rural e assegurar a mão de obra necessária à continuação da 

actividade vitivinícola. Como complemento a necessidade de promover financiamentos à implementação de um 

maior índice de mecanização e desenvolvimento de equipamentos adaptados à viticultura, muito particularmente 

à de encosta. Alertaremos também para a necessidade de construir estruturas que permitam o armazenamento de 

água. Teremos, também, presentes as especificidades do sector vitivinícola, com particular para as da RDD, que é 

um território de montanha, cuja ocupação cultural é a vinha, com custos acrescidos relativamente a outra 

viticultura, e que ao impactar substancialmente a paisagem e a cultura, teve clara influência na sua classificação 

como Património Mundial e consequentemente na atractividade que constitui para o sector do turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotec.pt/noticias/inovtechagro-e-constituido-ja-em-setembro/
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13. GLOSSÁRIO  

ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos 

ADVID – Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 

AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto 

AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

AIMRD - Asociación Ibérica de Municípios Ribereños do Duero  

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

AWRI -The Australian Wine Research Institute 

COMPETE - Programa Operacional Temático Factores de Competitividade 

COTEC - Associação Empresarial para a Inovação 

DGAV – Direcção Geral de Alimentação e Veterinária 

DRAPN – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

EEC – Estruturas de Eficiência Colectiva 

EMD – Estrutura de Missão Douro  

FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEUGA - Fundación Empresa-Universidad Gallega  

GPP – Gabinete de Planeamento e Políticas  

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P  

IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. 

IFV – Instituto Francês da Vinha e do Vinho 

INGACAL - Instituto Galego de qualidade alimentar 

INRA - Institut National de la Recherche Agronomique  

IPB – Instituto Politécnico de Bragança  

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

IVV - Instituto do Vinho e da Vinha 

MAM – Ministério da Agricultura e do Mar 

MPRODI – Modos de Produção Integrada 

MZD – Manutenção de Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 

NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario  

PECDV - Pólo Experimental de Conservação da Diversidade da Videira  

Pei - Parceria Europeia para a Inovação 

PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente  

PU – Pedido Único 

QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional 

http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/GuiadoInvestidor/Paginas/ProgramadeDesenvolvimentoRuraldoContinente(PRODER).aspx
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RARRV - Regime de apoio à reestruturação e reconversão da vinha 

RBA – Rapid Biological Assessment 

RDD – Região Demarcada do Douro 

RPU – Regime de pagamento único 

SCTN - Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

SIAC - Sistema de apoio a acções colectivas 

TICE.PT - Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica 

UA – Universidade de Aveiro 

UP – Unidade de produção 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro 

WSET – Wine & Spirit Education Trust 
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14. ORÇAMENTO PARA 2021
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Orçamento corrente 2021 Projetos CoLAB Orçamento total 2021 Variação Orçamento total 2020

Rendimentos

Vendas e serviços prestados 402.520,00 € 402.520,00 € 12,55% 357.628,00 €

Subsídios à exploração 17.895,09 € 221.246,55 € 331.050,89 € 570.192,53 € -6,15% 607.571,91 €

Outros rendimentos e ganhos 4.491,74 € 4.491,74 € -12,16% 5.113,43 €

Juros e rendimentos similares obtidos 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Total dos rendimentos 420.515,09 € 225.738,29 € 331.050,89 € 977.304,27 € 0,71% 970.413,34 €

Gastos

Fornecimentos e serviços externos 157.187,46 € 98.476,51 € 29.786,73 € 285.450,70 € 0,90% 282.912,07 €

Gastos com o pessoal 163.476,99 € 188.267,97 € 301.264,16 € 653.009,13 € 3,12% 633.231,79 €

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Outros gastos e perdas 15.190,00 € 15.190,00 € -24,76% 20.190,00 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 17.045,63 € 5.840,70 € 22.886,33 € -16,80% 27.508,44 €

Juros e gastos similares suportados

Total dos gastos 352.900,08 € 292.585,18 € 331.050,89 € 976.536,15 € 1,32% 963.842,29 €

Resultado líquido do período 67.615,01 € -66.846,89 € 768,11 € -88,31% 6.571,05 €

Total dos gastos + resultado líquido do período 420.515,09 € 225.738,29 € 331.050,89 € 977.304,27 € 970.413,34 €

ORÇAMENTO PARA 2021
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2021

SIAC VINIOT VINCI  ADVID Totais COPPEREPLACE

Taxa de comparticipação 50% 75% 75% 75%

Equipamento básico 9.258,48 €

Estação meteorológica 8.163,00 €

Maquina fotográfica 1.095,48 €

Equipamento de transporte 25.000,00 € 25.000,00 €

Viatura 25.000,00 € 25.000,00 €

Equipamento administrativo 980,00 € 950,00 € 1.930,00 €

Equipamento informático 980,00 € 950,00 € 1.930,00 €

Programas de computador 11.310,59 € 11.310,59 €

Plataforma Web SIG 11.310,59 € 11.310,59 €

Somas 11.310,59 € 980,00 € 950,00 € 25.000,00 € 38.240,59 € 9.258,48 €

Comparticipação 5.655,30 € 735,00 € 712,50 € 7.102,80 € 6.943,86 €

Investimento líquido da ADVID 5.655,30 € 245,00 € 237,50 € 25.000,00 € 31.137,80 € 2.314,62 €

RUBRICAS

2020

Mapa de investimentos
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