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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A actividade da ADVID, em 2021, teve 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” e como “Entidade Gestora e Dinamizadora do Cluster da Vinha e do Vinho”. 

Os reconhecimentos 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 estão, e continuarão, a 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. Apesar de  no ano de 2021, 

a COVID-19 ter continuado a repercutir-se em todas as actividades e, principalmente, na acção de transferência 

presencial do conhecimento, o trabalho efectuado no desenvolvimento do conhecimento foi árduo com 24 projectos 

em curso e submissão de 18 candidaturas a diversos programas de financiamento. 

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

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

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

volume de negócios que não permite despreocupação, pois a prestação de serviços, apesar de ter tido um acréscimo  

12,3% em relação a 2020, representa 17,3% da despesa, pelo que o investimento em projectos a candidatar a 

financiamento público  é muito relevante. 

Em 2021 demos continuidade a projectos aprovados nos anos anteriores e iniciámos os aprovados neste ano. 

A. Alterações Climáticas 

• Avaliação do impacto da aplicação da rega deficitária nos parâmetros fisiológicos e na produção da 

videira; 

• Avaliação do impacto da aplicação de “Biochar” nos parâmetros fisiológicos e na produção da videira; 

• Avaliação do impacto da aplicação de redes de ensombramento: efeitos na fisiologia, produção e 

maturação da videira; 

• INFRAVINI – Infra-estrutura de dados espaciais para a gestão das Alterações Climáticas na Vinha; 

• CoaClimateRisk – “O impacto das alterações climáticas e medidas de adaptação para as principais 

culturas agrícolas na região do Vale do Côa”. 

 

B. Viticultura de Precisão 

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

de PME no espaço SUDOE. 
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C.  Potencial Enológico 

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

agricultura de precisão. 

 

D. Biodiversidade em Viticultura 

• Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das alterações climáticas; 

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

• ReCrop - Bioinocula and CROPping systems: an integrated biotechnological approach for improving crop 

yield, biodiversity and REsilience of Mediterranean agro-ecosystems. 

 

E. Diversidade Genética da Videira 

• 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. 

 

F. Métodos de Produção Sustentável 

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

de montanha: caso particular da Região Demarcada do Douro; 

• EYESonTRAPS – Detecção inteligente de pragas da vinha por aprendizagem automática para 

monitorização fitossanitária da vinha; 

• ABCYeasts – Um portfólio de leveduras Antagonistas para BioControlo de Agentes fito patogénicos numa 

viticultura sustentável; 

• 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; 

• SustainWine - programa de formação e educação ambiental e promover e divulgar o que de melhor se 

faz nos ecossistemas vitícolas nacionais, no que respeita à conservação e protecção da biodiversidade; 

• PreVineGrape - Desenvolvimento de um biofungicida para combate a doenças da videira; 

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

• Serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA). 
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G. Observatório Vitícola  

• Rede de 25 parcelas de referência – Fenologia, pragas e doenças, estado hídrico, parede de vegetação, 

produção, maturação, vindima e poda; 

• Grupo Trabalho – Touriga Francesa - compreender as causas do fenómeno de emurchecimento 

observado em 2020. 

 

H. Economia Circular 

• ReWine - programa educacional para divulgação de boas práticas sustentáveis já em vigor, e promover 

o debate sobre as principais dificuldades e constrangimentos da sua implementação. 

 

I. Sustentabilidade Económica 

• VINCI – Vin, Innovation et Compétitivité Internationale ; 

• Taste&Feel - Promover a internacionalização das fileiras agro-alimentar e enoturismo, potenciando o 

aumento das exportações de bens e serviços diferenciados e ligados aos territórios, aos produtos 

endógenos e ao mundo rural; 

• Epawi - Facilitar a internacionalização das empresas auxiliares da indústria do vinho através da criação 

de uma rede de PMEs cujo objectivo é conhecer o mercado e as suas tendências de inovação.  

 

J. Desenvolvimento de Competências - Formação 

• Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (50h) – 3 cursos 

• Empilhadores (25h) – 1 curso 

• Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos- Actualização (25h) – 1 curso 

• Conduzir e operar o tractor em segurança (50h) – 1 curso 

 

Relativamente à Animação e Dinamização da Rede destacamos a rede de Associados envolvidos na 

recolha/discussão de dados das 25 Parcelas de Referência que alimentam o Observatório Vitícola da RDD, bem como 

a rede de Associados envolvida no desenvolvimento dos Projectos CSinDouro, EyesonTraps, ABCyeasts, Vinci, 

SustainWine, PreVineGrape, Rewine  e a rede de Associados Empresariais e do Sistema Científico envolvidos no 

Grupo de trabalho da Touriga Francesa. 

No que respeita à Comunicação e Disseminação do Conhecimento, destacamos o evento Europeu organizado no 

âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, “Agricultura 4.0 - Promoção da Sustentabilidade 

para o Sector Europeu do Vinho” que contou com a participação da Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu 

Antunes e do senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Participaram como oradores, 

Ricardo Braga (Instituto Superior de Agronomia), Sigfredo Fuentes (Universidade de Melbourne), Waldir Júnior 

(Fraunhofer Portugal AICOS), Marisa Rio (Fraunhofer Portugal AWAM), Fernando Alves (Symington Family Estates), 

Francisco Rovira Más (Laboratório de Robótica Agrícola, Universidade Politécnica de Valência), Filipe Santos (INESC 
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TEC), Natacha Fontes (Sogrape Vinhos S.A.), Jorge Dias (Gran Cruz), António Marquez Filipe (Symington Family 

Estates), Miguel Pessanha (Sogrape Vinhos S.A.), João Roquette (Esporão), Mario de la Fuente (Plataforma 

Tecnológica del Vino), Sara Legler (Hort@, Universidade Católica do Sagrado Coração), Constance Demestihas 

(Comité Interprofissional do Vinho de Champagne), António Graça (Sogrape Vinhos S.A.), Rui Figueira (GBIF), Elisa 

González-Domínguez (Hort@, Universidade Católica do Sagrado Coração), Frederico Falcão (ViniPortugal), João 

Onofre (Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural - DG AGRI), José Carlos Caldeira (INESC TEC), Ignacio 

Sánchez Recarte (Comité Européen des Entreprises Vins - CEEV) e Emídio Gomes (Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro).   

No âmbito das sessões de campo destacamos a “Utilização de Drones na Vinha” com a participação da  Agrodrone, 

Drone Hopper, HPDRONES e Spin.Works e “Mecanização e robotização para vinhas de encosta” com a participação 

da Jopauto, NaturDouro, INESC TEC e Pulverizadores ROCHA. 

A nível de feiras nacionais, destacamos a nossa  presença na AGROGLOBAL, Pavilhão da Tecnologia: AgroInov - uma 

montra tecnológica interactiva para uma agricultura moderna e sustentável. Marcámos, ainda,  presença na Feira 

Nacional de Agricultura com um stand digital na plataforma online do evento, eFNA, onde foram apresentadas 

actividades de alguns projectos em curso, nomeadamente o PreVineGrape, Coppereplace, ABCyeasts, VInCI, Infravini 

e SustainWine. 

É de destacar ainda os vídeos realizados na concretização do projecto Rewine -desenvolvimento de um programa de 

formação e educação ambiental e promoção e divulgação do melhor que se faz nos ecossistemas vitivinícolas 

nacionais, no que respeita às práticas de economia circular. 

Como prémios pelo trabalho realizado no desenvolvimento do conhecimento e sua transferência, assinalamos o 

Prémio Vida Rural –“ I&D que marca” – prémio atribuído à maneira de comunicar as boas práticas agrícolas através 

projecto Sustainwine  e o Prémio IVDP - Distinção Douro+Sustentável na categoria de Viticultura – prémio atribuído 

ao trabalho de prospecção e identificação de castas na RDD. 

No Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais, em 2021 continuamos a destacar o reforço da defesa 

dos interesses dos nossos Associados e da Vitivinicultura Nacional e em particular a da Região do Douro através da 

apresentação de propostas para os diplomas que regem as políticas agrícolas e vitivinícolas, nomeadamente, “PEPAC 

2023-2027 (IVV - intervenção sectorial do vinho 04-05-2021), (CAP- Arquitectura verde e Intervenção sectorial 

vitivinícola, 3-11-2021) e (consulta pública – 05-12-2021); “Plano de Recuperação e Resiliência (consulta pública 01-

03-2021)” e contributo para a consulta pública - Strategic Research and Innovation Agenda of the European co-

funded Partnership ‘Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth, e ainda “COVID-19 Medida excepcional e 

temporária para o sector do vinho  (IVV 09-06-2021)” e “Exposição: danos granizo em vinhas com menos de 2 anos 

(DRAPN 21-06-2021)” 

Estabelecemos parcerias e integrámos grupos de trabalho, das quais destacamos: o Grupo de Trabalho Operacional 

para a Sustentabilidade, promovido pelo IVV,  com o objectivo de redigir um caderno de encargos para a formulação 

do normativo nacional de sustentabilidade e acompanhar o desenvolvimento deste referencial; o Conselho 
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Estratégico Empresarial do Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade (IB-S) da Universidade do 

Minho, tendo participado na reunião de 1 de Julho;  o Comité de Combate ao Granizo, o qual é promovido pela 

ProDouro em parceria com a ADVID, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e as Adegas Cooperativas 

de Favaios e Sabrosa.;  Hackathon Douro & Porto, promovido pelo IVDP em parceria com o Sistema Científico, com 

o intuito de desenvolver soluções para desafios relevantes da RDD. Através da auscultação dos principais 

stakeholders da RDD, identificamos 3 desafios,  temática “Gestão de Água na Vinha, e integrámos a equipa num 

processo de co-criação de soluções inovadoras de cariz tecnológico, numa abordagem multidisciplinar e multi-

stakeholder.  

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

OIV – Organisation Internationale de la Vigne e du Vin, Euromontana, Organisation Internationale de Lutte Biologique 

(OILB), CEEV – Comité Européen des Entreprises Vins, Centro de Competências para as Alterações Climáticas, a 

Plataforma Regional de Especialização Inteligente da RIS3 NORTE, a Plataforma Tecnológica do Vinho (Espanha) e o 

Centro de Competências para a Inovação Tecnológica – InovTechAgro. 

 

O Apoio na Gestão das Boas Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços, consubstanciou-se: 

 Assistência Técnica em PRODI e/ou BIO 

• 125 Pedidos Únicos  

• 114 Cadernos de campo 

• 470 Visitas de campo  

• 101 parcelários 

 Elaboração de candidaturas ao Pedido Único sem Assistência Técnica - 7 

 Monitorização do estado hídrico e/ou aluguer de equipamento (Câmara de Pressão) - 3 

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

 Acompanhamento dos Investimentos na Exploração Agrícola -7 

 Candidaturas PDR2020 “Next Generation”- 15 

 Candidaturas medida excepcional e temporária: Sector do Vinho Certificado- 2 

 Elaboração e Acompanhamento Candidaturas VITIS- 12 

 Previsões meteorológicas sazonais (Abril a Outubro) – 12 

 Sobreposição Registo Vitícola e Parcelas IVDP- 2 

 Avaliação de Bioindicadores - 2 

 Avaliação da Severidade do ataque de Traça da Uva à Vindima- 1 

 Candidaturas a Novas Autorizações de Plantação- 1 

 Prestação de Serviço de Aconselhamento Agrícola- 12 

 Projectos de Drenagem – 10 
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 Evolução da Maturação  

•  amostras para análise Sumária - 479 

• 946 amostras para análise Sumária + Fenólica + Complementar 

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

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos – 166 amostras 

 Acompanhamento da Fermentação Alcoólica e Fermentação Maloláctica em Vinhos Tranquilos – 436 

amostras 

 Análise Sumária a Vinhos - 101 amostras 

 Seguros de Grupo de Colheita Vitícola - candidatura de grupo com 40 beneficiários 

 

 

De modo a poder avaliar-se  a  execução do Plano de Acção que esteve na base do  reconhecimento, do CoLAB da 

Vinha e do Vinho, apresentam-se nos quadros abaixo, os projectos a decorrer as candidaturas apresentadas a 

financiamento em 2021 e outras actividades realizadas, por eixo e área temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos 
1. Competitividade - Portuguese, of 

course! (Português, claro!) 

2. Sustentabilidade - Tougher than ever! 

(Mais forte do que nunca!) 

Áreas 
Temáticas 

1.1. Mercados e Consumidor 
 

1.2. Recursos genéticos para aumentar a  

competitividade dos vinhos 

 

1.2. Aspectos territoriais de competitividade 
 

2.1.Solo, clima e água 

 

2.2.Identificação de genes correlacionados com   
características agronómicas e enológicas desejáveis 

 
 

2.3.Sustentabilidade Económica 
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1.1 MERCADOS E CONSUMIDORES 

Objectivos Candidaturas a financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

Descrever e 
modelar 
preferências dos 
consumidores em 
relação a tipos e 
estilos de vinhos 
específicos 

---------- 

VInCI - Vin, Innovation 
et Compétitivité 
Internationale. Estimar 
rendimentos de 
produção que, 
associados com a 
análise de mercados, 
no âmbito do GT3, 
ajudará a criar uma 
ferramenta de apoio à 
decisão para as PMEs.  

Dissertação do mestrado em 
Engª Agronómica da UTAD 
“Análise da percepção dos 
consumidores sobre os 
vinhos biológicos da Região 
Demarcada do Douro”. 
 
Proposta de Dissertação de 
Mestrado: Impacto 
sociocultural do consumo de 
vinho nas gerações mais 
novas: Peso do vinho no 
conjunto de bebidas 
alcoólicas consumidas por 
estas gerações 

Determinar o valor 
de distinção dos 
vinhos portugueses 

---------- 

Taste&Feel Portugal - 
promoting the 
internationalization of 
the agro-food industry 
in articulation with the 
with the wine tourism 
sector 

Trabalho de investigação – 
“Potencial sub-zones within 
Cima Corgo sub-region of 
Douro” (ligação com a área 
temática 1.3). 

Tendências de 
consumo em 
mercados actuais e 
emergentes  

---------- 

EPAWI -Criação de 
uma rede de PMEs 
cujo objectivo é 
conhecer o mercado e 
as suas tendências de 
inovação, e ao mesmo 
tempo potenciar a 
exportação de 
tecnologia para 
mercados emergentes. 

---------- 

Emoções do 
consumidor no 
contexto de 
compra e de 
consumo de vinho 

---------- ---------- ---------- 

Entregáveis 
 

O que torna os vinhos portugueses distintos e valorizados e o que poderia torná-los mais 
distintos e mais valorizados. 
 
Como apresentar os vinhos portugueses que leve a um aumento da procura e disposição 

dos consumidores a pagar mais. 
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1.2 RECURSOS GENÉTICOS PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS VINHOS 

Objectivos 
Candidaturas a 

financiamento 
Projectos em curso Outras Actividades 

Preservação e 
valorização da 
diversidade 
genética da 
videira 

---------- 
PDR2020 “Conservação e 
Selecção de Variedades 
Antigas de Videira” 

Rotulagem e organização informática 
dos genótipos; 
 
Caracterização agronómica, fisiológica e 
potencial enológico de 15 castas; 
 

Travar a erosão 
genética de 
videira 
portuguesa 

---------- ---------- 

Prospecção e recolha de material para 
propagação vegetativa de videira em 
diferentes locais de Portugal 
Continental. 

Entregáveis 

 
Uma colecção dinâmica e nacional de diversidade genética de videiras como recurso de 
inovação a todos os níveis da cadeia de concepção-produção e comercialização. 
 

 

1.3 ASPECTOS TERRITORIAIS DE COMPETITIVIDADE 

Objectivos Candidaturas a financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

Zonagem do 
potencial 
vitivinícola de 
castas 

Mediterwine – ‘Uma abordagem 
multi-ómica da Vinha ao Vinho: 
gestão do microclima dos bagos e 
da fermentação rumo à 
sustentabilidade da vinificação 
mediterrânica num clima em 
mudança’.  
GraPEPs – ‘Micropeptídeos 
codificados por miRNAs, para o 
aumento da qualidade da uva e 
produção de compostos 
bioactivos’. 

---------- 

Portfólio de castas com 
informação enológica, 
agronómica, genética e 
cruzamento com dados 
climáticos. 

Influência do 
terroir na 
qualidade da uva 
(Microzonagem de 
parcelas) 

VineCoverCrops – ‘Ómica 
integrada para o estudo da 
interacção entre a vinha e os 
cobertos vegetais nativos na 
região DOC Douro para o 
enriquecimento do terroir 
regional’. 
 

GrapeMicrobiota – 
‘Interacções 
metaboloma-
microbiota em 3 
castas da Região do 
Douro’. 

Trabalho de investigação – 
“Potencial sub-zones within 
Cima Corgo sub-region of 
Douro” (ligação com a área 
temática 1.1.). 
 
Boletim de evolução de 
maturação no âmbito da 
Monitorização Espacial - Caso de 
Estudo da Touriga Francesa. 
 
Análise de dados e apresentação 
de resultados do 1º ano de 
dados recolhidos no âmbito do 
Ensaio de Fisiologia - Caso de 
Estudo da Touriga Francesa. 
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Detecção precoce 
de pragas e 
doenças 
(relacionado com a 
área temática 2.1) 

PlantProTECHtion – ‘Tecnologias 
emergentes ao serviço de uma 
viticultura e olivicultura 
sustentáveis num contexto de 
alterações climáticas’. 
 

---------- 

Participação em eWGs da OIV 
(Flavescence dorée, Xylella 
fastidiosa). 
 
Manual de Boas práticas na 
gestão de material de 
propagação vegetativa. 
 
Desenvolvimento de mapas 
espaciais com o 
comportamento da traça-da-
uva em cenário futuro. 
 

Entregáveis 

 

Caracterização das zonas vitivinícolas (e microzonas) em termos de qualidade e rendimento 
potenciais e factores de influência; 

Definição de terroir de valor acrescentado na região do Douro, validação da metodologia para 
extensão a outras regiões; 

Métodos não invasivos, validados para caracterização em tempo real da maturação; 

Métodos aéreos para a detecção precoce de doenças e pragas da vinha. 

 

2.1 SOLO, CLIMA E ÁGUA 

Objectivos 
Candidaturas a 
financiamento 

Projectos em curso Outras Actividades 

Biodiversidade 
funcional - 
Protecção 
sustentável contra 
pragas e doenças 

---------- 

Coppereplace - 
avaliação da 
exequibilidade e 
sustentabilidade da 
utilização de 
alternativas ao Cobre. 

---------- 

Gestão sustentável 
dos solos na 
viticultura 

+Composto – ‘Otimização da 
aplicação de composto e 
adubação verde como 
medidas de sequestro de 
carbono no solo e redução da 
fertilização azotada’. 

SustainWine – 
projecto de divulgação 
de boas práticas 
implementadas pelo 
sector (divulgação de 
conteúdos resultantes 
deste projecto).  

Chemical properties of agro-
waste compost affect 
greenhouse gas emission 
from soils through changed 
C and N mineralization – 
Artigo científico. 

Sustentabilidade 
do ecossistema 
vinícola; redução 
dos insumos 

SAT2WATER – Utilização de 
dados de satélite para 
avaliação do estado da vinha, 
e integração em plataforma; 
 
ISOVINE for LIFE – 
Identificação de isopotos de 
Hidrogénio e Oxigénio como 
ferramenta de suporte à 
gestão da água. 
 

ABCyeats -Um 
portfólio de leveduras 
Antagonistas para 
BioControlo de 
agentes. 
 
ReWine – Re-
desenhar, Re-adaptar e 
Re-inventar, rumo a 
uma economia circular.  
 
 
 

Sustainability Dimensions 
Assessment: an essay for 
Douro region viticulture – 
Artigo científico. 
 
Evaluation of the Potential 
of Agro-Industrial Waste-
Based  
Composts to Control Botrytis 
Gray Mold and Soilborne 
Fungal  
Diseases in Lettuce – Artigo 
científico. 
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Gestão eficiente do 
ecossistema 
vitícola com vista à 
sua adaptação às 
alterações 
climáticas 

Cluster Capital Natural rumo 
à neutralidade climática - 
Valorização dos recursos 
endógenos para a transição 
verde e digital. 

INFRAVINI – Conclusão 
do projecto e 
disponibilização da 
plataforma INFRAVINI 
para a gestão das 
Alterações Climáticas 
na Vinha. 

Acompanhamento e suporte 
às provas de doutoramento 
“Avaliação dos efeitos da 
aplicação de caulino”. 

A indústria vinícola 
e as alterações 
climáticas - 
monitorização, 
modelização e 
comunicação 

---------- 

VINCI - 
Desenvolvimento de 
modelos de previsão 
de produção à escala 
da região e da parcela, 
no âmbito do GT1. 
 
SF-DIH - Smart Farm 
Digital Innovation Hub 
– Criação de rede para 
divulgação e 
introdução de 
tecnologia no sector 
agro-alimentar. 

Desenvolvimento e 
melhoramento de modelos 
de previsão da fenologia da 
videira, e emissão de 
boletins. 
 
Estratégias de modelação 
do ecossistema vitícola - 
Tese de Doutoramento. 
 
European grapevine moth in 
the Douro region: voltinism 
and climatic scenarios – 
Artigo científico. 
 
Simultaneous Calibration of 
Grapevine Phenology and 
Yield with a Soil–Plant–
Atmosphere System Model 
Using the Frequentist 
Method – Artigo científico. 

Mecanização 
eficiente através 
de sensores e 
conhecimento 

Vine and Wine PT – Driving 
sustainabale growth through 
smart innovation. 

VINIoT- Serviço de 
viticultura de precisão 
baseado na rede de 
sensores IoT para a 
transformação digital. 
da rede europeia 
  
SmartAgriHubs. – 
participação em rede 
Europeia que visa 
estabelecer um 
ecossistema que 
suporte a digitalização 
do sector 
agroalimentar. 

Iniciativa Dias na vinha – 
Demonstração de tecnologia 
para viticultura de encosta 
nas vinhas do Douro. 
 
Iniciativa Necessidades & 
Desejos de Mecanização 
para a RDD – levantamento 
de necessidades específicas, 
e alavancamento do 
desenvolvimento de 
soluções. 

Entregáveis 

 

Práticas de conservação do solo que minimizem o impacto da actividade vitivinícola, utilização mais 
eficiente dos factores de produção. Sistematização do terreno para minimizar os fenómenos de 
erosão; 

Prever cenários de alterações climáticas para cada região vinícola e até ao nível da exploração 
agrícola; fornecer ao sector ferramentas para mitigar os efeitos do aquecimento global; 

Modelos para o desenvolvimento de pragas e doenças, de apoio à decisão que (pelo menos) 
promovam a substituição parcial dos químicos; 

Pulverização optimizada e outras operações mecanizadas adaptadas ao território e com ganhos 
mensuráveis em custos, segurança e conforto do operador. 
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2.2 GENÓMICA PARA A SUSTENTABILIDADE 

Objectivos Candidaturas a financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

Sequenciamento 
genético castas 
nativas de Vitis 
vinífera 

---------- 
OPP38 - Novas Castas 
para Novos Vinhos. 

---------- 

Caracterização 
do metaboloma 
e proteoma de 
castas 
seleccionadas 
da colecção de 
genotipagem 

 
---------- 

OMICBOTS (FCT) - 
Plataforma de robótica 
com biologia integrativa 
de alto rendimento para 
a próxima geração da 
viticultura de precisão 
baseada em fisiologia. 

---------- 

Entregáveis 
 

Sequências genómicas e caracterização bioquímica e metabólica de variedades;  
Ferramentas que relacionem a composição da uva e do vinho com a informação genómica e 
proteómica que permitirá a exploração do sabor, cor e outros compostos funcionais relevantes 

 
 
2.3 SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 

Objectivos 
Candidaturas a 
financiamento 

Projectos em curso Outras Actividades 

Comércio 
internacional 

---------- 

Taste&Feel Portugal – 
Promoção da 
internacionalização da 
indústria Agro-alimentar 
em conjunção com o sector 
do enoturismo. 
(ligação com a Área 
temática 1.1). 

---------- 

Eficiência 
produtiva 

InovTransfer – 
Inovação na 
transferência de 
conhecimento e 
tecnologia no sector 
vitivinícola; 

PRR-Impulsos Jovens 
STEAM e Adultos – 
Cursos para a 
formação avançada de 
recursos humanos em 
conjunto com o ISA, 
UA, UP e UM. 

---------- 

Indicadores de Sustentabilidade 
-medida de desempenho 
empresarial: caso de estudo do 
grupo Aveleda S.A. – 
Dissertação de Mestrado. 

Desenvolvimento de Planos de 
Sustentabilidade para empresas 
e entidades reguladoras 

Relações verticais 
no sector do vinho 

---------- ---------- 

Influência do preço da mão de 
obra na sustentabilidade das 
explorações vitícolas: uma 
aplicação de modelos baseados 
em agentes – Artigo científico; 

Documentos e contributos 
elaborados e participação em 
fóruns e grupos de trabalho 

. 
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Entregáveis 

 

Factores-chave do lado da procura que influenciam os mercados de exportação de sucesso; 

Factores-chave da eficiência produtiva região por região, análise da resiliência dos sistemas de 
produção versus novos desafios; 

Descrição detalhada das relações em cadeia e dos factores que as influenciam; 

Recomendações aos decisores políticos, empresas e outras agências de medidas de adaptação 
ao ambiente em mudança. 

Consideramos que trabalhámos na prossecução dos objectivos estratégicos, alargámos a base associativa, 

aumentámos a prestação de serviços em 12% e demos visibilidade e notoriedade à ADVID, enquanto ponte entre as 

empresas e os sistemas de investigação e inovação, no panorama vitivinícola regional, nacional e internacional, com 

consequente credibilização técnica para os produtores vitivinícolas e suas marcas comerciais.  
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1. ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE: ADRIANO RAMOS PINTO VINHOS, S.A. 

Representado por: Carlos Alberto Peixoto de Carvalho 
 

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

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

 

 
DIRECÇÃO  

PRESIDENTE: SOGRAPE VINHOS, S.A. 
Representado por: José Manuel Castro e Silva Menéres Manso 
 

VOGAL: AVELEDA, S.A. 
Representado por: Pedro Maria Martins Barbosa 
 

VOGAL: FUNDAÇÃO MARIA ROSA DE MELLO E FARO CARVALHO BORGES DA GAMA & FILHOS 
Representado por: Vasco Barbosa Gama da Cunha Coutinho 
 

VOGAL: NIEPOORT – VINHOS, S.A. 
Representado por: José Tiago Silva Magalhães 
 
VOGAL: W. & J. GRAHAM & C.ª, S.A. 
Representado por: Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho  

 

 
CONSELHO FISCAL  

PRESIDENTE: GRAN CRUZ PORTO SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS, LDA. 
Representado por: Ana Teresa Carvalho e Silva 
 

VOGAL: QUINTA DO VALLADO - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.  
Representado por: Francisco Spratley Ferreira 
 

VOGAL: WARRE & CA, SA. 
Representado por: Carlos Alberto Soares Caldeira 
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CONSELHO TÉCNICO  

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 
 

ASSOCIADOS EFECTIVOS M. Bulas Cruz, Lda. 

 M. C. Serôdio - Casa Agrícola, Unipessoal, Lda. 

Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. Menin Douro Estates, Lda. 

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

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

Gran Cruz Porto Sociedade Comercial de Vinhos, Lda. Montez Champalimaud, Lda. 
Niepoort (Vinhos), S.A. Murças, S.A. 

Quinta do Noval - Vinhos, S.A. Nova Quinta do Sagrado, S.A. 

Rozès, S.A. Pacheco & Irmãos, Lda. 

Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A. Pagamo Meco, S.A. 
Sogevinus Quintas, S.A. Pioneer H I-Bred Sementes de Portugal, S.A. 

Sogrape Vinhos, S.A. Prats & Symington, Lda. 

W. & J. Graham & Companhia, S.A. QPF - Sociedade Agrícola, S.A. 

 Quinta D. Matilde - Vinhos, Lda. 
ASSOCIADOS COLECTIVOS Quinta da Carvalhosa, Sociedade Agrícola, Lda. 

 Quinta da Formigosa – Imobiliária, S.A. 

ADP Fertilizantes, S.A. Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda. 

ASCENZA Agro, S.A. Quinta da Rosa - Vinhos, S.A. 
Aveleda, S.A. Quinta da Xandica - Soc. Unipessoal, Lda. 

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

BASF Portuguesa, S.A. Quinta das Bandeiras - Vinhos, Lda. 

Bayer CropScience Portugal, Lda. Quinta das Brolhas, Sociedade Agrícola, Lda. 
Belchim Crop Protection, Unipessoal, Lda. Quinta das Netas - Sociedade Agrícola, Lda. 

Beloxisto - Turismo Rural e Agricultura, Lda. Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.A. 

Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia Quinta do Crasto, S.A. 

Biosani - Agricultura Biológica e Protecção Integrada, Lda. Quinta do Grifo - Sociedade Agrícola, S.A. 
Brightmoutain Unipessoal, Lda Quinta do Infantado, Vinhos do Produtor, Lda. 

Cabanas - Sociedade Vitivinícola, Lda. Quinta do Martinho d´Arada – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda 

Centro Tecnológico da Cortiça Quinta do Olival Velho, Lda. 

Cockburn & Ca., S.A. Quinta do Osório, Lda. 
Coimbra de Mattos, Lda. Quinta do Passadouro, Sociedade Agrícola, Lda. 

Colinas do Douro - Sociedade Agrícola, Lda. Quinta do Pessegueiro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 

Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes Quinta do Pôpa, Lda. 

Constantino & Companhia, Lda. Quinta do Saião - Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos, Lda. 
Constelação - Viticultura e Enologia, Lda. Quinta do Vale da Uveira - Sociedade Agrícola, Lda. 

Douro Wine Devotion, Lda. Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 

Duorum Vinhos, S.A. Quinta dos Avidagos, Lda. 

E.I. Empreendimentos e Investimentos Agrícolas do Douro, S.A. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 
Esmero - Sociedade de Vinhos, Lda. Rui Roboredo Madeira, Vinhos, S.A. 

F. Olazabal & Filhos, Lda. Sipcam Portugal - Agroquímica e Biotecnologia, Lda. 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Sociedade Agrícola da Quinta do Vale de Malhadas, Lda. 

Foz Torto - Vinhos e Enoturismo, Lda. Sociedade Agrícola de Vila Velha, Lda. 
Fundação Maria Rosa de Mello e Faro Carvalho Borges da Gama & Filhos Sociedade Agrícola José Mesquita Guimarães, Lda. 

Héstia e Baco - Turismo e Viticultura, Lda. Sociedade Agrícola Quinta do Todão, Lda. 

In Vino - Sociedade Agrícola, Lda. Sociedade Agrícola Quinta Seara D'Ordens, Lda. 

INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência 

Sodivini, Lda. 

Inquest, Lda. Sogevinus Fine Wines, S.A. 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. Symington Family Estates, Vinhos, S.A. 

Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa Syngenta Crop Protection, Lda. 

IQV Agro Portugal, S.A. Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto 

João Brito e Cunha, Lda. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda. Universidade do Minho 

Jorge Rosas - Vinhos Unipessoal, Lda. VCC, Unipessoal, Lda. 

José Maria da Fonseca Vinhos, S.A. Vinoquel - Vinhos Oscar Quevedo, Lda. 

José Viseu Carvalho & Filhos, Lda. Warre & CA., S.A. 
Laura Valente Regueiro, Lda Wine and Soul, Lda. 

Lima & Smith, Lda.  
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ASSOCIADOS INDIVIDUAIS Maria Amélia Cyrne Correia Pacheco Lobato Faria 
 Maria Beirão Costa Pinto Almeida Silva 

Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, Herdeiros Maria Celina Gomes Parente do Patrocínio 

Agostinha Cardoso Oliveira Dolores Maria da Graça Almeida Ferreira de Sousa Pizarro 

Agostinho Pinto Cardoso, Herdeiros Maria do Carmo Ferreira de Figueiredo Ribeiro 
Álvaro Martinho Dias Lopes Maria Henriqueta Janeiro Pinto da Silva 

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

André Correia Cigarro Brás Maria Mercedes Viana Pinto 

António Bernardo Ferreira - Cabeça de Casal da Herança de Maria Paula Carmona de Abreu de Azeredo Malheiro Girão 
António Caetano Sousa Faria Girão Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros 

António Carlos Sobral Pinto Ribeiro Mário Joaquim Mendonça Abreu e Lima 

António Manuel Rodrigues de Queiróz Nuno Manuel Bramão Rodrigues de Carvalho 

António Queiroz de Vasconcelos Lencastre - Cabeça de Casal da Herança 
de 

Paulo Fernando Miranda da Silva 

Armandina C. Marques Tavares de Castro Paulo Jorge Carapeto Ferreira Santos 
Armando Ribeiro da Rocha - Cabeça de Casal da Herança de Peter Ronald Symington 

Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho Rafael António Ribeiro Pinto Miranda 

Bertilde Botelho Elias Tomás Guedes de Almeida Holtreman Roquette 

Carlos Manuel Botelho Pereira Dias de Magalhães Vincent Bouchard 
Carlos Manuel de Gouveia Crispiniano Correia de Lacerda CCH               

Charles Andrew Nunes Symington ASSOCIADOS HONORÁRIOS 

Domingos Guilhermino dos Reis Alves de Sousa  

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 

Isabel Maria Sarmento de Beires de Abreu e Lima Carlos Alberto Soares Caldeira 
Jane Michelle Warren Charles Andrew Nunes Symington 

João Baptista de Castro Girão de Azeredo Leme Christian Seely 

João Francisco Sarmento Meneses Cristiano José Seabra Van Zeller 

João Manuel Araújo dos Santos 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 António Gouveia Osório Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito 

Manuel Fernandes Lebres Miguel Côrte-Real da Silva Gomes 
Manuel Joaquim Freire de Almeida Gouveia Nuno d’Orey Cancela de Abreu 

Manuel Luis Rebelo Gomes Nuno Pizarro Magalhães 

Marcio Livio Duarte Lopes Pedro Miguel Cunha de Sá 

Maria Adelaide Pinto dos Santos Peter Ronald Symington 
Maria Alcina Fortes de Carvalho  
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3. PARCEIROS  
 

ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos 
ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio 
Adega Cooperativa de Cantanhede, C.R.L. 
Adega Cooperativa de Favaios  
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 V́IN - (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) 
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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) 
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, teve 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” e como “Entidade Gestora e Dinamizadora do Cluster da Vinha e do Vinho”. 

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”. 

 

Tem 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 que permitam avaliar o     
investimento;                                                         

Captação de financiamento público; 

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

 

Os reconhecimentos 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 
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dos vinhos nos mercados nacionais e internacionais” e estão, e continuarão, a 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. Apesar de  no ano de 2021, 

a COVID-19 ter continuado a repercutir-se em todas as actividades e, principalmente, na sua acção de transferência 

presencial do conhecimento, o trabalho efectuado no desenvolvimento do conhecimento foi árduo com 24 projectos 

em curso e submissão de 18 candidaturas a diversos programas de financiamento. 

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

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

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

volume de negócios que não permite despreocupação, pois a prestação de serviços, apesar de ter tido um acréscimo  

12,3% em relação a 2020, ainda só representa 17,3% da despesa. Assim, continuámos a  investir em candidaturas 

aos diversos programas de financiamento público para suprir as necessidades de investigação e desenvolvimento.  

Em 2021, candidatámo-nos a diversos programas de financiamento, nomeadamente, H2020, Fundação Gulbenkian, 

LIFE, Fundo Ambiental, FCT. PRR,  PRIMA e Pólos de Inovação Digital: 

H2020-GreenDeal 

 SAT2WATER – ‘SATellite data to support WATER management' – Utilização de dados de satélite para 

avaliação do estado da vinha, e integração destas ferramentas numa plataforma de suporte à decisão para 

apoio à optimização das práticas culturais. Portugal - INESC TEC, ADVID/CoLAB VINES&WINES, AgroInsider, 

FENAREG; França -  Institut Polytechnique de Paris; Polónia- CBK PAN; Luxemburgo – Intrasoft; Eslovénia – 

Sinergise; Holanda -Universidade de Leiden; Finlândia - FINNOPT Oy.  Sogrape Vinhos, S.A. como stakeholder.  

PRIMA 

 Mediterwine – ‘Uma abordagem multi-ómica da Vinha ao Vinho: gestão do microclima dos bagos e da 

fermentação rumo à sustentabilidade da vinificação mediterrânica num clima em mudança’.  Promovida 

pela Universidade do Minho (UM), em parceria com a ADVID – CoLAB VINES&WINES, Instituto Superior de 

Agronomia (ISA), Instituto de Agroquímica y Tecnologia dos Alimentos (IATA-CSIC) (Valência, Espanha), 

Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua (INAGEA) da Universitat de les Illes 

Balears (UIB) (Espanha), Institut national de la Recherche Agronomique – INRA (Montpellier, França), 

Università di Verona (UNIVR) (Itália), e Universidade Ben-Gurion do Neguev (Israel). 

FCT 

 VineCoverCrops – ‘Ómica integrada para o estudo da interacção entre a vinha e os cobertos vegetais nativos 

na região DOC Douro para o enriquecimento do terroir regional’. Promovida pela Universidade do Minho 

(UM), em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES. 
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 OmicBots – ‘Plataforma de robótica com biologia integrativa ómicas de alto rendimento para a próxima 

geração da viticultura de precisão baseada em fisiologia de plantas'. Promovida pelo INESCTEC, em parceria 

com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, REQUIMTE e Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

 GraPEPs – 'Micropéptidos codificados por miRNAs não-maduros como ferramenta inovadora para o 

aumento da qualidade do bago de uva e da produção de compostos bioactivos’. Promovida pela 

Universidade do Minho, em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, FCiências.ID da Universidade Nova 

de Lisboa e Instituto de Biologia Molecular y Celular de Plantas, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Universitat Politècnica de València (IBMCP/CSIC-UPV).  

Programa LIFE 

 ISOVINE for LIFE – ‘Identificação de isótopos de Hidrogénio e Oxigénio como ferramenta de suporte à gestão 

da água em viticultura’. Promovida pela Universita degli studi di Firenze, em parceria com a ADVID, Azienda 

Agricola Montepaldi S.r.l (Itália), VINIDEA S.r.l (Itália), Universitat de Barcelona (Espanha), Centro de 

Investigação Forschungszentrum Julich GMBH (Alemanha), Institut Francais de la Vigne et du Vin (França), 

U-SERIES S.r.l (Itália), Cia Agricoltori Italiani - Asti (Itália), Terre di Venezia S.r.l (Itália), Agrivar Società Agricola 

S.r.l (Itália).  

FUNDO AMBIENTAL 

 ReWine – ‘Re-desenhar, Re-adaptar e Re-inventar, rumo a uma Economia Circular’ –Programa educacional 

que visou divulgar e promover algumas das boas práticas já implementadas sobre as temáticas “Água e Solo: 

Preservação e Reforço do Capital Natural; Energia: Promoção e Eficácia do Sistema e Materiais: Otimização 

dos Recursos. Promotor: ADVID/CoLAB VINES&WINES 

PDR2020 

 InovTransfer - Inovação na Transferência de Conhecimento e Tecnologia no Sector Vitivinícola. Assistência 

técnica RRN - Área 4 - Observação da agricultura e dos territórios rurais. Promotor: ADVID/CoLAB 

VINES&WINES  

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN: 

 G.O.T.A. – Gerir, Operacionalizar e Transferir. Uso eficiente da água na vinha: aproveitar e beneficiar cada 

gota. Promotor: ADVID. Parceiros: Sogrape Vinhos, Symington Family Estates, Sociedade Vitivinícola de 

Terras de Valdigem e Real Companhia Velha. 

PRR – Agendas Mobilizadoras 

 Cluster Capital Natural rumo à neutralidade climática – ‘Conservação e valorização dos recursos 

endógenos, transições verde e digital, e conversão dos serviços dos ecossistemas em produtos ecológicos’. 

Manifestação de Interesse para Desenvolvimento de Projectos no âmbito das Agendas Mobilizadoras para 

a Inovação Empresarial. Liderada pela SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA S.A., em 

parceria com 43 entidades.  
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 Vine and Wine PT – ‘Driving sustainable growth through smart innovation’. Manifestação de Interesse para 

Desenvolvimento de Projectos no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial. Liderada 

pela Gran Cruz, em parceria com 49 entidades.   

PRR - Impulsos Jovens STEAM e Adultos 

Para a Formação Avançada de Recursos Humanos foram submetidas candidaturas com o Instituto Superior de 

Agronomia, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto e Universidade do Minho, nas seguintes áreas: 

 “Smart Agriculture and Landscaping” através de duas acções: “Precision and digital agriculture (PDA)” e 

“Capacity building for sustainable soil management com a Universidade do Porto; 

 Áreas de especialização da UMinho, centradas nas principais áreas educacionais e profissionais identificadas 

pela ADVID; 

 “Gestão Agrícola Sustentável” com o Instituto Superior de Agronomia; 

 “Sustentabilidade e valorização dos recursos geológicos” com a Universidade de Aveiro. 

PRR-Iniciativas emblemáticas 

 +Composto – ‘Otimização da aplicação de composto e adubação verde como medidas de sequestro de 

carbono no solo e redução da fertilização azotada’ - Nesta iniciativa são propostas formas efectivas de 

introduzir carbono no solo, com as técnicas culturais mais adequadas a cada situação agroecológica, sendo 

que estas estratégias propostas podem também reduzir de forma significativa a utilização de adubos 

azotados. Submetido à IE3 - Mitigação das alterações climáticas.  

 PlantProTECHtion – ‘Tecnologias emergentes ao serviço de uma viticultura e olivicultura sustentáveis num 

contexto de alterações climáticas’. Bolsa de Iniciativas PRR - Iniciativa emblemática 4. Adaptação às 

alterações climáticas. Coordenador: UMinho - Universidade do Minho, em parceria com 19 entidades. 

Pólos de Inovação Digital e de acesso à Rede Europeia (Aviso 01/2020 Pólos de Inovação Digital)  

 SF-DIH - Smart Farm Digital Innovation Hub - O objectivo passa por incentivar a transformação digital para 

uma agricultura e produção de alimentos mais sustentáveis e eficientes. Através da partilha de 

conhecimento em áreas como inteligência artificial, internet das coisas (IoT), robótica, cibersegurança, 

ciência dos dados, sensoriamento remoto e de proximidade e realidade aumentada e virtual, o SFDIH - Smart 

Farm Digital Innovation Hub irá contribuir para o cumprimento do “Plano de Acção Nacional para a Transição 

Digital” e para responder aos desafios do uso eficiente de recursos inscritos no “Pacto Ecológico Europeu”. 

O consórcio conta com universidades, laboratórios de Estado, entidades de inovação e desenvolvimento 

tecnológico, centros nacionais de competências e clusters de competitividade que pretendem intervir junto 

de empresas e da Administração Pública. Promotor: SFCOLAB - Laboratório Colaborativo para a Inovação 

Digital na Agricultura; 15 parceiros: ADVID; CNCACSA - Centro Nacional de Competências para as Alterações 

Climáticas do Sector Agro-florestal; CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do 

Crédito Agrícola de Portugal; COTHN-CC Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional – Centro de 
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Competências; INESC TEC; INIAV I; InovTechAgro - Centro Nacional de Competências para a Inovação 

Tecnológica do Sector Agro-florestal; ISA/UL Instituto Superior de Agronomia / Universidade de Lisboa; ISQ 

Instituto de Soldadura e Qualidade RDP; Associação para o Desenvolvimento do Regia Douro Park; SGS 

Sociedade Geral de Superintendência S.A; SPI Sociedade Portuguesa de Inovação, Consultoria Empresarial 

e Fomento da Inovação; UNINOVA- Instituto Desenvolvimento de Novas Tecnologias; UE Universidade de 

Évora; UTAD Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Submetida 05/02/2021. SFT-EDIH – ‘Smart 

Sustainable Farms Foods and Trade European Digital Innovation Hub’ - candidatura fundida de 3 

inicialmente submetidas: EDIH-F4S, F2F-DIH e SF-DIH. O SFT-EDIH é um dos 6 Polos de Inovação Digital 

aprovados através do Despacho nº 11092-B/2021, publicado em Diário da República no passado dia 11 de 

Novembro de 2021 e que procede ao reconhecimento de Polos de Inovação Digital adicionais para 

integração na Rede Nacional e para designação para acesso à Rede Europeia. 

 

Para a prossecução dos objectivos foi executado o Plano de Acção através do desenvolvimento das Linhas 

Estratégicas, Promoção de Projectos Complementares, Animação e Dinamização da Rede, Comunicação e 

Disseminação do Conhecimento, Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais e Apoio na Gestão das Boas 

Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços. 

Desenvolvimento das Linhas Estratégicas – Em 2021 deu-se início aos projectos aprovados no âmbito do: 

H2020 COSME 
EPAWI - European Partnership for Auxiliary Wine industry Innovation. O principal objectivo é lançar e 

consolidar a Wine Innovation Cluster Alliance - WICA -, uma estratégia europeia para inovação na cadeia de 

valor do vinho de modo a promover a resiliência do sector na transição para a indústria. 

Promotor/Coordenador - INNO’VIN; Parceiros – ADVID (PT), INNOVI (ES), AGRIFOOD (IT); 

POCI SI&DT 
PreVineGrape - Visa proporcionar à indústria vitivinícola, um agente natural fungicida (biofungicida), com 

elevada eficiência no combate ao míldio, oídio e botrytis cinerea, sem efeitos adversos, validado in vitro e 

in loco.  Projecto  promovido pela Deifil Technology Lda em parceria com a Sogrape Vinhos, S.A., João Nicolau 

de Almeida & Filhos, Lda., Instituto Politecnico de Bragança e ADVID - Associação para o Desenvolvimento 

da Viticultura Duriense; 

PRIMA 
ReCrop – Bioinocula and CROPping systems: an integrated biotechnological approach for improving crop 

yield, biodiversity and REsilience of Mediterranean agro-ecosystems. Promovido pela ESB da Universidade 

Católica do Porto, em parceria com a NEIKER, a BIOGEN - BIOGENETICS, S.L e a CSIC - Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (Spain),  a UPVM-CEFE - Université Paul Valéry Montpellier 3 - Centre d’Ecologie 

Fonctionnelle et Evolutive e a UM-CEE-M - University of Montpellier - Center for Environmental Economics 

– Montpellier (França), o IRET-CNR - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (Itália), o IDARN-Instituto 

para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte e a ADVID - Associação Desenvolvimento da Viticultura 
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Duriense (Portugal), a FSTG - Faculté des Sciences et Techniques, Université Cadi Ayyad (Marrocos), a FOAFU 

- Fayoum University, Faculty of Agriculture, Soils and Water Department (Egipto) e o INAT-National 

Agronomic Institute of Tunisia, Carthage University (Tunisia); 

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

promovido pela Universidade do Minho, em parceria com a ADVID, a Universidad de Zaragoza (UNIZAR), e 

a Université François-Rabelais de Tours (UFR); 

SIAC 
Cluster da Vinha e do Vinho –  com o objectivo de promover a competitividade do sector vitivinícola e 

sustentabilidade dos territórios que estão subjacentes, através do trabalho em rede, cooperação nacional e 

internacional, a transferência de conhecimento e a troca de experiências. Promovido pela ADVID; 

Fundo Ambiental 

REWINE - Re-desenhar, Re-adaptar e Re-inventar, rumo a uma Economia Circular’ –Programa educacional 

que visou divulgar e promover algumas das boas práticas já implementadas sobre as temáticas “Água e Solo: 

Preservação e Reforço do Capital Natural; Energia: Promoção e Eficácia do Sistema e Materiais: Optimização 

dos Recursos. Promotor ADVID/COLAB VINESWINES. 

Demos continuidade aos projectos aprovados ao abrigo do, 

POCI SI&DT- Copromoção 
 ABCyeasts – “Um portfólio de leveduras Antagonistas para BioControlo de agentes fitopatogénicos 

numa vitivinicultura sustentável”, promovido pela Proenol em parceria com a FC da Universidade de 

Lisboa, a UTAD e a ADVID;  

 EYESonTRAPS – “Smart Learning Traps for Vineyard Health Monitoring”, promovido pela Geodouro em 

parceria com a Fraunhofer e a ADVID. 

INTERREG SUDOE 
 VINIoT – “Serviço de viticultura de precisão baseado na rede de sensores IoT para a transformação 

digital de PME no espaço SUDOE”,  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; 

 VINCI – “Vin, Innovation et Compétitivité Internationale”, 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.  

 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. Projecto 
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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.  

FCT  
CoaClimateRisk - O impacto das alterações climáticas e medidas de adaptação para as principais culturas 

agrícolas na região do Vale do Côa. Projecto promovido pela UTAD em parceria com a ADVID, a SOGRAPE, 

Fundação Côa Parque e a UM. 

SIAC 
Taste&Feel Portugal”, promovido pelo INOVCluster em parceria com a ADVID, que tem como objectivo 

promover a internacionalização da fileira agro-alimentar em articulação com a fileira do enoturismo. 

PDR 
Conservação e selecção de clones de castas antigas de videira”, promovido pelo  ISA, com a supervisão da 

PORVID e tendo como parceiros a ADVID,  UTAD, ATEVA, AVIPE, INIAV e as 5 Direcções Regionais de Agricultura  do 

Continente. 

E concluíram-se os projectos aprovados ao abrigo do, 

POCI SI&DT- Copromoção 
INFRAVINI – “Infra-estrutura de dados espaciais para a gestão das alterações climáticas da vinha”, 

promovido pela Geodouro em parceria com o INESC TEC, a UTAD e a ADVID. 

PDR 
 Boas Práticas Agrícolas no contexto das alterações climáticas, promovido pela CAP em parceria com o GPP, 

SPEA, LPN e ADVID; “ 

 SAF – “Criação de Serviços de Aconselhamento Agrícola” – Parceria CAP, visa melhorar o desempenho das 

explorações em termos económicos e ambientais num contexto de uma melhor utilização de recursos. 

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

caso particular da Região Demarcada do Douro”, promovido pela ADVID em parceria com a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, a Sogevinus Quintas S.A., Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro S.A., Quinta D.– Vinhos Limitada e a Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola Lda, mas não foi possível 

dar execução às acções de transferência de conhecimento, pelo que se pediu a sua prorrogação até Junho 

de 2021. 

Fundo Ambiental – Proteger a Vida Terrestre 
SustainWine – desenvolvimento de um programa de formação e educação ambiental e promoção e 

divulgação do melhor que se faz nos ecossistemas vitícolas nacionais, no que toca à conservação e protecção 

da biodiversidade. Promovido pela ADVID/COLAB VINES&WINES 

POCI SAICT 
MetBots – “Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial com auto-aprendizagem em 

agricultura de precisão”. Promovido pelo INESC TEC em parceria com a ADVID. 
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Promoção de Projectos Complementares - Pela divulgação da abertura de concursos e respectivos incentivos no 

âmbito do Portugal 2020, PDR2020,  OCM Vitivinícola e PRR. 

Animação e Dinamização da Rede bem como da Comunicação e Disseminação do Conhecimento – em 2021 

foi criado um Grupo de Trabalho – Touriga Francesa, constituído por técnicos da ADVID, técnicos dos Associados 

Empresariais e investigadores dos Associados do sistema Científico, com o objectivo de perceber as possíveis causas 

fisiológicas que estiveram na origem da desidratação da Touriga Francesa observada em 2020, monitorizar a 

ocorrência de desidratação na RDD e identificar  padrões climáticos passíveis de potenciar a ocorrência da 

desidratação súbita.  

No âmbito do reconhecimento do Cluster da Vinha  e do Vinho, foi assinado, com o Ministério da Economia e 

Transição Digital, o “Pacto Sectorial para a Competitividade e Internacionalização do Sector Vitivinícola”, tendo-se 

dado, durante este ano, especial atenção a 4 das 5  áreas chave - Formação e Reforço do Capital Humano como 

Factor de Sustentabilidade, Promoção de I&D e Inovação, Sustentabilidade do Sector Vitivinícola e dos Territórios 

Subjacentes e Redução dos Custos de Contexto.  

No âmbito da comunicação e disseminação do conhecimento destacamos o evento Europeu organizado no âmbito 

da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, “Agricultura 4.0 - Promoção da Sustentabilidade para o 

Sector Europeu do Vinho” que contou com a participação da Senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes 

e do senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Participaram como oradores, Ricardo 

Braga (Instituto Superior de Agronomia), Sigfredo Fuentes (Universidade de Melbourne), Waldir Júnior (Fraunhofer 

Portugal AICOS), Marisa Rio (Fraunhofer Portugal AWAM), Fernando Alves (Symington Family Estates), Francisco 

Rovira Más (Laboratório de Robótica Agrícola, Universidade Politécnica de Valência), Filipe Santos (INESC TEC), 

Natacha Fontes (Sogrape Vinhos S.A.), Jorge Dias (Gran Cruz), António Marquez Filipe (Symington Family Estates), 

Miguel Pessanha (Sogrape Vinhos S.A.), João Roquette (Esporão), Mario de la Fuente (Plataforma Tecnológica del 

Vino), Sara Legler (Hort@, Universidade Católica do Sagrado Coração), Constance Demestihas (Comité 

Interprofissional do Vinho de Champagne), António Graça (Sogrape Vinhos S.A.), Rui Figueira (GBIF), Elisa González-

Domínguez (Hort@, Universidade Católica do Sagrado Coração), Frederico Falcão (ViniPortugal), João Onofre 

(Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural - DG AGRI), José Carlos Caldeira (INESC TEC), Ignacio Sánchez 

Recarte (Comité Européen des Entreprises Vins - CEEV) e Emídio Gomes (Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro).   

A nível de feiras nacionais, destacamos a nossa  presença na AGROGLOBAL, Pavilhão da Tecnologia: AgroInov - uma 

montra tecnológica interactiva para uma agricultura moderna e sustentável. Marcámos, ainda,  presença na Feira 

Nacional de Agricultura com um stand digital na plataforma online do evento, eFNA, onde foram apresentadas 

actividades de alguns projectos em curso, nomeadamente o PreVineGrape, Coppereplace, ABCyeasts, VInCI, Infravini 

e SustainWine. 

No âmbito das sessões de campo destacamos a “Utilização de Drones na Vinha” com a participação da  Agrodrone, 

Drone Hopper, HPDRONES e Spin.Works e “Mecanização e robotização para vinhas de encosta” com a participação 
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da Jopauto, NaturDouro, INESC TEC e Pulverizadores ROCHA. Assinalamos, ainda, a sessão “Boas Práticas na 

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”, que contou com a participação dos  Prof. Marcelo Ferreira, do NEDTA – 

Núcleo de Estudo e Desenvolvimento da Tecnologia de Aplicação da Universidade de São Paulo e Prof. António Mexia 

do ISA,  na qual foram abordadas questões como, boas práticas fitossanitárias,  componentes estratégicos,  volume 

de aplicação e calibração do pulverizador.  

Realçamos, ainda, o “Balanço Final do Ano Vitícola 2021” e o Seminário “Boas práticas para Confusão Sexual em 

Viticultura de Encosta” que contou com a participação da Paula Seixas Oliveira (UTAD), Laura Torres (CITAB), Fátima 

Gonçalves (CIMO), José Aranha (CITAB), Cristina Carlos (ADVID), Andrea Lucchi (DAFE/Universidade de Pisa), Márcio 

Nóbrega (Sogevinus) Álvaro Martinho Lopes (Real Companhia Velha) e José Carlos Oliveira (Quinta de D. Matilde). E 

por fim, o Webinar "Doenças do Lenho da Videira - uma preocupação para a Viticultura", que contou com a 

participação da Cecília Rego (ISA), Jorge Sofia (DRAPCentro), Ana Paula Carvalho (DGAV), Paula Lopes (UTAD), Carlos 

Peixoto (Ramos Pinto), Rui Beleza (Bayer), José Saramago (BASF), Gabriel D’Enjoy (Belchim), Gilberto Lopes 

(Syngenta), Fernando Alves (Symington Family Estates), Márcio Nóbrega (Sogevinus), Rui Soares (Real Companhia 

Velha), Pedro Barbosa (Aveleda) e José Manso (Sogrape).  

Como prémios pelo trabalho realizado no desenvolvimento do conhecimento e sua transferência, assinalamos o 

Prémio Vida Rural –“ I&D que marca” – prémio atribuído à maneira de comunicar as boas práticas agrícolas através 

projecto SustainWine  e o Prémio IVDP- Distinção Douro+Sustentável na categoria de Viticultura – prémio atribuído 

ao trabalho de prospecção e identificação de castas na RDD. 

Desenvolvimento de Parcerias e Relações Institucionais, em 2021 continuamos a destacar o reforço da defesa 

dos interesses dos nossos Associados e da Vitivinicultura Nacional e em particular a da Região do Douro através da 

apresentação de propostas para os diplomas que regem as políticas agrícolas e vitivinícolas, nomeadamente, “PEPAC 

2023-2027 (IVV - intervenção sectorial do vinho 04-05-2021), (CAP- Arquitectura verde e Intervenção sectorial 

vitivinícola, 3-11-2021) e (consulta pública – 05-12-2021); “Plano de Recuperação e Resiliência (consulta pública 01-

03-2021)” e contributo para a consulta pública - Strategic Research and Innovation Agenda of the European co-

funded Partnership ‘Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth, e ainda “COVID-19 Medida excepcional e 

temporária para o sector do vinho  (IVV 09-06-2021)” e “Exposição: danos granizo em vinhas com menos de 2 anos 

(DRAPN 21-06-2021)” 

Estabelecemos parcerias e integrámos grupos de trabalho, das quais destacamos: o Grupo de Trabalho Operacional 

para a Sustentabilidade, promovido pelo IVV,  com o objectivo de redigir um caderno de encargos para a formulação 

do normativo nacional de sustentabilidade e acompanhar o desenvolvimento deste referencial; o Conselho 

Estratégico Empresarial do Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade (IB-S) da Universidade do 

Minho, tendo participado na reunião de 1 de Julho;  o Comité de Combate ao Granizo, o qual é promovido pela 

ProDouro em parceria com a ADVID, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e as Adegas Cooperativas 

de Favaios e Sabrosa.;  Hackathon Douro & Porto, promovido pelo IVDP, com o intuito de desenvolver soluções para 

desafios relevantes da RDD. Através da auscultação dos principais stakeholders da RDD, identificamos 3 desafios,  

temática “Gestão de Água na Vinha, e integrámos a equipa num processo de co-criação de soluções inovadoras de 
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cariz tecnológico, numa abordagem multidisciplinar e multi-stakeholder.  

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

OIV – Organisation Internationale de la Vigne e du Vin, Euromontana, Organisation Internationale de Lutte Biologique 

(OILB), CEEV – Comité Européen des Entreprises Vins, Centro de Competências para as Alterações Climáticas, a 

Plataforma Regional de Especialização Inteligente da RIS3 NORTE, a Plataforma Tecnológica do Vinho (Espanha) e o 

Centro de Competências para a Inovação Tecnológica – InovTechAgro. 

Apoio na Gestão das Boas Práticas Agrícolas e Desenvolvimento de Serviços - Candidaturas Pedido Único, 

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

Hídrico, Levantamento de Bioindicadores na Exploração Agrícola, Previsões Meteorológicas, Análises de Maturação,  

Portal dos Taninos para Vinhos Tranquilos, Acompanhamento da Fermentação Maloláctica e da Fermentação 

Alcoólica, Seguros de Grupo de Colheita de Uvas para Vinho. 

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

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

Quadro 1 - Indicadores de resultado.  

Objectivos Indicador proposto Unidade Metas Executado 

Aumento da Base Associativa Variação do nº de Associados N.º 8 4 

Aumento do nível de 
competência técnica do sector 

Acções de Formação disponibilizadas N.º 8 6 

Disseminação do 
conhecimento 

Informações técnicas e publicações colocadas no 
domínio público 

N.º 40 104 

Acções de Divulgação organizadas N.º 20 18 

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

Nº 5 5 

Artigos/notícias publicados em meios de 
comunicação nacional e internacional 

Nº 40 70 

Promoção e aumento do 
investimento em I&D e 
Inovação 

Nº Projectos I&D aprovados Nº 8 8 

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

% 40 71 

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 = 2.411.004 € €; valores 
gerados pelas candidaturas de 2021 =4.043.715 €)  

% 1 67 

Criação de serviços de apoio 
às empresas 

Novos Serviços Implementados Nº 4 3 

Valor Gerado pelos Serviços Complementares * € 151.410,00 156.704,84 

Qualidade Grau de Satisfação dos Associados  % 95 97% 

*Estes valores não incluem o financiamento dado ao seguro de grupo de colheita de uvas para vinho 
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Verificamos que não foram atingidas as metas estabelecidas para os indicadores “Variação do nº de Associados”, 

“Acções de Formação disponibilizadas”, “Acções de Divulgação organizadas” e “Novos Serviços Implementados”. 

Relativamente à variação do número de associados que se traduziu +4 Associados, quando se preconizava uma 

variação positiva de 8 Associados, constatamos que tivemos 14 novos pedidos de adesão, mas em contrapartida 

também tivemos 10 pedidos de exclusão. As adesões e exclusões consubstanciaram-se na entrada de 8 Associados 

Colectivos e 6 Associados Individuais e na saída 5 Colectivos e 5 Individuais. Apesar da variação se situar abaixo do 

preconizado,  houve fortalecimento da base associativa pois temos mais 4 Associados e há diversificação da 

actividade com a adesão de 1 entidade do sistema científico (Universidade do Porto)  e 1 comissão vitivinícola 

(Távora-Varosa). 

No que respeita aos indicadores “Acções de Formação disponibilizadas”, “Acções de Divulgação organizadas”, “Novos 

Serviços Implementados”, as metas não foram atingidas pelos entraves colocados pela Pandemia COVId-19 

essencialmente  ao nível das regras de segurança para saúde. 

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

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

regional, nacional e internacional, com consequente credibilização técnica para os produtores vitivinícolas e suas 

marcas comerciais.  
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6. RECURSOS OPERATIVOS 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

A equipa é constituída por 21 colaboradores e contou, ainda, com o apoio de  quatro prestadores de serviços, 

respectivamente  para questões contabilísticas, informáticas, jurídicas e contratação pública. Durante o ano 2021, 

contamos ainda com a colaboração de dois estagiários, no âmbito dos Estágios Profissionais promovidos pelo IEFP. 

 

6.1.1. Organograma e Responsabilidades Funcionais  

Organograma Geral 

 

Departamento dos Serviços Técnicos 

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

Departamento Competitividade do CoLAB Vinha e Vinho  
Catarina Barbosa – Directora     
Ana Cantante        
Bruno Soares        
Manuel Oliveira        
Teresa Pinto 
 

Departamento Sustentabilidade do CoLAB Vinha e Vinho  
Nelson Machado – Director 
Cátia Santos 
Leonor Pereira 
Leonor Tunes 
Samuel Reis 

Direcção Geral

Rosa Amador

Departamento Serviços Técnicos

Luís Marcos

Departamento Sustentabilidade do 
CoLAB da Vinha e do Vinho

Nelson Machado

Departamento Competitividade do 
CoLAB da Vinha e do Vinho

Catarina Barbosa

Núcleo Formação, 
Comunicação, 

Divulgação
Fernanda Almeida 

Núcleo Administrativo e 
Contabilístico

Hugo Pinto

Apoio Financeiro e Contabilístico
Apoio Informático
Apoio Jurídico
Apoio Regime Contratação Pública

Comunicação 

Lília Carvalho 
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6.2. RECURSOS FINANCEIROS  

 Quadro 2 – Recursos Financeiros. 

 

 

6.3. RECURSOS MATERIAIS 

Quadro 3 – Recursos Materiais.  

Material Nº 

Computadores portáteis  25 

Computadores de mesa 4 

Monitores 5 

Câmara Web com microfone 1 

D-Link Switch 2 

Tablets 2 

Notebook 1 

GPS 1 

Impressora Jacto Tinta a Cores 1 

Fotocopiadora multifunções 1 

Projector multimédia 3 

Máquina fotográfica 1 

LED TV 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 

  2020 2021 

Associados Efectivos 10 10 

Associados Colectivos 94 97 

Associados Individuais 75 71 

Quotas fixas ('000€) 126,60 129,60 

Quotas variáveis ('000€) 122,35 121,36 

Quotas totais ('000€) 248,95 250,96 
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Material Nº 

RAC 1 

Servidor 2 

UPS 4 

Data loggers  4 

Estações climáticas  9 

Lupa binocular  3 

Estufa  1 

Cubas de microvinificação 5 

Frigorifico 2 

Balança de precisão 6 

Analisador enzimático 1 

Aparelho de Frantz-Paul  1 

 

 

7. LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

7.1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - utilização de estratégias com vista à sua mitigação 

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 2021, foi 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 e também 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.  

7.1.1.1. Avaliação do impacto da aplicação de rega deficitária nos parâmetros fisiológicos e na produção 

da videira 

(Projecto iniciado em 2002, financiado pela ADVID e desenvolvido em colaboração com a Real Companhia Velha e a Rozès SA.) 

Na continuação dos trabalhos iniciados em 2002 na casta Touriga Nacional (Soutelo do Douro, Cima Corgo) e em 
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2011 nas castas Touriga Nacional (TN) e Touriga Franca (Poiares e Barca D’Alva, Douro Superior), recolheu-se 

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

da casta TN. Para o efeito, entre Maio e Setembro, foi realizada a monitorização do potencial hídrico foliar de base, 

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

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

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

Na Fig. 1 são apresentados os dados relativos à parcela de Touriga Nacional onde existe um maior histórico de dados, 

localizada em Soutelo do Douro (Cima Corgo), na qual é monitorizado o estado hídrico de videiras sujeitas a três 

modalidades de rega deficitária (0%, 30% e 60% da ETc).  

Apesar dos meses de Março e Maio muito secos, o Inverno chuvoso e a precipitação ocorrida nos meses de Abril e 

Junho possibilitaram que a água não se apresentasse como um factor limitante ao normal desenvolvimento da 

videira, até uma fase bastante avançada do ciclo (Défice Ligeiro a moderado ao Pintor). Em meados de Agosto foi 

verificado o valor mais negativo de Ψbase (-0,83 MPa; Défice Forte no limiar do Severo), tornando-se claro o impacto 

da ausência de precipitação durante os meses de Julho e Agosto. Com as chuvas de Setembro (56 mm até à Vindima) 

verificou-se uma recuperação dos valores de Ψbase, situando-se à vindima nos -0,06 MPa (Ausência de Défice 

Hídrico). A ADVID acompanha a evolução do Ψbase nesta parcela (Soutelo do Douro) desde 2002, sendo este um ano 

claramente menos seco em comparação a, por exemplo, 2005, 2015 e 2017, onde se verificaram Défices Severos, 

com valores mínimos de Ψbase entre os -1.25 MPa e os -1,40 MPa. Para as restantes parcelas de referência, com 

menor histórico, mas onde a ADVID promove o mesmo trabalho, a tendência verificada foi similar. 

 

Fig. 1 - Valores de Potencial Hídrico de Base (2015-2021) registados na parcela experimental (Soutelo do Douro, T. Nacional x 196-17), valores 
das repetições não regadas (n=24). 

 

Lembramos que os dados do Potencial Hídrico de Base reflectem apenas a presença ou ausência de água disponível 
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para os processos fisiológicos da videira. Todavia, em condições de campo, é muito difícil dissociar os diferentes 

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

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

térmico. Os dados recolhidos nestas parcelas permitiram a realização de circulares e boletins de evolução do ano 

vitícola, como ferramenta de apoio aos associados e ao sector vitivinícola.  

Os principais resultados deste trabalho foram apresentados no âmbito de uma dissertação de Mestrado de Enologia 

e Viticultura da UTAD (Igor Gonçalves) intitulada “Impactes das Alterações Climáticas na Vitivinicultura da Região 

Demarcada do Douro e Medidas de Adaptação”, orientada pelo Professor Doutor Carlos Correia (UTAD), (Quadro 8, 

Ref. 25). 

7.1.1.2. Avaliação do impacto da aplicação de Biochar nos parâmetros fisiológicos e na produção  

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

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

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

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

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

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

uma série de vantagens, incluindo a promoção do uso mais eficiente da água, pelo facto de melhorar a capacidade 

de retenção de água do solo, melhorando a estrutura do mesmo, incrementando a retenção de CO2, reduzindo as 

emissões de gases com efeito de estufa (CH4 e NO2), promovendo a biologia do solo, com destaque para as 

associações microbianas, com melhoria na eficiência no uso de nutrientes  e na capacidade de troca catiónica, 

aumentando o pH dos solos.  

Na continuação dos trabalhos iniciados em 2016, e na sequência da opção tomada em 2020, decidiu-se interromper 

a recolha de dados para avaliar o efeito da aplicação de BIOCHAR numa vinha comercial de Touriga Nacional 

localizada na Quinta de Vale de Cavalos (Numão, Foz Coa). Todavia, o objectivo é retomar o ensaio e a recolha de 

dados a curto/médio prazo, para verificar se a aplicação do composto está a surtir efeitos. 

Os principais dados foram apresentados no âmbito de uma dissertação de Mestrado de Enologia e Viticultura da 

UTAD (Ana Ferreira) intitulada “Fisiologia e produção da videira (cv. Touriga Nacional) em resposta à aplicação de 

biochar”, orientada pelo professor Carlos Correia (UTAD), (Quadro 8, Ref. 48). 

7.1.1.3. Avaliação do impacto da aplicação de redes de ensombramento: efeitos na fisiologia e produção 

e maturação da videira 

(Projecto iniciado em 2019, em Colaboração com a Sociedade Vinícola Terras de Valdigem e a Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD) 

A longa exposição das videiras à seca, ao calor e às altas intensidades de radiação pode induzir efeitos nocivos na 

fisiologia da videira, com impactos na produtividade e qualidade da uva, problemas que tenderão a agravar-se no 

contexto das alterações climáticas. O uso de redes de ensombramento na agricultura visa reduzir as principais 
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limitações ambientais no desenvolvimento das plantas, interferindo também na velocidade do vento e na incidência 

de granizo. Este estudo foi iniciado em 2019 numa parcela de cv Moscatel Galego, localizada na Quinta de Vale de 

Cavalos (Vila Nova de Foz Côa, Alto Douro), em duas modalidades: 1) plantas sujeitas a tratamento de 

ensombramento (rede horizontal, 34%) e 2) plantas sem rede de ensombramento. Para além da recolha de dados de 

potencial hídrico, foram realizadas medições de trocas gasosas, utilizando-se para tal um analisador de gás por 

infravermelhos (IRGA), análises de maturação, incluindo medições de ácido málico, azoto assimilável e compostos 

fenólicos totais.  

Os principais resultados deste trabalho foram apresentados no âmbito de uma dissertação de Mestrado de Enologia 

e Viticultura da UTAD (Igor Gonçalves) intitulada “Impactes das Alterações Climáticas na Vitivinicultura da Região 

Demarcada do Douro e Medidas de Adaptação”, orientada pelo Professor Doutor Carlos Correia (UTAD), (Quadro 8, 

Ref. 25). 

 
7.1.2. INFRAVINI - Serviço de viticultura de precisão baseado na rede de sensores 

IoT para a transformação digital de PME no espaço SUDOE 

(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.  

Em colaboração com o Departamento dos Serviços Técnicos (DST), foram testados e avaliados os diferentes índices 

introduzidos na plataforma INFRAVINI, entretanto já disponibilizada, tendo sido indicadas, ao consórcio, algumas 

questões no cálculo e valores dos mesmos, assim como diversas sugestões respeitantes à melhoria da experiência 

de utilização e de apresentação de dados. Foi apoiada a organização do webinar final realizado no âmbito da 

conclusão deste projecto. Adicionalmente, foi iniciada a elaboração do relatório final deste projecto.  

 

7.1.3. CoaClimateRisk – O impacto das Alterações Climáticas e Medidas de 

Adaptação para as principais culturas da Região do Vale do Côa 

(FCT | Programa Internacional de Investigação sobre o Vale do Côa, tendo a UTAD como promotor principal e como co-promotores 
a ADVID, a SOGRAPE Vinhos S.A, Fundação Côa Parque e a Universidade do Minho, com implementação entre 23/08/2020 e 
23/08/2023) 

Objectivo: O projecto visa avaliar os impactos das alterações climáticas, sobre as principais culturas agrícolas no Vale 

do Côa.  

O Projecto pretende utilizar um conjunto de modelos climáticos regionais de última geração, forçados por cenários 

de emissão de gases de efeito estufa recém-desenvolvidos, que serão usados para desenvolver projecções climáticas 

de alta qualidade. Isso permitirá uma zonagem bioclimática de alta resolução (com uma resolução espacial de cerca 

de 1 km) das culturas seleccionadas em climas actuais e futuros (até 2100). Serão utilizados modelos dinâmicos de 

culturas para avaliar os impactos das alterações climáticas na produtividade potencial das culturas (e possivelmente 
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noutros parâmetros), à escala local. Será feita uma análise de impacto económico, bem como das principais medidas 

de adaptação para mitigar os efeitos das alterações climáticas.  

Para além da participação nas reuniões do projecto, a ADVID irá colaborar nas actividades de recolha de informação 

meteorológica e agronómica no Observatório Vitícola da RDD (Rede de parcelas de referência), contribuindo para a 

alimentação da base de dados do projecto, que permitam atingir os objectivos propostos.  

Em 2021 a ADVID participou em três reuniões de projecto e recolheu dados meteorológicos e dados agronómicos 

 

Outras publicações/comunicações no âmbito da Linha Estratégica: 

- Aula de Mestrado de Enologia e Viticultura: “Alterações Climáticas: modelo de projecção e medidas de 
adaptação”. Gonçalves, Igor; (Quadro 8, Ref. 40). 

- Poster no The International Congress of Biometeorology (20-22 Set): A grapevine ripening model based on sugar 
content and atmospheric conditions for the Côa Region, Douro Superior, Portugal, Clemente, N., et al.; (Quadro 8, 
Ref. 34). 

- Artigo em Oeno one (01 Mar): “Optimising grapevine summer stress responses and hormonal balance by applying 
kaolin in two Portuguese Demarcated regions”. Bernardo, S. et al.; (Quadro 8, Ref. 6). 

- Apresentação Oral em Conferência “Saneamento-Actividade Geradora de Recursos” (19 Nov): “Necessidades 
hídricas da videira na RDD face às alterações climáticas”. Gonçalves, Igor; (Quadro 8, Ref. 42). 

 

Candidaturas a sistemas de financiamento 
No âmbito desta linha estratégica, promoveram-se reuniões e contactos com entidades do sistema científico, com 

vista à constituição de parcerias para eventuais candidaturas a financiamento. Esses trabalhos resultaram na 

preparação e submissão das seguintes candidaturas a programas de financiamento: 

- Projecto G.O.T.A.- Gerir, Operacionalizar e Transferir. Uso Eficiente da Água na Vinha: aproveitar e beneficiar de 
cada gota; 
 
- ISOVINE- Identificação de isótopos de H e O como ferramenta de suporte à gestão da água em viticultura 
 

7.2. VITICULTURA DE PRECISÃO 

Objectivos:  

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

obra  

• 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, foi suportada pelo trabalho desenvolvido no seguinte projecto: 
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7.2.1. VINIoT – Serviço de viticultura de precisão baseado na rede de sensores IoT 
para a transformação digital de PME no espaço SUDOE  

(Projecto INTERREG SUDOE, Outubro de 2019 - Março de 2023, 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 exploração). 

A principal inovação do serviço VINIoT é, fundir na mesma solução, as duas principais tecnologias que são 

actualmente utilizadas de forma independente na monitorização de vinhas: imagens multiespectrais e sensorização 

do solo. Aproveitando os principais pontos fortes e preenchendo as fraquezas de ambas as tecnologias, será 

projectado um sistema a partir de uma arquitectura de IoT, com maior e melhor capacidade de previsão e que 

permitirá a recolha de dados a uma escala mais precisa (uva, planta, parcela ou quinta). 

Em 2021, a ADVID participou em 6 reuniões de técnicas de evolução e acompanhamento do projecto. Colaborou 

ainda na sua divulgação, através da tradução dos conteúdos e publicitação do projecto, através do website que foi 

elaborado para o efeito, já disponível em português em  http://viniot.eu/?lang=pt-pt. Realizou-se trabalho de campo, 

para recolha de dados e validação das diferentes metodologias, nomeadamente com recolha de dados de potencial 

hídrico foliar de base, bem como dados de maturação e imagens multiespectrais.  

Comunicações e eventos participados:  

- Artigo publicado no INFOWINE FORUM (25-26 Mai): “VINIoT: SERVICIO DE VITICULTURA DE PRECISIÓN PARA 

PYMES BASADO EN RED DE SENSORES IoT.”, Rodríguez, T., et al.; (Quadro 8, Ref.17). 

- Participação no evento VINIoT HUB (28 Out): Viniot HUB – Inter-relação com outras iniciativas, Nelson Machado. 

7.3. 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 foi operacionalizada através do seguinte projecto: 
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7.3.1. MetBots - Robots para metabolómica utilizando inteligência artificial com 
auto-aprendizagem em agricultura de precisão.  

(Projecto SAICT 2018-2021, no âmbito do POCI – Sistema de Incentivos à Investigação Científica e Tecnológica, pelo INESCT-TEC, 
entidade promotora, em parceria com a ADVID. A RCV participa no projecto com a disponibilização das suas vinhas para a 
realização dos ensaios de teste) 

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

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

uvas, utilizando espectroscopia uv-vis-swnir e LIBS. Estes dados serão correlacionados e interpretados por sistema 

de inteligência artificial com auto-aprendizagem, para auxiliar em contexto de viticultura de precisão. 

Em 2021 a ADVID participou nas reuniões do consórcio, em colaboração com a equipa de investigadores do INESCTEC. 

Como previsto, procedeu-se à recolha de amostras de bagos, bem como à realização das análises laboratoriais.  Para 

além disso, a ADVID participou na organização e realização do workshop final do projecto, que decorreu a 29 de 

Setembro de 2021, na Quinta do Seixo (Sogrape Vinhos, S.A.), onde foi possível conhecer e interagir com a tecnologia 

desenvolvida e respectiva equipa de investigadores e engenheiros do sistema Metbots. 

 

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 e 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). 

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

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

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

• ReCrop- Bioinocula and CROPping systems: an integrated biotechnological approach for improving crop 

yield, biodiversity and REsilience of Mediterranean agro-ecosystems 

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 Outubro 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 do projecto, em 2021 concluiu-se a elaboração do 

Guia sobre boas práticas na construção de muros de pedra posta, por forma a motivar os viticultores a adoptarem 
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práticas sustentáveis de construção, aproveitando os recursos naturais existentes e fomentando a biodiversidade do 

ecossistema vitícola. Por motivos relacionados com a evolução da situação de pandemia verificaram-se atrasos na 

edição e publicação do guia, tendo o mesmo sido apresentado em Outubro de 2021.  

A ADVID contribuiu ainda para as diversas tarefas previstas no projecto, tendo reunido informação (artigos, 

publicações) sobre boas práticas agrícolas, valorização dos serviços do ecossistema, e impacto das medidas agro-

ambientais na prestação dos serviços do ecossistema, tendo a informação sido partilhada junto dos parceiros. 

Foi realizada uma reunião com diversos agentes do sector vitivinícola e do sistema de I&D, com o objectivo de 

constituir um grupo focal para avaliação das práticas promotoras da biodiversidade identificadas ao longo do 

projecto. Os resultados deste projecto foram apresentados em dois workshops realizados em formato misto (on-line 

e presencial) nos dias 12 e 13 de Outubro de 2021, em Vila Real e em Vila Nova de Foz Côa, respectivamente. 

 

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

(FCT - PTDC/BAA-AGR/2691/2020, a implementar entre Setembro de 2021 e Agosto de 2024, coordenado pela UM, em parceria 
com ADVID, Universidad de Zaragoza (UNIZAR), e a Université François-Rabelais de Tours (UFR). 

Objectivos: Explorar o microterroir para valorização da tipicidade dos vinhos, descartando os riscos associados às 

fermentações espontâneas, através do estudo de interacções metaboloma-microbiota em 3 castas da região Douro. 

De modo a realizar-se a caracterização, selecção e valorização de leveduras autóctones de Touriga Nacional, Sousão 

e Viosinho, foram recolhidas amostras destas três castas na vindima de 2021, em parcelas da Quinta de S. Luiz – DOC 

Douro, Cima Corgo. As amostras foram usadas para: 

• Isolamento e caracterização morfológica e fenotípica da microbiota cultivável dos bagos, mostos, e vinhos, 

após cultivo em meios de cultura apropriados; 

• Microvinificações espontâneas; 

• Análises da composição volátil dos vinhos obtidos; 

• Análise metabolómica dos bagos de cada casta; 

• Caracterização do microbioma de cada casta/fermentação por análises de metagenómica. 

7.4.3 ReCrop- Bioinocula and CROPping systems: an integrated biotechnological 
approach for improving crop yield, biodiversity and REsilience of Mediterranean 
agro-ecosystems 

(Projecto PRIMA, a implementar entre Junho de 2021 e Maio de 2024, coordenado pela UCP em parceria com NEIKER, 
UPVMCEFE, UM-CEE-M, CSIC, IRET-CNR, FSTG, FOAFU, ADVID, IDARN, BIOGEN e INAT). A Real Companhia Velha participa 
como stakeholder, através da disponibilização das suas vinhas para a fase de realização de testes. 
 

Objectivos: 1) implementar e validar uma agricultura agroecológica amplamente adaptável; 2) conceber novas 

formulações de bioinoculantes para melhorar a biodiversidade e o funcionamento do solo, a saúde das plantas e as 

produtividades das culturas-alvo; 3) fornecer uma nova ferramenta baseada em tecnologias ómicas para ajudar os 

agricultores no processo de tomada de decisão através da avaliação dos perfis de biodiversidade do solo para 

previsão da aptidão da cultura; 4) caracterizar do ponto de vista socioeconómico as principais motores de 
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crescimento para encorajar os agricultores a mudar para práticas mais verdes e promover a sua aceitabilidade; 5) 

promover soluções sustentáveis inovadoras para sistemas agrícolas ecológicos envolvendo as opiniões das partes 

interessadas locais e fornecendo directrizes para melhorar a resiliência de culturas alvo do Mediterrâneo. 

Esta cooperação multilateral fornecerá evidências sobre as melhores práticas para superar algumas das ameaças 

mais graves para os sistemas agrícolas do Mediterrâneo. O ReCROP abordará questões técnicas e económicas de 

uma forma integrada para funcionar como uma plataforma de testes de demonstração, que pode alcançar os 

agricultores e um público mais amplo para promover a adopção de práticas mais sustentáveis. O ReCROP irá explorar 

um conjunto de indicadores adequado para monitorizar o progresso de desempenho nos agroecossistemas e 

demonstrar os benefícios de esquemas agronómicos sustentáveis. 

Este projecto, promovido pela Universidade Católica Portuguesa, foi aprovado em Março e iniciado em Junho de 

2021, estando previsto para 2022 a instalação e acompanhamento dos novos campos experimentais. 

Em 2021, a ADVID participou nas 3 reuniões de projecto, para definição dos trabalhos a implementar ao longo de 

2022. 

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 trabalho, em 2021, foi suportada pelos 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 clones de castas antigas de videira 

(PDR 2020- Conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais», integrado na acção n.º 7.8, «Recursos genéticos», sob 
supervisão da PORVID e do ISA. Para além destas entidades, participam a ADVID, a UTAD, a ATEVA, a AVIPE, o INIAV as 5 
Direcções Regionais de Agricultura do Continente. 

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

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

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

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

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

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

Branco, Moscatel Graúdo, Rabigato, Tinta Barroca, Tinta Caiada, Touriga Nacional, Viosinho) e à inscrição no Catálogo 
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Nacional de Variedades de 7 clones de cada uma de 9 variedades (Avesso, Azal Branco, Borraçal, Moscatel Galego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actividades foram implementadas na RDD em 2021 pela ADVID, sob orientação da PORVID e ISA através das seguintes 

actividades: 

• Vindima controlada (registo do número de cachos e respectivo peso) dos campos de selecção das castas 

Viosinho, Encruzado e Moscatel Galego, instalados na Quinta da Granja, propriedade da Real Companhia 

Velha; 

• Recolha de material vegetal dos campos de selecção das Castas Viosinho e Rabigato, localizados na 

DestilDouro. 

• Enxertia do campo de selecção clonal da Códega do Larinho, localizado no associado Fundação Maria Rosa 

(com o apoio da empresa), na exploração localizada em Peso da Régua (Quinta do Carvalho), tendo-se 

efectuado visitas á parcela para monitorização do sucesso da enxertia. 

 
7.5.2. Acompanhamento de campos de comparação clonal da casta Tinta Roriz 
 

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

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

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

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

interacção genótipo-ambiente). 

Em 2021, com vista a recolher dados que permitam a sua avaliação agronómica e tecnológica, e com o apoio logístico 

e estratégico das empresas envolvidas, foi efectuada a vindima e a recolha de bagos (30 clones X 6 repetições) na 

quinta da Veiga Redonda (Poiares, Freixo de Espada à Cinta), propriedade da Rozés SA, e na Quinta de Castelo Melhor 

(Castelo Melhor, Foz Coa), propriedade da Duorum Vinhos SA.  
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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 participou 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. O INIAV, ISA, PORVID, UTAD e ADVID – CoLAB da Vinha e do 
Vinho são parceiros deste projecto com data de implementação de Março de 2020 a Março de 2022) 

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. Este Projecto 

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. 

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. 

Durante o ano de 2021, a ADVID - CoLAB Vinha e do Vinho colaborou com os parceiros do projecto na preparação e 

extracção de DNA de amostras de folhas de videira, bem como na 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 

 Objectivos: 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 

 Em 2021, dando continuidade à colaboração com a Symington Family Estates, Vinhos, S.A, no âmbito deste ensaio, 

foram realizadas análises de bagos à vindima. 

 

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

• CSInDouro (GO) 

• EYESonTRAPS 

• ABC Yeasts 

• COPPEREPLACE 

• SustainWine 

• Serviço de Aconselhamento Agrícola (SAA) 

• Prospecção da Flavescência Dourada 

• PreVineGrape 

 

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

(Grupo Operacional 2017-2021, 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. 

Em 2021, para além das reuniões de consórcio com os parceiros do projecto, procedeu-se à realização do tratamento 

de dados recolhidos ao longo do projecto, com vista à elaboração de documentos de divulgação/disseminação de 

resultados, dos quais resultaram: 

• Actualização de conteúdos no site/área dedicada ao projecto disponível em: 
http://www.advid.pt/CSinDouro;  

• Elaboração do Guia de Boas práticas para o Uso da Confusão Sexual na Protecção Contra a Traça da Uva 
na Vinha de Encosta, (C. Carlos, F. Gonçalves A. Ferreira, J. Salvação, A. Nave, J. Aranha, L. Torres) ADVID. 
34 pp. ISBN: 978-989-98368-6-0. 

• Publicação de um artigo:” Confusão sexual contra a traça-da-uva, na Região Demarcada do Douro. O 
Projecto CSinDOURO”. Carlos, Cristina; Gonçalves, Fátima; Ferreira, Ana Rita et.al. Revista AGROTEC, 
(Quadro 8, Ref 25). 

• Conclusão de uma tese de mestrado de aluna da UTAD: “Confusão sexual contra a traça-da-uva, Lobesia 

botrana, usando difusores de feromona biodegradáveis”. Seixas, Maria. 

• Realização do Seminário Boas práticas para Confusão Sexual em Viticultura de Encosta, de encerramento 
do projecto em 29/06/2021. 

Para mais informação, consultar o site / área dedicada do projecto em http://www.advid.pt/CSinDouro . 
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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 01/08/2022)  

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.  

Para além da participação nas reuniões de consórcio, a ADVID colaborou na realização, de: 

• artigo científico “AI-powered mobile image acquisition of vineyard insect traps with automatic quality and 

adequacy assessment”, Carlos, Cristina et al.; (Quadro 8, Ref.12). 

• entregáveis do projecto elaborados no âmbito das tarefas investigação, com os restantes parceiros 

(GEODOURO e FRAUNHOFER).  

Colaborou ainda nas actividades de investigação e especificação da solução e desenvolvimento experimental de 

protótipos. Em particular, contribuiu com os seus conhecimentos em taxonomia nas anotações para “ensinar” a 

ferramenta de inteligência artificial na identificação de insectos capturados em armadilhas sexuais e cromotrópicas. 

Participou na instalação e validação dos sensores de temperatura no campo e nos testes de usuabilidade realizados 

com os stakeholders, permitindo realizar optimizações da ferramenta, com o objectivo de maximizar a qualidade e 

as mais valias da solução. 

No dia 25 de Março organizou com os restantes parceiros, um Webinar “A problemática das pragas na viticultura 

actual sistemas de apoio à decisão”, que teve por objectivo a apresentação da solução EyesonTraps e a partilha de 

conhecimento e de informação entre os intervenientes. 

Foi solicitada prorrogação do projecto EyesonTraps, que foi aceite, de forma a optimizar e validar a solução móvel. 

O projecto foi ainda divulgado ao sector na área do site da ADVID: https://www.advid.pt/pt/eyesontraps-aplicacao-

movel-para-contagem-automatica-de-pragas-chave-da-vinha 

7.6.3. ABCYeasts – 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 31/12/2022. A Sogrape Vinhos, S.A., participa na qualidade de stakeholder, através da 
disponibilização das suas vinhas para a realização dos ensaios agronómicos) 

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 
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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 

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 participou em três reuniões do consórcio (PROENOL, ADVID, SOGRAPE E UTAD), a primeira, em 22 

de Fevereiro, para delineamento e alteração do protocolo de campo e organização dos trabalhos a efectuar na 

campanha; a segunda, em 16 de Julho, para fazer o ponto de situação da evolução dos ensaios a decorrer nos dois 

campos e para definir e organizar os trabalhos a efectuar na vindima; e a terceira em 28 de Setembro, para 

apresentação dos resultados de campo aos parceiros do projecto e avaliar preliminarmente as tarefas para 2022. 

Neste segundo ano de ensaios de campo do projecto ABCYeasts, deu-se continuidade ao portfólio ABC1, que 

compreende um conjunto de leveduras autóctones seleccionadas como antagonistas de fungos patogénicos não-

biotróficos agentes de Podridão cinzenta (Botrytis cinerea) e Podridão negra (Aspergillus niger), que demonstraram 

potencial de estabilidade e performance após a produção, para serem testadas em campo experimental. 

Procedeu-se ainda, com o desenvolvimento do portfólio ABC2, que compreende um conjunto de leveduras 

autóctones seleccionadas como antagonistas de fungos patogénicos biotróficos agentes de Míldio (Plasmopara 

vitícola) e/ou Oídio (Erysiphe necator), ao delineamento e instalação de mais um campo de ensaio, este na Quinta 

do Seixo, onde foram aplicadas e testadas estas leveduras.  

Os dados obtidos nas avaliações/observações de campo do portfólio ABC1 e ABC2, foram trabalhados 

estatisticamente, procedendo-se posteriormente à elaboração do respectivo relatório. 

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.  
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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. 

Em 2021 a ADVID colaborou nas reuniões dos diferentes grupos de trabalho e de Comunicação do projecto.  

Contribuiu para a discussão dos protocolos de experimentação do grupo de trabalho (GT1) que visa testar e 

implementar produtos emergentes que substituam o cobre, como agente de controlo de doenças da vinha. Apoiou 

a monitorização do campo de ensaio estabelecido no associado Sogrape Vinhos, S.A para este grupo de trabalho e 

procedeu ao tratamento dos dados recolhidos. Coordenou as reuniões GT5 e participou em reuniões dos diferentes 

grupos de trabalho e de Comunicação do projecto. Concluiu e implementou um questionário dirigido aos 

stakeholders com vista à caracterização das explorações no pré-projecto (GT5), realizou a apresentação dos 

resultados preliminares, tendo também colaborado para a comunicação e disseminação do projecto através da 

tradução e publicação de press releases relativos às actividades desenvolvidas. Contribuiu ainda na análise de 

resultados obtidos nos diferentes grupos de trabalho, com vista à definição de um protocolo de experimentação, à 

escala comercial, das melhores práticas identificadas para a redução do uso de cobre.  

 

7.6.5 SustainWine  

(Fundo Ambiental – Proteger a Vida Terrestre) 

Objectivo: 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 com a divulgação dos resultados em 2021, pretendeu 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.  

Em 2021 foram executadas as actividades de divulgação dos 4 trailers, 4 vídeos documentais e 4 vídeos didácticos 

deste projecto. Mais ainda, a 30 de Junho de 2021, o SustainWine foi distinguido pelos Prémios Vida Rural na 

categoria 'I&D que marca', durante a 8º edição do AgroIN, evento da revista VIDA RURAL. 
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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 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. 

O 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 princípio da condicionalidade, 

por outro, bem como sensibilizá-los para um tema tão importante como a segurança e higiene no trabalho. 

Ao longo do ano de 2021, foram elaborados boletins informativos sobre as medidas Agroambientais e foram 

prestados 12 Serviços de Aconselhamento aos Associados. 

 

7.6.7. Prospecção do insecto vector da Flavescência Dourada (FD) na RDD  

(Colaboração com a DRAPN no Plano de Acção Nacional para o combate da Flavescência Dourada da Videira). 

Objectivo: Monitorização da Flavescência Dourada e do seu insecto vector. 

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 fez-se a prospecção do insecto vector Scaphoideus titanus em 15 freguesias (15 

locais) das 3 sub-regiões da Região Demarcada do Douro, abrangendo 8 concelhos.  

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

se relacionam com o Plano de Acção para o controlo desta doença de quarentena. 
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7.6.8 PreVineGrape – Desenvolvimento de um biofungicida para combate a doenças 
da videira 

(SI&DT | Projecto em Co-promoção, tendo como promotor líder a DEIFIL TECHNOLOGY, Lda., e Co-promotores as empresas 
Sogrape Vinhos S.A., João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda., o Instituto Politécnico de Bragança e a ADVID, com implementação 
entre 1/01/2021 e 30/06/2023) 

Objectivo: O projecto PreVineGrape pretende ser uma solução natural e inovadora para a indústria vitivinícola, 

através do desenvolvimento de um biofungicida, eficiente e sem efeitos adversos, validado in vitro e in loco, 

compreendendo para tal um leque extenso de avaliações e recursos especializados. 

O agente natural fungicida (biofungicida), proporcionará uma elevada eficiência no combate ao míldio, oídio 

e botrytis cinerea, causadores de avultados prejuízos nas vinhas. Este biofungicida pode ainda, ser aplicado noutras 

culturas afectadas pelos mesmos fungos, e até ter efeito contra outras pragas, sendo assim um produto de elevada 

aceitabilidade por toda a indústria vitivinícola, que poderá também desenvolver vinhos com selo sustentável 

baseando-se na eliminação dos agentes químicos nas suas práticas agrícolas. 

Em 2021 a ADVID participou em seis reuniões do consórcio (Deifil, Sogrape Vinhos, S.A, João Nicolau de Almeida & 

Filhos, IPB e ADVID). A primeira decorreu em 10 de Março, para se proceder à elaboração do delineamento 

experimental a efectuar em ambos os campos de ensaio do projecto, um na Quinta de Monte Xisto, propriedade do 

parceiro João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda., e o outro na Herdade do Peso, propriedade do parceiro Sogrape 

Vinhos, S.A.; A segunda decorreu em 18 de Março, para acertar e finalizar o delineamento e os respectivos 

tratamentos de avaliação de eficácia a efectuar ao longo da campanha; A terceira, em dois de Julho, para avaliar a 

evolução do projecto e respectivas tarefas efectuadas, nomeadamente acerca da actividade 1 (Prospecção de 

matrizes naturais com efeito antifúngico) e  actividade 2 (obtenção de matrizes de larga escala); A quarta, efectuada 

em 29 de Setembro, para avaliação e discussão acerca da actividade 3 e verificar o comportamento do potencial 

antifúngico das matrizes seleccionadas e aplicadas em campo; A quinta, efectuada em 15 de Novembro, para 

apresentação e discussão dos resultados obtidos nas diferentes actividades e foi efectuado o ponto de situação sobre 

os investimentos previstos a executar; A sexta, efectuada em 20 de Dezembro, serviu para discussão do planeamento 

experimental para a campanha de 2022. 

Neste primeiro ano de ensaio, procedeu-se à instalação dos campos de ensaio, em vinhas piloto, localizadas nas 

regiões vitivinícolas do Douro e Alentejo. Na região Demarcada do Douro, o trabalho experimental decorreu na 

Quinta do Monte Xisto, com uma área de aproximadamente 1 ha cultivada com a casta Touriga Nacional. No Alentejo 

o trabalho experimental decorreu na Herdade do Peso localizada em Pedrógão, concelho da Vidigueira, com uma 

área de aproximadamente 0,5 ha, cultivada com a casta Tinta Roriz. 

Neste primeiro ano de ensaios de campo do projecto PreVinegrape, foram testadas as soluções do composto 

PreVineFC, que compreende a selecção da flor do castanheiro, para avaliação do seu potencial antifúngico no míldio, 

oídio e podridão cinzenta da videira.  

Os dados obtidos nas avaliações/observações de campo do Previnegrape, em ambos os locais, foram trabalhados 

estatisticamente e foi posteriormente elaborado o respectivo relatório.  
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Procedeu-se à divulgação do projecto através do site: https://www.advid.pt/pt/projectos/previnegrape-
desenvolvimento-de-um-biofungicida-para-combate-de-doencas-da-videira 

 

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. 

Esta linha de acção foi suportada em 2021 pelo trabalho desenvolvido nas seguintes actividades: 

• Rede de Parcelas de Referência 

• Grupo de Trabalho de acompanhamento do fenómeno observado em 2020 para a Touriga Francesa  

7.7.1 Rede de Parcelas de Referência 

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

anos, informação de natureza vitícola, climática, biológica e edáfica. A rede de parcelas de referência, alargada em 

2021, é actualmente constituída por um conjunto de 25 parcelas de vinha (com 20 videiras) localizadas 

estrategicamente em cada uma das três sub-regiões da RDD, designadamente 6 no Baixo Corgo, 13 no Cima Corgo e 

6 no Douro Superior (Fig. 2).  

 

 Fig. 2- Localização das parcelas de referência dos associados da ADVID. 
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A informação recolhida a nível regional, nesta rede de parcelas de referência, depois de devidamente tratada, deverá 

servir de suporte à tomada de decisão dos próprios viticultores, no sentido de uma melhor gestão da sua exploração 

vitícola, servindo, ainda, de base à elaboração de diversos documentos, de natureza técnica, de apoio à tomada de 

decisão (circulares, boletins de previsão de produção e boletim do ano vitícola). Para além disso, os dados recolhidos 

ao longo de vários anos, constituirão uma base dados de suporte à elaboração de modelos de desenvolvimento (ex. 

fenologia da videira, doenças, pragas), permitindo uma maior adaptação a factores adversos num cenário de 

alterações climáticas e contribuindo para a sustentabilidade vitícola. 

Em 2021, 8º ano de recolha de dados, foram realizadas as seguintes tarefas: 

- Acompanhamento a fenologia, monitorizando os estados fenológicos em colaboração com os técnicos dos 

Associados; 

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

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

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

parede de vegetação e a contagem do número de cachos por videira; 

- 40 dias após a floração (fecho do cacho), foi efectuada a contagem do número de cachos por videira e recolhido 

um cacho por videira para análise, em laboratório, do seu peso, número de bagos, quantificação de bagoinha e 

desavinho e a medição do seu comprimento e largura. Foi ainda efectuada uma avaliação fitossanitária e medição 

da parede de vegetação; 

- No período de pintor, foi efectuada a terceira estimativa do risco de pragas e doenças e efectuada a medição da 

parede de vegetação; 

- Durante o período de maturação, entre inícios de Agosto e a vindima (Setembro/Outubro),  foram recolhidas 

amostras de 200 bagos/parcela com periodicidade quinzenal, tendo sido analisados parâmetros físico-químicos 

(peso, volume, álcool provável, pH, acidez total), compostos fenólicos (polifenóis totais, antocianinas totais, taninos 

totais), através da metodologia AWRI. Procedeu-se ainda à análise enzimática, ao longo desse período, do ácido 

málico e na data de vindima do azoto assimilável.  

- No período de vindima, foi efectuada a última estimativa do risco de pragas e doenças, medida a parede de 

vegetação e recolhidos 20 cachos / parcela (1 cacho / videira) para análise em laboratório, determinando o número 

de cachos e o peso médio produzido por planta.  

- Foi realizada a monitorização do estado hídrico das videiras através do potencial hídrico de base. Em cinco, das 

vinte parcelas, foram efectuadas leituras à floração, 40 dias após a floração, ao pintor, 30 dias após o pintor e à 

vindima em videiras não sujeitas a rega deficitária; 

- No período da poda, foi efectuada a avaliação do número de unidades de frutificação, olhos deixados à poda, olhos 

evoluídos, número total de lançamentos e registado o peso da lenha de poda de cada uma das 20 videiras. 
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Após cada observação e depois de analisados os dados de campo e de laboratório, foram efectuados relatórios 

individualizados, por parcela, e enviados para os respectivos técnicos dos Associados. 

Estes dados, serviram também de suporte à elaboração de circulares, à apresentação dos Balanços do Ano Vitícola e 

elaboração dos respectivos boletins, publicados e disponibilizados ao sector por newsletters e através do site da 

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

Este trabalho resultou ainda na submissão de dois resumos ao CERVIM com os seguintes títulos: 

 - “Vineyard Observatory in the Douro Demarcated Region for a more Sustainable Steep Slope Viticulture”. 

 - “Impact of phytosanitary threats under climate change scenario in Demarcated Douro Region”. 

 

7.7.2 Grupo de Trabalho de acompanhamento do fenómeno observado em 2020 
para a Touriga Francesa (GT-TF)   

Objectivo: Monitorizar o desempenho da Touriga Francesa ao longo de toda a RDD e compreender as causas do 

fenómeno de emurchecimento observado em 2020, com o intuito de vir a estabelecer estratégias de alerta ou 

prevenção de ocorrências similares. 

O Caso de Estudo – Touriga Francesa, delineado pelo CoLAB/ADVID, em colaboração com os Associados da ADVID e 

investigadores de diversas instituições, tem triplo objectivo: esclarecer as possíveis causas fisiológicas que estiveram 

na origem da desidratação observada em 2020, monitorizar a ocorrência de desidratação na RDD, e a identificação 

de padrões climáticos passíveis de potenciar a ocorrência de desidratação súbita, tal como observado em 2020. Para 

tal, para além da monitorização constante e análise dos padrões climáticos da RDD, foram delineados dois ensaios: 

(1) de Monitorização Espacial, que inclui 29 parcelas, distribuídas pelas 3 sub-regiões da RDD; incluindo a avaliação 

dos efeitos do vigor, irrigação e altitude; (2) de Fisiologia, realizado em 4 Parcelas de uma Quinta localizada no Cima 

Corgo. Os trabalhos realizados pelo CoLAB, Associados e Departamento de Fisiologia Vegetal da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), incluíram recolha e análise de cachos, aferição da percentagem de 

desidratação, análise de maturação, e análise de parâmetros fisiológicos, como o potencial hídrico das videiras, 

performance do aparelho fotossintético e realização de cortes histológicos. No fim da Campanha Vitícola de 2021, 

procedeu-se à análise de dados e elaboraram-se relatórios e Boletins Informativos, tendo sido estes produzidos 

individualmente para as diferentes parcelas envolvidas e enviados para os Associados responsáveis pelas colheitas 

de dados e amostras em cada uma destas. 

 

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. 
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Esta linha de acção foi suportada em 2021, pelo trabalho desenvolvido no seguinte projecto: 

7.8.1 ReWine 

(Fundo Ambiental - Aviso 6700/2021 – Produção e Consumo Sustentáveis | Projecto promovido pela ADVID – CoLAB da Vinha e 
do Vinho com a participação de vários dos seus Associados, desenvolvido entre Setembro de 2021 e Dezembro de 2021 e cuja 
divulgação dos conteúdos audiovisuais produzidos acontecerá até Maio de 2022)  

Objectivos: Difundir informação, criar percepção social e promover a transição para a Economia Circular, tornando 

o território mais resiliente, adaptado e competitivo, quer às exigências em termos de recursos, quer às exigências 

políticas que são impostas. Promover o investimento em tecnologias amigas do ambiente e partilhar experiências 

entre os agentes económicos do sector vitivinícola, promovendo sinergias. 

Para o efeito, este programa educacional pretende divulgar boas práticas sustentáveis já em vigor, bem como 

promover o debate sobre as principais dificuldades e constrangimentos da sua implementação. Assim, o projecto 

ReWine pretende o desenvolvimento de conteúdo audiovisual com a participação de vários Associados. Os 4 vídeos 

documentais do projecto têm como temas a “Preservação e Reforço do Capital Natural: Água e Solo”; a “Promoção 

da Eficácia do Sistema: Energia”; a “Otimização dos Recursos: Materiais”; e “Outras medidas e desafios de Economia 

Circular”.  

No final de 2021, além da execução de todas as filmagens previstas, teve início a divulgação do ReWine através do 

envio da newsletter de apresentação e a disseminação do primeiro vídeo documental. Foi ainda desenvolvido um 

vídeo didáctico para crianças dos 6 aos 10 anos de idade e iniciado um Guia de Economia Circular para o Sector 

Vitivinícola. Estes dois conteúdos, bem como os restantes 3 vídeos documentais e respectivas actividades de 

disseminação, serão divulgados em 2022. 

 

7.9 SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 

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

portugueses através do 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. 

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 

• Epawi 
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7.9.1 VINCI - VIN, INNOVATION ET COMPETITIVITE INTERNATIONALE 

(Interreg SUDOE | 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 a Wine and Soul, LDA. e conta com a colaboração da Sogevinus Quintas, S.A. e da Companhia Geral da Agricultura das 

Vinhas do Alto Douro - Real Companhia Velha, S.A., no desenvolvimento dos trabalhos de campo. Implementação entre 

1/10/2019 a 31/12/2022) 

Objectivo: Acompanhar a produtividade dos sectores vitivinícolas e favorecer a exportação nos mercados 

internacionais através do desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, baseadas em instrumentos 

previsionais estatísticos, que incidem na previsão da produção e de flexibilidade de mercados externos, e que serão 

disponibilizadas através de uma plataforma  ao sector. 

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, prevendo-se a sua disponibilização na forma de 

um website (observatório) e de aplicativo de smartphone. 

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.  

Durante o ano 2021, a ADVID participou nas reuniões de consórcio do projecto, que decorram a 4 de Maio - Espanha 

(online) e a 20 e 21 de Setembro de 2021 – Douro, Portugal (presencialmente). 

No âmbito do GT1, que visa o desenvolvimento de modelos de previsão de produção à escala da parcela, foram 

envolvidos 2 Associados, com a instalação de 3 blocos com diferentes vigores (baixo, médio e elevado) para a casta 

Touriga Francesa, em cada um destes, totalizando 6 blocos casualizados.  Nesta campanha foram desenvolvidos 

trabalhos no âmbito dos protocolos B e C, e que recorrem, para além de levantamentos similares aos efectuados no 

âmbito do observatório vitícola, a mapas de NDVI ou recolha de dados com recurso a sensores, para previsão espacial 

da produtividade, tendo sido recebidos, em Julho, os parceiros da Universidade de Bordeaux, que procederam aos 

levantamentos com sensores (IV/Vis) transportados manualmente e montados em tractor, nas parcelas alocadas. As 

amostragens no âmbito do modelo A foram recolhidas em 6 Associados, correspondentes a 11 parcelas de referência 

do observatório vitícola. Os dados de produção obtidos em cada parcela, foram introduzidos numa plataforma web 

(RawData) e, daí resultaram previsões de produção para 2021. 

No âmbito do Grupo de trabalho da Comunicação, do qual é responsável neste projecto, a ADVID desenvolveu o 

plano de comunicação e o kit multimédia do projecto. Realizou entrevistas aos parceiros do projecto para divulgação 

nas redes sociais, site do projecto e dos parceiros e participou em reuniões com o Secretariado conjunto do SUDOE. 



 ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho ▪ Relatório de Actividades e Contas 2021 

 

57 

 

7.9.2. TASTE&FEEL 

(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 até ao final de 2022) 

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.  

Devido à situação pandémica que se viveu em 2021, as acções de promoção nos Mercados-Alvo do projecto 

(Alemanha, Suécia, Dinamarca, Polonia e Finlândia) foram adiadas para 2022, bem como, o evento de apresentação 

do projecto.  No entanto, em 2021 a ADVID participou no desenvolvimento da imagem e plano de comunicação do 

Taste & Feel e participou nas reuniões do consorcio. Foi desenvolvida a newsletter de apresentação do projecto e 

foram também elaboradas e disseminadas 3 newsletters sobre o sector agroalimentar nos Países Baixos, Alemanha 

e Polónia.  

 

7.9.3 EPAWI 

(União Europeia - COSME Programme | GRANT AGREEMENT NUMBER 101035914 — EPAWI — COS-CLUSINT-2020-3-01 | Projecto 
com data de implementação entre Setembro de 2021 até Setembro de 2024 e cujos parceiros são o Inno'vin, o AgroFood & 
Bioeconomy agency, o INNOVI e a ADVID.)  

Objectivo: Lançar e consolidar a plataforma Wine Innovation Cluster Alliance - WICA, que pretende facilitar a 

internacionalização das empresas auxiliares da indústria do vinho através da criação de uma rede de PMEs cujo 

objectivo é conhecer o mercado e as suas tendências de inovação. Para o efeito, os sectores vitivinícolas norte-

americano, chileno e argentino são os primeiros mercados-alvo.  

O projecto EPAWI - European Partnership for Auxiliary Wine industry Innovation - é um projecto que reúne 4 clusters 

(Inno'vin, AgroFood & Bioeconomy agency, INNOVI e ADVID) representando uma parte importante dos ecossistemas 

vitivinícolas em França, Itália, Espanha e Portugal, onde 80% da produção europeia de vinho e da indústria auxiliar, 

os serviços e a investigação são baseadas. 

Em 2021, o projecto EPAWI cumpriu as tarefas previstas, sendo que a ADVID, responsável pelo Grupo de Trabalho 

relativo à Disseminação e Comunicação, procedeu à elaboração do Plano de Comunicação, bem como ao 

desenvolvimento do logótipo, website e redes sociais do projecto. Mais ainda, foram levadas a cabo diversas reuniões 

a fim de planear actividades para 2020, tais como o desenvolvimento da entrevista a empresas do sector vitivinícola. 
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7.10 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - FORMAÇÃO 

Formação Financiada 

Objectivos:  

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

• Detectar necessidades de formação e transferência de conhecimento. 

Com base no levantamento de necessidades de formação detectadas, junto dos nossos associados e em parceria 

com a CAP (Candidatura POISE), decorreram em 2021 os seguintes cursos de formação, em horário laboral: 

 

 

 

Curso / horas Quantidade 
Nº de 

formandos 
total 

Curso Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (50h)  3 50 

Curso de Empilhadores (25h) 1 16 

Curso Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos- Actualização (25h)  1 19 

Curso COTS – Conduzir e Operar o Tractor em Segurança (50h) 1 16 
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Quadro 4 - Ponto de Situação dos Projectos Âncora 

 

Projectos Âncora Tipologia
Ponto de 

Situação
Entidades Envolvidas

Investimento 3 700,00

Apoio Associados 1 550,00

Investimento elegível 388 092,09 Investimento elegível 91 043,27

Apoio 275 206,30 Apoio 68 282,45

Investimento elegível 221 884,71 Investimento elegível 19861,16

Apoio 221 884,71 Apoio 19861,16

Investimento elegível 1 064 029,34 Investimento elegível 150 000,00

Apoio 798 021,97 Apoio 112 500,00

Investimento elegível 237 849,00 Investimento elegível 17 674,00

Apoio 237 849,00 Apoio 17 674,00

Investimento elegível 99 925,82 Investimento elegível 21 879,48

Apoio 99 925,82 Apoio 21 879,48

Investimento elegível 1 398 127,50 Investimento elegível 42 188,00

Apoio 42 188,00

Investimento elegível 449 889,00 Investimento elegível 29 500,00

Apoio 387 093,00 Apoio 25 125,00

Investimento elegível 5 100,00

Avaliação do comportamento 

de castas e porta-enxertos
 Em curso.

ADVID e Symington Family 

Estates
__ Investimento 3 500,00

Valorização e Multiplicação 

de Castas Minoritárias 

Portuguesas

 Em curso.  INIAV, DRAP e ADVID __ Investimento 1 660,00

Investimento elegível 1 638 340,72 Investimento elegível 110 230,00

Apoio 1 213 936,54 Apoio 82 672,50

Em curso. SII&DT Investimento elegível 410 600,02 Investimento elegível 62 528,73

Apoio 292 843,63 Apoio 6 896,55

Investimento 10 021,00

Apoio Associados 6 680,80

Investimento elegível 945 344,91 Investimento elegível 91 974,30

Apoio 610 630,11 Apoio 59 518,15

Terminado. ADVID Investimento elegível 66 665,85 Investimento elegível 66 665,85

Apoio 39 999,52 Apoio 39 999,52

Investimento elegível 456 347,00 Investimento elegível 151 312,00

Apoio 342 261,00 Apoio 113 484,00

Em curso. SII&DT PROENOL, UTAD e ADVID Investimento elegível 1 033 040,50 Investimento elegível 144 961,77

Apoio 774 780,37 Apoio 108 861,51

Observatório vitícola  Em curso ADVID __ Investimento 27 732,00

Investimento elegível 20 768,00 Investimento elegível 20 768,00

Apoio 14 537,60 Apoio 14 537,60

Investimento elegível 1 555 000,00 Investimento elegível 120 000,00

Apoio 1 166 250,00 Apoio 90 000,00

Investimento elegível 529 258,42 Investimento elegível 64 584,71

Apoio 449 869,65 Apoio 54 897,00

Investimento elegível 608 635,90 Investimento elegível 126 424,22

Apoio 547 771,00 Apoio 113 781,00

Investimento elegível 11 123 799 Investimento elegível 1 396 681

Apoio 7 472 860 Apoio 1 000 389

4. Biodiversidade  em Viticultura

CAP, ADVID, GPP, LPN e  SPEA

Serviço de Aconselhamento 

Agricola e Florestal

CSinDouro
Terminado.PDR202

0 (G.Operacionais).

UTAD, Real Companhia Velha, 

Sogevinus Quintas S.A., D. 

Matilde Vinhos S.A. e Qta do 

Vallado - Soc. Agr. S.A.

ABCyeasts

Boas Práticas Agricolas para o 

contexto das Alterações 

Climáticas

Terminado.

Total

INFRAVINI Terminado. SI I&DT
ADVID, GEODOURO, UTAD  e 

INESC TEC

10. Desenvolvimento de 

Competências - Formação e 

Divulgação

Candidatura Formação -  CAP Em curso. POISE ADVID, CAP __ __

9. Sustentabilidade Económica 

VInCI
Em curso. INTERREG 

SUDOE

Université de Bordeaux,  

Fruition Sciences, Toulouse 

School of Economics, Bordeaux 

Aquitaine Inno v́in, ADVID, 

UTAD, IVDP e Universidad 

Zaragoza

Taste & Feel Portugal
Em curso. SIAC 

copromoção.
ADVID e Inovcluster

EPAWI Em curso. H2020
INNO'VIN, ADVID, INNOVI e 

AGRIFOOD

Investimento 13 372,01

8. Economia Circular ReWine Em curso

ADVID e DRAPN __

PrevineGrape Em curso. SI I&DT

Deifil Technology, Lda. ADVID, 

Sogrape Vinhos, S.A., João 

Nicolau de Almeida & Filhos, 

Lda., IPB

7. Observatório Vitícola Grupo de Trabalho da Touriga 

Francesa (GT-TF)
Em curso ADVID, UTAD e Associados __

__

6. Métodos de Produção 

Sustentável

COPPEREPLACE 
Em curso. INTERREG 

SUDOE

PTV, ADVID, IFV, Sogrape, 

Centro de valorizacion 

ambiental del Norte SL, UPC, 

Fundacion Eurecat, Miguel 

Torres SA, UP, Universidade de 

Vigo e LBS

EYESonTRAPS
ADVID, Geodouro e  Fraunhofer 

Portugal 

Prospecção da Flavescência 

Dourada
Em curso

5. Diversidade genética da videira

Conservação e seleção de 

castas antigas de Videira
Em curso. PDR2020

ISA, PORVID , AVIPE, ADVID, 

ATEVA, DRAPAlgarve,  DRAP 

Centro, DRAP LVT, DRAP Norte, 

INIAV e UTAD 

Acompanhamento de campos 

de comparação clonal da 

Tinta Roriz

 Em curso.
 ISA, PORVID , ADVID, 

associados da ADVID

3. Potencial  Enológico MetBots Terminado. SAICT INESC TEC e ADVID

ReCrop Em curso. PRIMA

UCP, ADVID, IDARN, França, 

Espanha, Itália, Marrocos, 

Egipto e Tunísia

Em curso

ADVID, UTAD, SOGRAPE, CÔA 

PARQUE e Universidade do 

Minho.

2. Viticultura de precisão VINIOT
Em curso. INTERREG 

SUDOE
França, Espanha e Portugal

Financiamento Total ( €) Financiamento ADVID ( €)

1.  Alterações Climáticas 

Gestão do stress hídrico e 

térmico da videira
Em curso ADVID _

CoaClimateRisk
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8. COLAB VINES&WINES 

O CoLAB VINES&WINES, integrado na estrutura da ADVID, foi criado para apoiar o sector vitivinícola, mobilizando 

os Associados e parceiros da ADVID, de modo a assegurar a resiliência, sustentabilidade e competitividade do sector 

através da sua capacitação para antecipar, adaptar e desenvolver estratégias para, nomeadamente, mitigar os 

efeitos negativos do aquecimento global e permitir a adaptação dos processos produtivos a novas situações de 

alterações climáticas. Neste sentido, as actividades desenvolvidas durante o ano de 2021 visaram executar, 

catalisar, comunicar e explorar I&D em linha com os objectivos do Plano de Acção deste Laboratório Colaborativo 

que assenta em 2 eixos e 6 áreas temáticas. 

- Eixo 1 – Competitividade: Este é um eixo que pretende desenvolver conhecimento, tecnologia e o 

envolvimento com o sector empresarial para possibilitar a produção de vinhos com maior valor 

acrescentado para uma ampla gama de segmentos de mercado, através de uma abordagem integrada e 

multidisciplinar que estuda a procura (percepção do consumidor e disposição para comprar, modelação 

económica de mercados potenciais, canais de distribuição, cenários de venda) e a oferta (qualidade e 

aptidão da uva, distinção e flexibilidade de estilo do vinho, entre outros). 

- Eixo 2 - Sustentabilidade: Este eixo pretende desenvolver conhecimento, tecnologia e o envolvimento 

com o sector empresarial para garantir que o sistema português continue a ser resiliente e sustentável. 

Para isso é necessária uma abordagem multidisciplinar, que reúna investigação relevante para alterações 

climáticas, as transformações demográficas e recursos humanos, economia e dinâmica das cadeias, 

recursos genéticos, doenças das plantas e outras ameaças ambientais. 

 

 

8.1. CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO 

No âmbito do plano estratégico e sua contextualização, com as acções priorizadas pelo Conselho Estratégico do 

CoLAB, a investigação foi desenvolvida de 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 a sua sustentabilidade. 

Assim, de modo a analisar a concretização do Plano de Acção, apresentam-se quadros por eixo e área temática, 

respectivos objectivos e entregáveis, candidaturas que foram submetidas ou estão em análise para a obtenção de 

Eixos 
3. Competitividade - Portuguese, of 

course! (Português, claro!) 

4. Sustentabilidade - Tougher than ever! 

(Mais forte do que nunca!) 

Áreas 
Temáticas 

1.1. Mercados e Consumidor 

1.2. Recursos genéticos para aumentar a 
competitividade dos vinhos 

1.3. Aspectos territoriais de competitividade 

2.1. Solo, clima e água 

2.2. Genómica para a Sustentabilidade 

2.3. Sustentabilidade Económica 
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financiamento de modo a desenvolver os projectos de investigação, projectos que já foram objecto de 

financiamento e que se encontram em curso e outras actividades relevantes para a concretização dos objectivos e 

necessidades do sector. 

 

1. Competitividade - Portuguese, of course! (Português, claro!) 

Área temática 1.1 - “Mercados e Consumidor”, no âmbito do objectivo “Descrever e modelar preferências dos 

consumidores em relação a tipos e estilos de vinhos específicos”, foram desenvolvidas actividades que estão 

inseridas no campo de acção do GT3 do projecto em curso VInCI - Vin, Innovation et Compétitivité Internationale, 

cuja gestão está a ser assegurada pelo CoLAB,  que visa a criação de uma ferramenta de apoio à decisão para as 

PMEs, permitindo-lhes desenvolver planos de acção de negócios mais úteis e adequados à realidade, 

particularmente num cenário de alterações climáticas e crescente concorrência internacional.  

Uma vez que as distintas castas autóctones existentes em Portugal representam o bem mais importante para a 

promoção dos vinhos portugueses, e de forma a dar resposta ao objectivo “Determinar o valor de distinção dos 

vinhos portugueses” (interligado com a área temática 1.3.), esteve em curso o trabalho de investigação “Potencial 

sub-zones within Cima Corgo sub-region of Douro”, tendo sido elaborada uma lista de possíveis atributos e 

desenvolvimento de inquéritos a serem realizados ao consumidor, utilizando o Modelo Econométrico de Escolhas 

Discretas.    

Neste âmbito, inclui-se ainda o Projecto H2020 – EPAWI (em parceria com Itália, Espanha e França), aprovado no 

início de 2021. Neste projecto pretende-se desenvolver uma estratégia europeia para inovação na cadeia de valor 

do vinho e que facilitará a internacionalização das empresas auxiliares da indústria do vinho, através da criação de 

uma rede de PME cujo objectivo é conhecer o mercado e as suas tendências de inovação, simultaneamente 

potenciando a exportação de tecnologia para mercados emergentes. Em 2021, foram cumpridas as tarefas 

previstas para o Grupo de Trabalho relativo à Disseminação e Comunicação, do qual a ADVID/CoLAB VINES&WINES 

é a entidade responsável, tendo sido desenvolvido o Plano de Comunicação, o logótipo, o website e os perfis nas 

redes sociais. No final de Setembro, foi realizada a reunião de arranque de projecto em França e, durante o último 

trimestre de 2021, tiveram lugar diversas reuniões para o planeamento das actividades para 2022. Ainda sobre esta 

temática, e com o objectivo de determinar o valor de distinção dos vinhos portugueses, iniciou-se o Projecto Taste 

& Feel Portugal (em parceria com o INOVCluster), que tem como propósito promover a internacionalização da 

fileira agroalimentar 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, 

reforçando a competitividade internacional das PME. As actividades tiveram início em 2021 e incidiram no 

planeamento das acções de comunicação, preparação das missões inversas e visitas aos países-alvo, que 

acontecerão em 2022. Foi ainda desenvolvida a newsletter de apresentação do projecto, bem como 3 newsletters 

sobre o sector agroalimentar nos Países Baixos, Alemanha e Polónia. 
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1.1 MERCADOS E CONSUMIDOR 

Objectivos Candidaturas a financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

Descrever e 
modelar 
preferências dos 
consumidores em 
relação a tipos e 
estilos de vinhos 
específicos 

---------- 

VInCI - Vin, Innovation 
et Compétitivité 
Internationale. Estimar 
rendimentos de 
produção que, 
associados com a 
análise de mercados, 
no âmbito do GT3, 
ajudará a criar uma 
ferramenta de apoio à 
decisão para as PMEs.  

Dissertação do mestrado em 
Engª Agronómica da UTAD 
“Análise da percepção dos 
consumidores sobre os 
vinhos biológicos da Região 
Demarcada do Douro”. 
 
Proposta de Dissertação de 
Mestrado: Impacto 
sociocultural do consumo de 
vinho nas gerações mais 
novas: Peso do vinho no 
conjunto de bebidas 
alcoólicas consumidas por 
estas gerações 

Determinar o valor 
de distinção dos 
vinhos portugueses 

---------- 

Taste&Feel Portugal - 
promoting the 
internationalization of 
the agro-food industry 
in articulation with the 
with the wine tourism 
sector 

Trabalho de investigação – 
“Potencial sub-zones within 
Cima Corgo sub-region of 
Douro” (ligação com a área 
temática 1.3). 

Tendências de 
consumo em 
mercados actuais e 
emergentes  

---------- 

EPAWI -Criação de 
uma rede de PMEs 
cujo objectivo é 
conhecer o mercado e 
as suas tendências de 
inovação, e ao mesmo 
tempo potenciar a 
exportação de 
tecnologia para 
mercados emergentes. 

---------- 

Emoções do 
consumidor no 
contexto de 
compra e de 
consumo de vinho 

---------- ---------- ---------- 

Entregáveis 
 

O que torna os vinhos portugueses distintos e valorizados e o que poderia torná-los mais 
distintos e mais valorizados. 
 
Como apresentar os vinhos portugueses que leve a um aumento da procura e disposição 

dos consumidores a pagar mais. 

 

Área temática 1.2. “Recursos Genéticos para aumentar a competitividade” - as actividades relacionadas com esta 

temática, estão maioritariamente a ser desenvolvidas no âmbito do projecto “Conservação e Selecção de 
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Variedades Antigas de Videira”, e englobaram a conservação e avaliação da diversidade e selecção intra-varietal 

dentro de várias castas.  Estas actividades têm sido desenvolvidas em estreita colaboração com a PORVID - Centro 

Experimental para a Conservação da Variabilidade Genética das Videiras Autóctones, e incluem a rotulagem e 

organização informática dos genótipos e avaliação de vários traços agronómicos, fisiológicos e de qualidade de 

mosto em várias castas.  

 

1.2 RECURSOS GENÉTICOS PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS VINHOS 

Objectivos 
Candidaturas a 

financiamento 
Projectos em curso Outras Actividades 

Preservação e 
valorização da 
diversidade 
genética da 
videira 

---------- 
PDR2020 “Conservação e 
Selecção de Variedades 
Antigas de Videira” 

Rotulagem e organização informática 
dos genótipos; 
 
Caracterização agronómica, fisiológica e 
potencial enológico de 15 castas; 
 

Travar a erosão 
genética de 
videira 
portuguesa 

---------- ---------- 

Prospecção e recolha de material para 
propagação vegetativa de videira em 
diferentes locais de Portugal 
Continental. 

Entregáveis 

 
Uma colecção dinâmica e nacional de diversidade genética de videiras como recurso de 
inovação a todos os níveis da cadeia de concepção-produção e comercialização. 
 

 

Área temática 1.3 “Aspectos Territoriais de Competitividade”  

Com o objectivo de aumentar o conhecimento das zonas vitícolas em termos de qualidade potencial e rendimento, 

foram apresentadas propostas de projectos distintas, recorrendo, por um lado, à utilização de ferramentas ómicas 

para a gestão do microclima dos bagos e da fermentação - Mediterwine, e, por outro, ao uso de micropéptidos 

codificados por miRNAs não-maduros como ferramenta inovadora para o aumento da qualidade do bago de uva e 

da produção de compostos bioativos’ - GraPEPs.  

Ainda no âmbito da promoção deste conhecimento, em 2021, continuou-se a elaboração do Portfólio de Castas 

contendo informação relativa ao potencial enológico e agronómico, projecções climáticas segundo cenários 

climáticos (RCP 4.5 e 8.5), reutilização de subprodutos da vinha, bem como resultados de trabalhos de investigação, 

com o intuito de perceber o impacto de práticas culturais, quer na qualidade da uva e vinho, quer no 

desenvolvimento da videira.  

Para a prossecução do objectivo “Definição de terroir de valor acrescentado na região do Douro e validação da 

metodologia para extensão a outras regiões”, continuou-se o trabalho de investigação em colaboração com as 

entidades académicas parceiras (ESB-UCP e UTAD), que visa o estabelecimento de subzonas dentro de uma Sub-

Região do Douro (CC), através de inquéritos ao consumidor, utilizando o Modelo Econométrico de Escolhas 

Discretas e associação com dados de análise sensorial (já referido em 1.1). Foi ainda submetida uma candidatura a 

projecto para o estudo da interacção entre a vinha e os cobertos vegetais autóctones na região DOC Douro para o 
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enriquecimento do terroir regional, através de uma abordagem ómica integrada (VineCoverCrops). O projecto em 

curso GrapeMicrobiota, desenvolvido em parceria com o Associado Universidade do Minho, com o objectivo de 

definir terroir na RDD, teve o início das suas actividades na vindima de 2021 em parcelas da Quinta de S. Luiz – DOC 

Douro, com recolha de amostras de três castas, Touriga Nacional, Sousão e Viosinho, para se proceder à 

caracterização, selecção e valorização de leveduras autóctones. 

A estreita colaboração com Departamento de Serviços Técnicos (DST) foi mantida no âmbito do Observatório 

Vitícola da RDD, e diferentes abordagens foram consideradas, no que respeita à análise de dados gerados no 

período entre 2014-2021, com o intuito de suportar o trabalho de Zonagem da RDD, através da heterogeneidade 

representada nas Parcelas de Referência, com inclusão de dados de clima obtidos na Rede de Estações 

Meteorológicas da ADVID. A Zonagem da RDD tem ainda sido apoiada pelo trabalho de investigação desenvolvido 

no âmbito do Caso de Estudo – Touriga Francesa, realizado pelo CoLAB, em colaboração com Associados 

Empresariais e Associados do Sistema Científico, nomeadamente, através das componentes deste ensaio que 

avaliam o desempenho desta casta em diferentes regiões da RDD, assim como os padrões climáticos em cada um 

dos locais do estudo. A componente de avaliação espacial, desenvolvida no âmbito deste ensaio, foi iniciada 

durante a campanha de 2021, com recolha e análise de dados para a monitorização do comportamento da Touriga 

Francesa cultivada em diferentes condições, decorrentes da heterogeneidade de terroirs da RDD. 

No âmbito da detecção precoce de doenças em vinhas (interligada com a área temática 2.1), foi concluído o 

trabalho de investigação no controlo da Flavescência Dourada, de onde resultaram submissões de artigos e Provas 

públicas de Doutoramento em Enologia e Viticultura, com a Tese subordinada ao tema "New challenges on the 

control of “Flavescence dorée” in grapevine: exploiting genetic resources and the use of elicitors". Ainda nesta 

temática específica, um dos officers do CoLAB tem participação num grupo electrónico de trabalho da OIV da linha 

PROTEC - Flavescence dorée e Xylella fastidiosa. 

Foi ainda submetida uma candidatura no âmbito das Bolsas de Iniciativas do Plano de Recuperação e Resiliência 

(PRR)-  PlantProTECHtion – ‘Tecnologias emergentes ao serviço de uma viticultura e olivicultura sustentáveis num 

contexto de alterações climáticas’, cujo objectivo é customizar sensores de ultra-sons inteligentes para medir, em 

tempo real, o estado hídrico de videiras e oliveiras, e avaliar o seu estado fitossanitário (stresse biótico), bem como 

importantes características físico-químicas do solo das vinhas e olivais, visando a implementação de práticas 

agrícolas que minimizem o desperdício de água e uma utilização mais racional de agro-químicos para o controlo de 

doenças.  
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1.3 ASPECTOS TERRITORIAIS DE COMPETITIVIDADE 

Objectivos Candidaturas a financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

Zonagem do 
potencial 
vitivinícola de 
castas 

Mediterwine – ‘Uma 
abordagem multi-ómica da 
Vinha ao Vinho: gestão do 
microclima dos bagos e da 
fermentação rumo à 
sustentabilidade da vinificação 
mediterrânica num clima em 
mudança’; 
GraPEPs – ‘Micropeptídeos 
codificados por miRNAs, para o 
aumento da qualidade da uva e 
produção de compostos 
bioactivos’. 

---------- 

Portfólio de castas com 
informação enológica, 
agronómica, genética e 
cruzamento com dados 
climáticos. 

Influência do 
terroir na 
qualidade da uva 
(Microzonagem de 
parcelas) 

VineCoverCrops – ‘Ómica 
integrada para o estudo da 
interacção entre a vinha e os 
cobertos vegetais nativos na 
região DOC Douro para o 
enriquecimento do terroir 
regional’. 
 

GrapeMicrobiota – 
‘Interacções 
metaboloma-
microbiota em 3 castas 
da Região do Douro’. 

Trabalho de investigação – 
“Potencial sub-zones within 
Cima Corgo sub-region of 
Douro” (ligação com a área 
temática 1.1.). 
 
Boletim de evolução de 
maturação no âmbito da 
Monitorização Espacial - Caso de 
Estudo da Touriga Francesa. 
 
Análise de dados e apresentação 
de resultados do 1º ano de 
dados recolhidos no âmbito do 
Ensaio de Fisiologia - Caso de 
Estudo da Touriga Francesa. 
 

Detecção precoce 
de pragas e 
doenças 
(relacionado com a 
área temática 2.1) 

PlantProTECHtion – 
‘Tecnologias emergentes ao 
serviço de uma viticultura e 
olivicultura sustentáveis num 
contexto de alterações 
climáticas’. 
 

---------- 

Participação em eWGs da OIV 
(Flavescence dorée, Xylella 
fastidiosa). 
 
Manual de Boas práticas na 
gestão de material de 
propagação vegetativa. 
 
Desenvolvimento de mapas 
espaciais com o 
comportamento da traça-da-
uva em cenário futuro. 
 

Entregáveis 

 

Caracterização das zonas vitivinícolas (e microzonas) em termos de qualidade e rendimento 
potenciais e factores de influência; 

Definição de terroir de valor acrescentado na região do Douro, validação da metodologia para 
extensão a outras regiões; 

Métodos não invasivos, validados para caracterização em tempo real da maturação; 

Métodos aéreos para a detecção precoce de doenças e pragas da vinha. 
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2. Sustentabilidade - Tougher than ever! (Mais forte do que nunca!) 

No âmbito do desenvolvimento da área temática 2.1 “Solo, Clima e Água” e no sentido de apoiar a tomada de 

decisão no que diz respeito à gestão das práticas culturais, o CoLAB manteve a divulgação de boletins de previsão 

de datas do desenvolvimento dos diferentes estados fenológicos da videira, para a RDD, a par com o 

desenvolvimento e melhoramento dos modelos sigmóides na base destas previsões. Foram também desenvolvidas 

actividades no âmbito do controlo de ameaças fitossanitárias, através do projecto ABCYeasts, em colaboração com 

a UTAD e ESB-UCP, e da preparação de candidaturas de projectos a diversas fontes de financiamento, incluindo o 

projecto SAT2WATER, que incide na optimização da utilização de dados de satélite para suporte à gestão do stress 

hídrico, cuja submissão ao Green Deal foi liderada pelo CoLAB. Adicionalmente, o CoLAB colaborou também no 

desenvolvimento da plataforma INFRAVINI, projecto onde o INESC TEC e a UTAD são parceiros, e que visou o 

desenvolvimento de uma ferramenta de suporte à decisão em viticultura, entretanto já disponível, tendo também 

colaborado na organização do Webinar de encerramento deste projecto. 

Adicionalmente, o CoLAB VINES&WINES colaborou no projecto VInCI, na sua componente de desenvolvimento de 

modelos de previsão de produção à escala à escala da parcela, envolvendo para o efeito diversas parcelas, incluindo 

as que constam no observatório vitícola da RDD. É ainda de assinalar o desenvolvimento do projecto ReWine, com 

a participação de Associados da ADVID, onde foram apresentadas muitas das boas práticas de Economia Circular á 

implementadas pelo sector nas suas diferentes vertentes. Ainda no âmbito do desenvolvimento desta área 

temática, importa também destacar a submissão e aprovação da candidatura do projecto Coppereplace, em curso, 

em articulação com o DST, à semelhança do projecto VINIoT, em cujo desenvolvimento o CoLAB participa a par do 

DST. 

Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento desta área temática, são de salientar as iniciativas que visam a 

identificação ou desenvolvimento de soluções para a mecanização, iniciadas em 2021, tais como os “Dias na Vinha” 

e “Desejos e Necessidades de Mecanização para a RDD”, que, para além da identificação de necessidades 

específicas, e busca de soluções para as mesmas a curto e médio prazo, visam potenciar o desenvolvimento de uma 

abordagem multi-actor, desta forma aproximando o tecido I&D+i, tanto dos Tech Providers e fabricantes, como dos 

vitivinicultores. 
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2.1 SOLO, CLIMA E ÁGUA 

Objectivos 
Candidaturas a 
financiamento 

Projectos em curso Outras Actividades 

Biodiversidade 
funcional - 
Protecção 
sustentável contra 
pragas e doenças 

---------- 

Coppereplace - avaliação 
da exequibilidade e 
sustentabilidade da 
utilização de alternativas 
ao Cobre. 

---------- 

Gestão sustentável 
dos solos na 
viticultura 

+Composto – 
‘Otimização da aplicação 
de composto e adubação 
verde como medidas de 
sequestro de carbono no 
solo e redução da 
fertilização azotada’. 

SustainWine – projecto de 
divulgação de boas 
práticas implementadas 
pelo sector (divulgação de 
conteúdos) 

Chemical properties of agro-
waste compost affect 
greenhouse gas emission from 
soils through changed C and N 
mineralization – Artigo 
científico. 

Sustentabilidade 
do ecossistema 
vinícola; redução 
dos insumos 

SAT2WATER – Utilização 
de dados de satélite para 
avaliação do estado da 
vinha, e integração em 
plataforma; 
 
ISOVINE for LIFE – 
Identificação de isopotos 
de Hidrogénio e 
Oxigénio como 
ferramenta de suporte à 
gestão da água. 

ABCyeats -Um portfólio de 
leveduras Antagonistas 
para BioControlo de 
agentes. 
 
ReWine – Re-desenhar, 
Re-adaptar e Re-inventar, 
rumo a uma economia 
circular.  
 
 
 

Sustainability Dimensions 
Assessment: an essay for 
Douro region viticulture – 
Artigo científico. 
 
Evaluation of the Potential of 
Agro-Industrial Waste-Based  
Composts to Control Botrytis 
Gray Mold and Soilborne 
Fungal Diseases in Lettuce – 
Artigo científico. 

Gestão eficiente do 
ecossistema 
vitícola com vista à 
sua adaptação às 
alterações 
climáticas 

Cluster Capital Natural 
rumo à neutralidade 
climática - Valorização 
dos recursos endógenos 
para a transição verde e 
digital. 

INFRAVINI – Conclusão do 
projecto e disponibilização 
da plataforma INFRAVINI 
para a gestão das 
Alterações Climáticas na 
Vinha. 

Acompanhamento e suporte 
às provas de doutoramento 
“Avaliação dos efeitos da 
aplicação de caulino”. 

A indústria vinícola 
e as alterações 
climáticas - 
monitorização, 
modelização e 
comunicação 

---------- 

VINCI - Desenvolvimento 
de modelos de previsão de 
produção à escala da 
região e da parcela, no 
âmbito do GT1. 
 
SF-DIH - Smart Farm 
Digital Innovation Hub – 
Criação de rede para 
divulgação e introdução 
de tecnologia no sector 
agro-alimentar. 

Desenvolvimento e 
melhoramento de modelos de 
previsão da fenologia da 
videira, e emissão de boletins. 
 
Estratégias de modelação do 
ecossistema vitícola - Tese de 
Doutoramento. 
 
European grapevine moth in 
the Douro region: voltinism 
and climatic scenarios – Artigo 
científico. 
 

Simultaneous Calibration of 
Grapevine Phenology and 
Yield with a Soil–Plant–
Atmosphere System Model 
Using the Frequentist Method 
– Artigo científico. 
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Mecanização 
eficiente através 
de sensores e 
conhecimento 

Vine and Wine PT – 
Driving sustainabale 
growth through smart 
innovation. 

VINIoT- Serviço de 
viticultura de precisão 
baseado na rede de 
sensores IoT para a 
transformação digital. 
da rede europeia 
  
SmartAgriHubs. – 
participação em rede 
Europeia que visa 
estabelecer um 
ecossistema que suporte a 
digitalização do sector 
agroalimentar. 

Iniciativa Dias na vinha – 
Demonstração de tecnologia 
para viticultura de encosta 
nas vinhas do Douro. 
 
Iniciativa Necessidades & 
Desejos de Mecanização para 
a RDD – levantamento de 
necessidades específicas, e 
alavancamento do 
desenvolvimento de soluções. 

Entregáveis 

 

Práticas de conservação do solo que minimizem o impacto da actividade vitivinícola, 
utilização mais eficiente dos factores de produção. Sistematização do terreno para 
minimizar os fenómenos de erosão; 

Prever cenários de alterações climáticas para cada região vinícola e até ao nível da 
exploração agrícola; fornecer ao sector ferramentas para mitigar os efeitos do 
aquecimento global; 

Modelos para o desenvolvimento de pragas e doenças, de apoio à decisão que (pelo 
menos) promovam a substituição parcial dos químicos; 

Pulverização optimizada e outras operações mecanizadas adaptadas ao território e com 
ganhos mensuráveis em custos, segurança e conforto do operador. 

 

No que diz respeito à área temática 2.2 “Genómica para a Sustentabilidade”, destaca-se a colaboração do CoLAB 

com o ISA, UTAD e INIAV na continuidade do projecto OPP38, que incide na identificação de novas castas para 

futura aferição do seu potencial enológico. Também nesta área temática, e como suporte ao seu desenvolvimento, 

têm sido desenvolvidas tarefas em articulação com a área temática 1.2, nomeadamente na produção do portfólio 

de castas. Importa referir que os progressos efectuados para esta última (1.2), nomeadamente, no que diz respeito 

à compilação de dados provenientes de campos ampelográficos e clonais, servirão também de suporte futuro ao 

desenvolvimento da área temática 2.2.  

Na prossecução das metas desta temática, é ainda de mencionar o desenvolvimento do projecto OMICBOTS. 

 

2.2 GENÓMICA PARA A SUSTENTABILIDADE 

Objectivos 
Candidaturas a 
financiamento 

Projectos em curso 
Outras 

Actividades 

Sequenciamento genético 
de diferentes castas 
nativas de Vitis vinífera 

---------- OPP38 - Novas Castas para Novos Vinhos. ---------- 

Caracterização do 
metaboloma e proteoma de 
castas seleccionadas da 
colecção de genotipagem 

---------- 
OMICBOTS (FCT) - Plataforma de robótica com 
biologia integrativa de alto rendimento para a próxima 
geração da viticultura de precisão baseada em fisiologia. 

---------- 

Entregáveis 
 

Sequências genómicas e caracterização bioquímica e metabólica de variedades chave portuguesas; 
Ferramentas que relacionem a composição da uva e do vinho com a informação genómica e 
proteómica que permitirá a exploração do sabor, cor e outros compostos funcionais relevantes 
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A área temática 2.3 “Sustentabilidade Económica”, que engloba a análise dos factores chave para a eficiência 

produtiva e análise da resiliência dos diferentes sistemas de produção, tem sido essencialmente desenvolvida em 

colaboração com a UTAD, tendo resultado numa publicação acerca da influência do preço da mão de obra na 

sustentabilidade das explorações vitícolas durienses. Adicionalmente, o desenvolvimento e conclusão, em 2021, 

de uma tese de mestrado, em parceria com a UTAD, suportou a resposta a alguns dos objectivos inerentes a esta 

área temática, nomeadamente àqueles que dizem respeito à criação de modelos para medição e aferição da 

sustentabilidade do sector, nas suas diferentes componentes. Nesse sentido é ainda de assinalar o envolvimento 

do CoLAB V&W no desenvolvimento de Planos de Sustentabilidade, iniciativas desenvolvidas no âmbito de um 

novo serviço especializado disponibilizado pelo CoLAB, e que vai de encontro às necessidades de diferentes 

entidades, empresas ou reguladoras, face à actual ausência de um referencial nacional de sustentabilidade. 

No que diz respeito às recomendações aos decisores políticos, e outras agências de medidas de adaptação ao 

ambiente em mudança, importa mencionar os documentos e contributos elaborados para diferentes entidades e 

a participação em fóruns e grupos de trabalho: 

 

Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) – Contributos para a EU Wine Research Agenda, e para o 
documento de suporte para a definição do «Roadmap to Sustainability»; 

European Partnership AgriData – Análise do Plano de Acção e envio de contributos e sugestões para a Horizon 
Europe Candidate Partnership “Agriculture of Data”; 

 Biodiversity Partnership – Análise, e submissão de comentários, ao plano estratégico e agenda de inovação 
«Strategic Research and Innovation Agenda»; 

Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2030 (Governo de Portugal) – 
Contributos para o comentário da ADVID (Cluster da Vinha e do Vinho e CoLAB Vines&Wines) feito no âmbito 
da consulta pública do “Plano de Recuperação e Resiliência” de 01 de Março de 2021.  

- Elaboração de Comentários no âmbito da consulta pública “Plano de Acção Para a Bioeconomia Sustentável - 
Horizonte 2025”. 

Galiza e Região Norte (CCDR e ANI) – enquanto membro da Plataforma Regional de Especialização Inteligente 
da RIS3 NORTE, o CoLAB participou, durante o ano de 2021, na 3ª reunião do Grupo de Trabalho GT1 – “Energia 
procedente da biomassa e do mar” e “Indústrias agro-alimentares e biotecnológicas e colaborou nos inquéritos 
para a implementação da Estratégia de Especialização Inteligente Transfronteiriça Galiza-Norte de Portugal 
(RIS3T), que teve como principal objectivo apresentar e debater os resultados dos inquéritos aos stakeholders 
das duas regiões, tendo em vista apoiar a revisão das áreas estratégicas de cooperação e respectivas linhas de 
acção consideradas como prioritárias em matéria de intervenção das políticas públicas de apoio à I&D&i à escala 
da Eurorregião Galiza – Norte de Portugal.  

Agência Nacional de Inovação - Programa de Trabalho do Cluster 6. ‘Food, Bioeconomy, Natural Resources, 

Agriculture and Environment’, Análise do documento e participação no exercício de priorização das áreas de 
investigação do Programa de Trabalho do Cluster 6. ‘Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and 
Environment’, do Programa Horizonte Europa (HEU, draft WP para 2021-2022). 

Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) - Contributos para o estudo sobre os impactos da 
pandemia COVID-19 no sector do vinho; Contributos para o documento “OIV general principles and 
recommendations facing to Pierce's disease of grapevine”, no âmbito do OIV PROTEC Group - Xylella Fastidiosa 
in Viticulture. 
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2.3 SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 

Objectivos 
Candidaturas a 
financiamento 

Projectos em curso Outras Actividades 

Comércio 
internacional 

---------- 

Taste&Feel Portugal – 
Promoção da 
internacionalização da 
indústria Agro-alimentar 
em conjunção com o 
sector do enoturismo. 
(ligação com a Área 
temática 1.1). 

---------- 

Eficiência 
produtiva 

InovTransfer – Inovação na 
transferência de 
conhecimento e tecnologia 
no sector vitivinícola; 

PRR-Impulsos Jovens 
STEAM e Adultos – Cursos 
para a formação avançada 
de recursos humanos em 
conjunto com o ISA, UA, UP 
e UM. 
 

---------- 

Indicadores de 
Sustentabilidade como 
medida de desempenho 
empresarial: caso de 
estudo do grupo Aveleda 
S.A. – Dissertação de 
Mestrado. 

Desenvolvimento de 
Planos de 
Sustentabilidade para 
empresas e entidades de 
regulação (serviço).  

Relações verticais 
no sector do vinho 

---------- ---------- 

Influência do preço da 
mão de obra na 
sustentabilidade das 
explorações vitícolas 
durienses: uma aplicação 
de modelos baseados 
em agentes – Artigo 
científico; 

Documentos e 
contributos elaborados 
para diferentes 
Entidades e a 
participação em fóruns e 
grupos de trabalho. 

Entregáveis 

 

Factores-chave do lado da procura que influenciam os mercados de exportação de 
sucesso; 

Factores-chave da eficiência produtiva região por região, análise da resiliência dos 
sistemas de produção versus novos desafios; 

Descrição detalhada das relações em cadeia e dos factores que as influenciam; 

Recomendações aos decisores políticos, empresas e outras agências de medidas de 
adaptação ao ambiente em mudança. 
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8.2. OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES PARA A CONSOLIDAÇÃO DO COLAB 

VINES&WINES 

Com objectivo de implementar um sistema de luta preventiva contra o granizo, a ADVID através do CoLAB integra 

o Comité de Combate ao Granizo, o qual é formado pela ProDouro, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) e as Adegas Cooperativas de Favaios e Sabrosa. Pretende-se arrancar com um projecto piloto prestando a 

ADVID/CoLAB da Vinha e do Vinho suporte técnico e avaliação de oportunidades de financiamento para 

desenvolvimento da componente científica do projecto da área piloto Sabrosa-Alijó-Pinhão (SAP). 

Constituição do Grupo de Trabalho  – Touriga Francesa, formado pelo CoLAB/ADVID, em colaboração com os 

Associados da ADVID e investigadores de diversas instituições, e que tem como objectivo esclarecer as possíveis 

causas fisiológicas que estiveram na origem da desidratação observada em 2020, monitorizar a ocorrência de 

desidratação na RDD, e a identificação de padrões climáticos passíveis de potenciar a ocorrência de desidratação 

súbita, para o caso da Touriga Francesa, tal como observado em 2020.  

No âmbito da iniciativa “Necessidades & Desejos de Mecanização para a RDD”, é de realçar que, para além do 

levantamento de necessidades concretas de mecanização para debelar as dificuldades verificadas na RDD, 

principalmente aquelas que advêm da viticultura de montanha, esta iniciativa apresenta ainda uma importante 

componente de desenvolvimento activo de soluções concretas, a par com a indústria, e com a colaboração de 

Associados. Nesse âmbito, foi realizada uma visita às instalações da Galucho, em Sintra, no dia 5 de Maio, onde foi 

apresentado o levantamento de necessidades feito pelo CoLAB V&W, tendo daí resultado o interesse desta 

empresa em desenvolver uma alfaia para deservagem de taludes. Nesse sentido, o CoLAB V&W desenvolveu um 

caderno de encargos, de forma a dar conhecimento à Galucho das especificações e requerimentos da mesma, para 

que esta possa responder às necessidades efectivas dos Associados. Para o efeito, foram também avaliadas algumas 

das soluções existentes, e auscultados Associados no sentido de entender as limitações das mesmas, assim como 

especificações e velocidades de trabalho que viabilizariam o investimento na solução a ser desenvolvida. 

Para além do desenvolvimento das iniciativas Iniciativa “Dias na vinha” e “Necessidades & Desejos de Mecanização 

para a RDD”, o CoLAB tem também, no âmbito da potenciação da abordagem multi-actor, acompanhado diferentes 

demonstrações de tecnologias inovadores de suporte às práticas culturais da vinha, que podem ocorrer por 

iniciativa dos fabricantes, fornecedores ou produtores. Para o acompanhamento destas iniciativas é avaliado o grau 

de inovação das tecnologias propostas, assim como a capacidade das mesmas para responderem às reais 

necessidades do sector, levantadas através dos trabalhos do Conselho Estratégico, e directamente através das 

iniciativas já mencionadas. Nesse sentido em 2021 foram acompanhadas xx demonstrações, realizadas nas 

instalações de diferentes Associados. 

A ADVID/CoLAB VINES&WINES integrou a maratona de trabalho intensivo Hackathon Douro & Porto com o intuito 

de desenvolver soluções para desafios relevantes da RDD. Através da auscultação inclusiva junto dos principais 

stakeholders da RDD, identificou três principais desafios, e integrou as equipas criadas para o desenvolvimento, 

num processo de co-criação, de soluções inovadoras de cariz tecnológico com largo potencial de impacto na RDD, 
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numa abordagem multidisciplinar e multi-stakeholder. Os três desafios identificados assentam na temática “Gestão 

de Água na Vinha” e têm como objectivo estratégico a disponibilização de uma plataforma de suporte de decisão, 

de utilização fácil e democratizada, que contribua para o melhoramento da eficiência de gestão da água na vinha 

na Viticultura Duriense, através da integração de dados de sensorização, imagens satélite e dados de recolha na 

vinha, contribuindo assim para a sustentabilidade do sector, perante a escassez de água, e diante de um cenário 

de alterações climáticas. 

 

8.3. ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO PELOS AVALIADORES, ENTIDADES 

OFICIAIS E CONSELHO ESTRATÉGICO 

 
No âmbito do acompanhamento e monitorização, foram realizadas as seguintes acções: 
 

• Reunião Conselho Estratégico - Apresentação e discussão das Prioridades dos Associados e alinhamento 

com áreas estratégicas do CoLAB VINES&WINES, e análise da concretização do Plano de Acção do CoLAB. 

(02/07/21) 

• 2º Encontro anual de Laboratórios Colaborativos - Organizado pela ANI e pela Fundação para a Ciência e 

a Tecnologia (FCT), contou com a presença da ADVID/CoLAB VINES&WINES, com comunicação oral e em 

forma de poster, para apresentar a evolução deste Laboratório Colaborativo, nomeadamente, a sua 

integração nas dinâmicas dos ecossistemas regionais de inovação e a sua expressão progressiva nas 

estratégias europeias, nacionais e regionais de ciência, tecnologia e inovação. (09/11/21)  

• Programa de acompanhamento do CoLAB VINES&WINES - Reunião online com os avaliadores externos 

alocados pela ANI, Nicholas Veck e Hervé Hannin, no âmbito do acompanhamento e monitorização do 

CoLAB VINES&WINES, onde foi apresentado e discutido o seu desenvolvimento e evolução, desde a visita 

anterior dos avaliadores, em Março de 2020, assim como as perspectivas e planos para o futuro, tendo 

em vista o desenvolvimento do Plano Estratégico do CoLAB. (07/12/21) 

No que concerne as actividades de transferência de conhecimento, o CoLAB VINES&WINES colaborou na realização 

e na revisão de conteúdos para diversas ferramentas de divulgação dos projectos que tem em execução e 

desenvolveu ainda outros materiais que podem ser consultados no seu website e nas suas páginas de Facebook e 

LinkedIn, tais como artigos originais, vídeos, notícias relativas às actividades desenvolvidas, partilha de informações 

relevantes para o sector. 

Neste âmbito destacamos o evento Agricultura 4.0 – Promoção da Sustentabilidade para o Sector Europeu do 

Vinho foi o tema debatido no Evento Europeu organizado pela ADVID/CoLAB VINES&WINES, no âmbito da 

Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE). 

Destacamos também os 21 trabalhos publicados/apresentados em eventos científicos ou revistas de cariz nacional 

e internacional (Quadro 8 do ponto10.3): 

• Artigo “Influência do preço da mão de obra na sustentabilidade das explorações vitícolas durienses: 
uma aplicação de modelos baseados em agentes”. 
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• Artigo científico "Optimising grapevine summer stress responses and hormonal balance by applying 
kaolin in two Portuguese Demarcated Regions". 

• Artigo científico "Kaolin application modulates grapevine photochemistry and defence responses in 
distinct Mediterranean-type climate vineyards". 

• Artigo científico "Particle film technology modulates xanthophyll cycle and photochemical dynamics 
of grapevines grown in the Douro Valley". 

• Poster "Benzothiadiazole enhances metabolic responses in Catharanthus roseus infected with “aster 
yellow” phytoplasmas". 

• Resumo gráfico "Grapevine Phenology in Four Portuguese Wine Regions: Modeling and Predictions". 

• Comunicação oral "Sustainability Dimensions Assessment: an essay for Douro region viticulture". 

• Artigo científico "Sustainability Dimensions Assessment: an essay for Douro region viticulture". 

• Artigo científico "Chemical properties of agro-waste compost affect greenhouse gas emission from 
soils through changed C and N mineralisation". 

• Artigo científico "Kaolin impacts on hormonal balance, polyphenolic composition and oenological 
parameters in red grapevine berries during ripening". 

• Artigo científico "European grapevine moth in the Douro region: voltinism and climatic scenarios" 

• Comunicação oral "Valorisation of agro-industrial waste-based composts: suppressive effect against 
soilborne fungi and lettuce yield". 

• Artigo científico: "Uncovering the effects of kaolin on balancing berry phytohormones and quality 
attributes of Vitis vinifera grown in warm-temperate climate regions". 

• Artigo científico: "Simultaneous Calibration of Grapevine Phenology and Yield with a Soil–Plant–
Atmosphere System Model Using the Frequentist Method". 

• Artigo científico: "Temperature-Based Grapevine Ripeness Modeling for cv. Touriga Nacional and 
Encruzado in the Dão Wine Region, Portugal". 

• Artigo científico: "Modelling the phenological development of cv. Touriga Nacional and Encruzado in 
the Dão Wine Region, Portugal". 

• Apresentação de Poster: "Kaolin effects on berry quality of Touriga-Franca grapevines in distinct 
Mediterranean wine-growing regions". 

• Apresentação oral: "Keeping up with grapevine summer stress: the kaolin case". 

• Apresentação do projecto ReWine para os alunos de doutoramento de Agronegócios e 
Sustentabilidade (UTAD/UÉvora) 

• Artigo científico: "Evaluation of the Potential of Agro-Industrial Waste-Based. Composts to Control 

Botrytis Gray Mold and Soilborne Fungal Diseases in Lettuce". 

• Artigo científico: "European Grapevine Moth and Vitis vinifera L. Phenology in the Douro Region: 
(A)synchrony and Climate Scenarios". 

 

Para troca de experiências e aquisição de conhecimento, o CoLAB participou em 172 acções, descritas no Quadro 

6 do ponto 9.2. 

No âmbito das actividades desenvolvidas, o CoLAB VINES&WINES foi alvo de 51 notícias na Comunicação Social: 
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• Agrotec, 27 Jan, Sustainwine divulga vídeos sobre preservação do solo na vinha e as potencialidades 

das infraestruturas ecológicas; 

• Agroportal, 27 Jan, Sustainwine divulga vídeo sobre preservação do solo na vinha; 

• Revista Voz do Campo, 2 Fev, Sustainwine divulga vídeo dedicado à conservação da biodiversidade no 

ecossistema vitícola; 

• Revista Visão (Online), 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• País ao minuto (Online), 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Revista Agricultura e Mar (Online), 17 Fev, Advid em projecto internacional para redução do uso de 

cobre na viticultura europeia; 

• RTP (Online), 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Dinheiro Vivo, 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Diário de Notícias (Online), 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Jornal O Observador, 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Agrotec, 17 Fev, COPPEREPLACE: Projecto internacional para reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Mundo News (Online), 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• RTP Madeira, 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Jornal O Minho, 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Agroportal (Online), 17 Fev, COPPEREPLACE – projecto internacional para reduzir o uso de cobre na 

vinha; 

• Diário de Trás-os-Montes, 17 Fev, Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha; 

• A Voz de Trás-os-Montes, 17 Fev, 1,6 milhões de euros para reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Agroportal (Online), 1 Abr, Veja o vídeo resumo do projecto SustainWine; 

• Vida Rural, 1 Abr, Veja o vídeo resumo do projecto SustainWine; 

• Revista Sustentável, 1 Abr, Veja o vídeo resumo do projecto SustainWine; 

• Rede Rural, 15 Mai, Save The Date: Agricultura 4.0 - Promoção da Sustentabilidade para o Sector 

Europeu do Vinho; 

• Voz do Campo, 15 Mai, Agricultura 4.0 – Promoção da Sustentabilidade para o Sector Europeu do 

Vinho; 

• Agrotec, 2 Jun, Agricultura 4.0 - Promoção da Sustentabilidade para o Sector Europeu do Vinho; 

• Agroportal, 7 Jun, Projecto SustainWine na Feira Nacional de Agricultura; 

• Voz do Campo, 7 Jun, Projecto SustainWine na Feira Nacional de Agricultura; 

• Agroportal, 11 Jun, Agricultura 4.0 – Promoção da Sustentabilidade para o Sector Europeu do Vinho; 

• Agriterra, 11 Jun, Agricultura 4.0: promoção da sustentabilidade para o sector europeu do vinho; 

• Agroportal, 21 Jun, Agricultura 4.0 e Sustentabilidade do Sector Vitivinícola debatidas em Evento 

Europeu; 

• Gazeta Rural, 21 Jun, Agricultura 4.0 e Sustentabilidade do Sector Vitivinícola debatidas em Evento 
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Europeu; 

• Vida Rural, 30 Jun, Conheça os vencedores deste ano dos Prémios Vida Rural; 

• Agricultura e Mar, 1 Jul, SustainWine. Projecto da ADVID distinguido nos Prémios Vida Rural; 

• Agroportal, 1 Jul, Projecto SustainWine recebe distinção a nível nacional; 

• Gazeta Rural, 8 Jul, Projecto SustainWine recebe distinção a nível nacional; 

• Agroportal, 7 Jul, Dias na Vinha – Sessão de demonstração: Mecanização e robotização para vinhas de 

encosta – 15 de Julho – Tabuaço; 

• Voz do Campo, 6 Dez, ReWine é o novo programa educacional desenvolvido pelo CoLAB 

VINES&WINES; 

• Agriterra, 6 Dez, ReWine: o novo programa que promove as boas práticas de economia circular no 

sector vitivinícola; 

• Vida Rural, 6 Dez, ReWine vai divulgar boas práticas de economia circular na vitivinicultura; 

• Revista Sustentável, 6 Dez, ReWine quer divulgar boas práticas de economia circular na vinha; 

• Agronegócios, 7 Dez, ReWine é o novo programa educacional desenvolvido pelo CoLAB 

VINES&WINES; 

• Greensavers, 8 Dez, Projecto “ReWine” promove boas práticas de economia circular do sector dos 

vinhos 

• A Voz de Trás-os-Montes, 8 Dez, “ReWine” promove economia circular do sector dos vinhos; 

• Agroportal, 14 Dez, ReWine divulga vídeo sobre Preservação e Reforço do Capital Natural: Água e 

Solo; 

• Agrotec, 17 Dez, COPPEREPLACE: Projecto internacional para reduzir o uso de cobre na vinha; 

• Gazeta Rural, 20 Dez, Consórcio do COPPEREPLACE discutiu o progresso e as próximas etapas deste 

projecto internacional; 

• Agroportal, 21 Dez, ADVID/CoLAB VINES&WINES e InovCluster em novo projecto de 

internacionalização; 

• Voz do Campo, 21 Dez, Consórcio do COPPEREPLACE reúne-se após um ano de trabalho; 

• Agroportal, 21 Dez, ADVID/CoLAB VINES&WINES e InovCluster em novo projecto de 

internacionalização; 

• Agroportal, 21 Dez, Consórcio do COPPEREPLACE reúne-se após um ano de trabalho; 

• Voz do Campo, 21 Dez, Consórcio do COPPEREPLACE reúne-se após um ano de trabalho; 

• Vida Rural, 21 Dez, Projecto COPPEREPLACE comemora um ano; 

• Revista Vinetur, 21 Dez, El proyecto COPPEREPLACE presenta avances en la implementación de 

productos emergentes que pueden reemplazar el uso de cobre en viñedo. 

 

 

 



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho ▪ Relatório de Actividades e Contas 2021 

 

76 

 

9. COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORMAÇÃO 

9.1 PRODUÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE AO CONHECIMENTO 

Em 2021 foram produzidos os seguintes materiais de suporte ao conhecimento: 

• 11 Boletins Informativos 

• 20 Circulares de acompanhamento Fitossanitário e outras informações 

• 21 Listas de produtos homologados para a cultura da vinha 

Quadro 5 – Boletins, Circulares e Listas produzidos em 2021. 

Boletins Informativos Data 

Boletim Informativo 01-21 Herbicidas - Elementos de apoio á utilização em modo de produção integrada da vinha 

Boletim Informativo 02-21 - Previsão de Fenologia - Abrolhamento 

Boletim Informativo 03-21: Modo De Produção Integrado (PRODI) 

Boletim Informativo 04-21: Modo De Produção Biológico (MPB) 

Boletim Informativo 05-21: Conservação de Solo 

Boletim Informativo 06-21: Culturas Permanentes Tradicionais- Douro Vinhateiro 

Boletim Informativo 07-21: Culturas Permanentes Tradicionais 

Boletim Informativo 08-21 - Gestão de Resistências na utilização de Fungicidas 

Boletim Informativo 09-21 - Previsão de Fenologia | Pintor 2021 

Boletim informativo 10-21 - Previsão do Potencial de Colheita para 2021 

Boletim - Balanço Final do Ano Vitícola 2021  
 

29/01/21 

19/02/21 

22/03/21 

22/03/21 

22/03/21 

22/03/21 

22/03/21 

29/04/21 

02/07/21 

14/07/21 

22/10/21 
 

Circulares de acompanhamento fitossanitário e outras informações Data 

Circular 01 - Evolução do Clima e Fenologia/Herbicidas/Confusão Sexual  

Circular 02 - Escoriose / Insectos Roedores / confusão sexual 

Circular 03 - Míldio (Estratégias de Protecção), Oídio e Black rot 

Circular 04 - Míldio, Oídio e Black rot 

Circular 05 - Míldio, oídio e Black rot  

Circular 06 - Míldio, oídio e Black rot  

Circular 07 - Míldio, oídio e Black rot, Traça-da-uva e Análises foliares  

Circular 08 - Míldio, Oídio, Black rot e Traça-da-uva 

Circular 09 - Granizo, Míldio e Oídio 

Circular 10 - Oídio, Míldio, Black rot e Traça-da-uva  

Circular 11 - Granizo, Míldio e Oídio 

26/02/21 

10/03/21 

05/04/21 

13/04/21 

22/04/21 

29/04/21 

10/05/21 

26/05/21 

31/05/21 

09/06/21 

12/06/21 
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Circulares de acompanhamento fitossanitário e outras informações Data 

Circular 12 - Oídio, Míldio, Black rot, Traça-da-uva e Análises Foliares 

Circular 13 - Cicadela da Flavescência Dourada 

Circular 14 - Evolução climática, Oídio, Míldio, Black rot, Traça-da-uva, C. Flavescência Dourada e Análises Foliares 

Circular 15 - Evolução da maturação: prestação de serviços 2021 

Circular 16 - Risco de escaldão e Oídio  

Circular 17 - Actualização de freguesias/tratamento obrigatório (cigarrinha da Flavescência Dourada) e Risco de escaldão   

Circular 18 - Oídio, Míldio, Doenças do lenho, traça-da-uva, cigarrinha verde e cigarrinha da F. Dourada  

Circular 19 - Traça-da-uva, cigarrinha da F. Dourada, cigarrinha verde e oídio 

Circular 20 - Doenças do Lenho (cuidados à poda) – Estratégia de Controle 
 

Data 

21/06/21 

24/06/21 

01/07/21 

06/07/21 

07/07/21 

16/07/21 

21/07/21 

05/08/21 

16/11/21 
 

Listas de produtos homologados para a cultura da vinha, frases de risco e efeitos secundários  Data 

Infestantes da vinha - Lista de Herbicidas permitidos para a cultura da vinha  

Lista de Efeitos Secundários dos Produtos Fitofarmacêuticos - Herbicidas  

Lista de Pictogramas e Frases sinal H, EUH e P - Herbicidas  

Lista de fungicidas homologados para a Escoriose  

Lista de Efeitos Secundários dos Produtos Fitofarmacêuticos - Escoriose  

Lista de Pictogramas e Frases sinal H, EUH e P - Escoriose  

Lista de fungicidas homologados para o Míldio da videira  

Lista de Pictogramas e Frases sinal H, EUH e P - Míldio  

Lista dos Efeitos Secundários dos produtos fitofarmacêuticos - Míldio  

Lista de fungicidas homologados para o Oídio da videira  

Lista de Pictogramas e Frases sinal H, EUH e P - Oídio  

Lista dos Efeitos Secundários dos produtos fitofarmacêuticos - Oídio  

Lista de fungicidas homologados para o Black Rot em vinha.  

Lista de insecticidas homologados para a Vinha  

Efeitos Secundários dos Produtos Fitofarmacêuticos - Grupo Insecticidas  

Lista de Pictogramas e Frases sinal H, EUH e P  

Lista de Fungicidas Homologados para a Podridão cinzenta (Botrytis cinerea);  

Frases de Risco (R), Segurança (S), Advertência de perigo (H) e Recomendações de prudência (P) usadas nas 
substâncias autorizadas - Podridão cinzenta (Botrytis cinerea); 

 

29/01/21 

29/01/21 

29/01/21 

10/03/21 

10/03/21 

10/03/21 

07/04/21 

07/04/21 

07/04/21 

07/04/21 

07/04/21 

07/04/21 

07/04/21 

07/06/21 

07/06/21 

07/06/21 

18/06/21 

18/06/21 
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Listas de produtos homologados para a cultura da vinha, frases de risco e efeitos secundários  Data 

Efeitos Secundários dos Produtos Fitofarmacêuticos - Podridão cinzenta (Botrytis cinerea)  

Lista de fungicidas homologados Doenças do lenho  

Lista de Pictogramas e Frases sinal H EUH e P Doenças do lenho  

 

Data 

18/06/21 

16/11/21 

16/11/21 
 

 

A ADVID colaborou na realização e revisão de conteúdos de diversas ferramentas de divulgação dos projectos que 

tem em execução, bem como, produziu/editou os seguintes materiais que podem ser consultados no nosso site:  

• Guia “Construção de muros de pedra seca”; 

• Guia “Boas práticas para o uso da Confusão Sexual na Protecção contra a Traça da uva na vinha de 
encosta” 

• Brochuras Técnicas no âmbito das Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das 
alterações climáticas: 

- Enrelvamento 

- Sebe Viva ou multifuncional 

- Muros de Pedra 

- Bosquetes 

- Galerias ripícolas 

- Charco temporário 

- Charcas e pequenas barragens 

- Aglomerados de pedra e lenha 

- Edificações antigas e ruínas 

- Bebedouros pontos de água para a fauna 

- Caixas-Ninho e Caixas-Abrigo 

- Culturas para a fauna 

- Redução de áreas para corte de feno e ou silagem 

- Pastoreio condicionado na Primavera 

- Vedações pecuárias adaptadas à fauna silvestre 

- Pousio 

- Margens e zonas não cultivadas da parcela 

- Matos 

• Vídeo documental do Projecto ReWine: “Preservação e Reforço do Capital Natural: Água e Solo”. 

• Newsletters de apresentação do Projecto Taste & Feel  
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.  

  

 Fig. 3- Exemplos de alguns dos materiais de divulgação que a ADVID realizou ou colaborou. 

  

9.2 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO 

9.2.1. Participação em eventos 

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

experiências e aquisição de conhecimento. 

 

Quadro 6 – Participação em eventos   

Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

13/Jan Online Webinar “Soil governance” 

Webinar promovido pela FAO, que pretende 
uma melhor compreensão da governação e 
gestão regulada do solo, a fim de alcançar os 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. 

> 480 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

14/Jan Online Webinar Cascade Funding 

Webinar promovido em parceria da Xunta da 
Caglicia e empresa Funding Box que pretendeu 
explicar o que é o tipo de financiamento Cascade 
Funding (H2020) e como podem as empresas 
usufruir dele. 

 
>40  

18/Jan Online 

Reunião do GT Inovação da 
RRN com o tema: Laboratórios 
Vivos e Explorações Farol na 
Missão Solo do Horizonte 
Europa - Implementação em 
Portugal 

Discussão acerca dos critérios, implementação e 
modelos de governança, para a implementação 
de experiências living labs e lighhouses em 
Portugal. 

> 40 

20/Jan Online 
Seminário “Waste2Value – 
Casos de Sucesso de um Grupo 
Operacional PDR2020“ 

Seminário promovido pela Associação de 
Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva 
(ADDLAP), com o objectivo de divulgar os 
resultados das áreas científicas para 
aproveitamento de subprodutos e nos  
resultados aplicados às empresas. 

> 70  

21/Jan Online 

Jornada ‘Viticultura de 
precisión para la 
transformación digital de 
PYMES’ 

Aquisição de conhecimento na área da 
viticultura de precisão. 

n/a 

28/Jan online 
Sessão de formação Parcelário 
- Campanha 2021 

Aquisição de conhecimentos para apoio na 
elaboração de Pedidos Únicos. 

>80 

28/Jan Online 

Webinar: Observatório 
Valorização e Utilização do 
Conhecimento Científico em 
Portugal 

Webinar dedicado ao tema da valorização do 
conhecimento científico nacional, iniciativa que 
pretendeu apresentar e discutir os resultados de 
dois estudos coordenados pela ANI: 
- “Análise da Actividade dos Gabinetes e 
Infraestruturas de Transferência de 
Conhecimento  
(GITC)” 
- “Análise das Spin-offs e Start-ups Nacionais de 
Base Académica”. 

180 

28/Jan Online Webinar Horizonte Europa 

Evento organizado pela Axencia Galega de 
Innovación, neste webinar foi apresentado o 
financiamento executado na região 
transfronteiriça Norte de Portugal-Galiza, bem 
como um breve resumo do programa Horizonte 
Europa. 

15 

28/Jan Online 

Webinar “Como a análise de 
seiva me pode ajudar a 
aumentar a resistência das 
plantas?” 

Webinar organizado pela empresa 
Agrosustentável, que abordou a importância dos 
nutrientes na defesa das plantas contra agentes 
patogénicos. A empresa apresentou também 
alguns dos seus serviços prestados. 

52 

28/Jan Online 
Sessão de esclarecimentos 
Parcelário 2021 

Esclarecimentos no âmbito da campanha 2021: 
Pedido Único de Ajudas. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

29/Jan Online 
Webinar “Launch of the SAH 
Peer exchange program” 

Webinar organizado pelo Smart Agri Hubs para 
apresentação de uma nova abordagem para o 
crescimento dos DIHs. 

 
>32  

29/Jan Online 
Webinar “Brindar à Inovação: 
o SIFIDE no sector dos vinhos” 

Evento conduzido pela FI Group, dedicado ao 
tema dos benefícios fiscais que as empresas 
podem ter se incluírem as despesas que realizam 
com investigação científica. 

>40 

29/Jan Online 
Innovation Talk#14 - A 
inovação transfronteiriça 
entre Portugal e Espanha 

Iniciativa da ANI com o objectivo de dinamizar a 
inovação transfronteiriça entre Portugal e 
Espanha. 

283 

29/Jan online 
Sessão de formação Pedido 
único - Campanha 2021 

Aquisição de conhecimentos para apoio na 
elaboração de Pedidos Únicos. 

> 80 

29/Jan Online 
Sessão de apresentação da 
gama de produtos da 
JOVAGRO 

Apresentação dos produtos fitofarmacêuticos 
para a cultura da vinha. 

6 

30/Jan online Reunião Corteva 
Apresentação da Gama dos Produtos "Corteva", 
para a cultura da vinha. 

n/a 

2/Fev Online 

Evento "Lauch of Horizon 
Europe" promovido pelo 
Ministério da Ciência e do 
Ensino Superior no âmbito da 
PPUE 

Lançamento e apresentação do novo quadro 
Europeu de financiamento da ciência 2021-2027 
"Horizon Europe". 

n/a 

3/Fev Online 
Breakfast with…ADVID 
(Portugal) and T4E DIH (Spain) 

Iniciativa liderada pelo RC Iberia- SmartAgriHubs 
para apresentação individual de cada um dos 
membros do consórcio. 

>15 

3/Fev Online 
Workshop "Train the 
practitioners" 3º Regional 
Working Group 

Workshop realizado no âmbito do projecto 
H2020 SuWaNu Europe, cujo objectivo foi 
apresentar o plano de acção regional do 
Alentejo, recolher contributos dos participantes, 
através da dinâmica de grupo “Da teoria à 
prática” 

50 

3/Fev Online 3º Regional Working Group 

Working Group realizado no âmbito do projecto 
H2020 SuWaNu Europe, cujo objectivo foi 
apresentar tanto a evolução do projecto, como 
as novas iniciativas de uso de água residual na 
agricultura, em Portugal. Para além disso, foi 
realizada a recolha de contributos dos 
stakeholders portugueses, através da dinâmica 
de grupo “A visão dos utilizadores finais”. 

50 

3/Fev Online 
Presentación online libro 
Externalidades positivas del 
regadío 

Aquisição de conhecimento na área da rega. n/a 

4/Fev Online 

Webinar "Quantitative 
methods for Botrytis grey 
mould detection and 
estimation in grapes" 

Webinar sobre métodos de detecção e 
quantificação de Botrytis cinerea nas uvas. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

4/Fev Online 
Ferramentas de Gestão de 
Inovação e Indústria 4.0 

Webinar sobre software para análise de gestão e 
inovação organizado pelo Régia Douro Park em 
parceria com a COTEC. 

n/a 

4/Fev Online 
Climate Talk by Porto Protocol 
- The Business Sense of 
Internalizing Climate Change 

Organizado pelo Porto Protocol, o evento 
abordou as questões das alterações climáticas 
falando com produtores que estão em regime 
biológico sobre a experiência das suas vinhas e 
os benefícios associados. 

>200 

4/Fev Online 
Esclarecimento para entidades 
receptoras "Campanha 2021" 

Esclarecimentos no âmbito da campanha 2021: 
Pedido Único de Ajudas. 

n/a 

8/Fev Online 
Webinar "Mulheres à volta do 
vinho" 

Webinar promovido pela CVRA, cujo propósito 
foi falar sobre as experiências de 3 mulheres na 
produção de vinho. O webinar incluiu uma prova 
de vinhos guiada pelas produtoras. 

n/a 

9/Fev Online 
Sessão Temática - Pilar II - 
Cluster 2: Cultura, Criatividade 
e Inclusão Social 

Sessão cujo objectivo foi esclarecer que tipo de 
financiamento está previsto no Horizonte 
Europa para as indústrias criativas. 

>80 

10/Fev Online 

Ciclo de Conferências - 
Desafios e oportunidades no 
sector agrário. Sessão I: 
Tecnologias Digitais na 
Agricultura 

Sessão, organizada pela UTAD, direccionada para 
as tecnologias da agricultura de precisão 
(drones, IoT, IA, Big Data, rastreabilidade, 
sensores de proximidade, nanotecnologia. 

156 

10/Fev Online 

Webinar: Moléculas & Vinho: 
Estimativa da longevidade do 
vinho e marcadores de 
oxidação-redução 

Organizado pela Vinideas, o Webinar abordou a 
identificação de marcadores oxidação-redução 
que permitam avaliar a longevidade de um 
vinho.  

n/a 

11/Fev Online 

Horizon Europe Cluster 6 – 
Food, Bioeconomy, Natural 
Resources, Agriculture and 
Environment 

Webinar, organizado pela rede PERIN / ANI com 
o objectivo de apresentar o Cluster 6 do 
programa Horizonte Europa: objectivos, 
financiamento e regras de participação deste 
novo quadro comunitário. 

517 

11/Fev Online 
Trends 2021 no Sector 
Agroalimentar 

Webinar realizado pela Knowledge Division da 
Portugal Foods sobre as tendências do 
consumidor para o ano de 2021. 

  

12/Fev Online 
Conferência organizada pela 
ANDOVI: Sustentabilidade no 
sector vitivinícola de Portugal 

Debate sobre o tema da Sustentabilidade no 
sector vitivinícola e contribuição para o 
delineamento de estratégias abrangentes e 
inclusivas para viticultores e produtores; sessão 
que incluiu a apresentação de vários casos de 
sucesso. 

25 

12/Fev Online 
Reunião sobre os Efeitos de 
diferentes práticas agrícolas 
na qualidade dos solos 

Reunião de apresentação de resultados dos 
trabalhos realizados pela Faculdade de Ciências 
do Porto e a Real Companhia Velha. 

15 

12/Fev Online 
Estabilização tartárica de 
vinhos brancos e rosados com 
CMC 

Evento promovido pela CVRVV cujo objectivo era 
perceber a origem da instabilidade tartárica nos 
vinhos e os diferentes tratamentos aplicados. De 
forma a garantir a estabilização tartárica dos 
vinhos, em particular o tratamento com CMC em 
vinhos brancos e rosados. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

17/Fev Online 
Reunião Soluções de resíduo 
zero para uma viticultura mais 
sustentável 

Apresentação organizada pela IdaiNature com o 
objectivo de apresentar as soluções da empresa 
que respondem aos principais desafios da 
viticultura e os seus modos de acção. 

10 

17/Fev Online 
Breakfast with... COTHN 
(Portugal) and IoT DIH (Spain) 

Iniciativa liderada pelo RC Iberia - SmartAgriHubs 
para apresentação individual de cada um dos 
membros do consórcio. 

18 

17/Fev Online 

Ciclo de Conferências - 
Desafios e oportunidades no 
sector agrário Sessão II: A 
Tecnologia Aplicada aos 
Sistemas Agrícolas 

Organizada pela UTAD, esta sessão foi 
direccionada para as tecnologias da agricultura 
de precisão (drones, IoT, IA, Big Data, 
rastreabilidade, sensores de proximidade, 
nanotecnologia) 

134 

17/Fev Online 
Georreferenciação de árvores 
iSIP 

Esclarecimentos no âmbito da campanha 2021: 
Pedido Único de Ajudas 

>50 

18/Fev Online 
Workshop SIFIDE – Sistema de 
Incentivos Fiscais à I&D 
Empresarial 

Sessão de divulgação e esclarecimentos sobre o 
SIFIDE para os CoLABs, promovida pela ANI. 

36 

19/Fev Online 
Webinar Microbioma do Solo, 
Práticas Sustentáveis e 
Produtividade 

Webinar desenvolvido pela Business School EV 
AGROB sobre o microbioma do solo, os vários 
modos de produção agrícola, bem como os 
factores de produção. 

n/a 

22/Fev Online 
Sessão MIRR | Produtores, 
comerciantes/correctores, 
transportadores 

Sessão de esclarecimento sobre a utilização do 
MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos). 

n/a 

23/Fev Online 

TerraClim, an online spatial 
DSS for the wine industry-
ENOFORUM WEB 
CONFERENCE 2021 

Apresentação do projecto TerraClim que tem 
como objectivo melhorar a compreensão das 
alterações climáticas em Cabo Ocidental (África 
do Sul) e como a videira responde a essas 
alterações. 

n/a 

23/Fev Online 

How artificial intelligence (AI) 
is helping winegrowers to deal 
with adversity from climate 
change-ENOFORUM WEB 
CONFERENCE 2021 

Sessão sobre os mais recentes desenvolvimentos 
em inteligência artificial aplicados à viticultura e 
enologia. Além disso, uma aplicação disponível 
para estimar o vigor da canópia e a porosidade 
para a videira. 

n/a 

23/Fev Online 

A new AI-based system for 
early and accurate vineyard 
yield forecasting-ENOFORUM 
WEB CONFERENCE 2021 

Sessão sobre novo sistema de previsão da 
produção eficaz na casta Cabernet Sauvignon 
(Chile), seguindo uma abordagem de viticultura 
de precisão. 

n/a 

23/Fev Online 
Webinar Bioeconomia 
Circular: inovar para uma 
economia sustentável 

Webinar promovido pela BCSD, com foco no 
conceito da Bioeconomia Circular, dos desafios 
que impõe às empresas, bem como das 
oportunidades que tem para dar ao sector 
privado, e ao planeta. Nesta sessão apresentou-
se ainda o Guia do CEO para a Bioeconomia 
Circular, traduzido para Português pela BCSD. 

n/a 

23/Fev Online 
Sessão "Regras de Participação 
no Horizonte Europa" 
promovida pela PERIN 

Sessão de informação e esclarecimentos para 
CoLAB, promovida pela PERIN, acerca das Regras 
de Participação no Horizonte Europa, 
principalmente no que diz respeito à alocação de 
Recursos Humanos. 

65 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

23 a 
25/Fev 

Online 
ENOFORUM WEB 
CONFERENCE 2021 

Ciclo de conferências online que visaram a 
apresentação de trabalhos de inovação na 
Viticultura, nomeadamente novos compostos 
para substituição do cobre, o potencial da 
agricultura de precisão na avaliação do vigor da 
videira e qualidade da produção de uva e novos 
estudos e tecnologias na detecção precoce de 
doenças (míldio e botritis) bem como 
mecanismos de susceptibilidade de diferentes 
castas a doenças (ex. Flavescência dourada). 

n/a 

23/Fev Online 
Seminário Online Projecto 
AgriFood XXI 

Apresentado do Projecto “AgriFood XXI – 
Desenvolvimento e consolidação da investigação 
nos sectores agrícolas e alimentares do Norte de 
Portugal”. 

80 

25/Fev Online Webinar Syngenta 
Apresentação do Novo Plano de Compromisso 
"Good Growth Plan". 

n/a 

25/Fev Online 
Webinar Hub YCL Portugal: 
Economia Circular 

Apresentação do Youth Climate Leaders (YCL), 
HUB que chegou oficialmente a Portugal e 
conversa sobre a Economia Circular em Portugal. 

n/a 

3/Mar Online 
Breakfast with... SFCoLAB 
(Portugal) and DATALIFE 
(Spain) 

Iniciativa liderada pelo RC Iberia - SMartAgriHubs 
para apresentação individual de cada um dos 
membros do consórcio. 

19 

3/Mar Online 
Webinar ACADEMIA DOS 
VINHOS VERDES (AVV) 

Webinar sobre “Cover Crops na Vinha”. 52 

4/Mar Online 
Infoday, provomivo pela ANI, 
sobre o tema: INTERREGIONAL 
INNOVATION INVESTMENT (I3) 

Sessão de informação acerca de casos de 
sucesso em termos de dinamização de diferentes 
regiões europeias, através da valorização de 
sinergias, principalmente no que diz respeito à 
digitalização, com regiões vizinhas. 

125 

5/Mar Online 
Webinar ACADEMIA DOS 
VINHOS VERDES (AVV) 

Webinar sobre “Plantação e Nutrição da Vinha” 
ministrado pelos oradores Maria José Pereira, 
João Garrido e António Guerra. 

53 

11/Mar Online 

Boas práticas agrícolas para a 
biodiversidade no contexto 
das alterações climáticas. 
Grupo focal | vinha, olival e 
frutos secos 

Reunião focal com o objectivo de auscultar os 
participantes relativamente a medidas de 
promoção da biodiversidade e debater a análise 
feita dos apoios do programa agroambiental do 
PDR 2020 aos diversos serviços dos ecossistemas 
relacionados com as alterações climáticas, 
especialmente no que respeita à biodiversidade. 

42 

12/Mar Online 

Webinar Vinidea LIFE GREEN 
GRAPES - New approaches for 
protection in a modern 
sustainable viticulture: from 
nursery to harvesting  

Apresentação de projectos sobre novas práticas 
e técnicas de gestão de vinhas e viveiros, 
utilizando bioestimulantes vegetais e agentes de 
biocontrole que permitem a redução de inputs 
químicos, a preservação e aumento da 
biodiversidade do solo e a melhoria da qualidade 
do produto final. 

n/a 
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Nº de 

Participantes 

12/Mar Online 

VII Conferência - Gestão e 
controlo de plantas invasoras: 
acácias, háqueas e muitas 
outras 

Conferência organizada pelo ICNF no âmbito da 
gestão de espécies invasoras. 

300 

16 a 
18/Mar 

Online 
Evento Final do projecto The 
Internet of Food & Farm 2020 
(IoF2020)  

O projecto IoF2020 terminou a 31.03.2021 tendo 
sido organizado um evento digital final, reunindo 
parceiros, peritos e membros das instituições 
europeias. O evento abordou três aspectos 
relevantes para o sector agrícola: evolução da 
tecnologia, aprendizagens resultantes da 
investigação do projecto, ecossistemas auto-
sustentáveis de investigação e inovação, 
juntamente com recomendações políticas para a 
digitalização da agricultura. 

518 

16/Mar Online 
Métricas de Circularidade – 
um passo para a transição 

Webinar sobre o tema a Circular Transition 
Indicators (CTI), uma ferramenta desenvolvida 
pelo WBCSD que visa medir e quantificar a 
circularidade nas empresas, 
independentemente do seu tipo, actividade e 
dimensão. A sessão contou com a apresentação 
das principais actualizações da nova estrutura da 
ferramenta e avaliação do seu progresso, bem 
como a partilha de testemunhos de empresas 
portuguesas que experimentaram este 
framework. 

n/a 

17/Mar Online 

Ciclo de Conferências Desafios 
e Oportunidades no Sector 
Agrário. Sessão II: O Papel do 
Solo na Sustentabilidade 
Ambiental 

Sessão promovida pela UTAD que abordou 
temas sobre o papel do solo no sequestro de 
carbono, a agricultura de conservação e ainda as 
perspectivas de redução de emissões nos 
sistemas agrários. 

100 

17/Mar Online 
Breakfast with... DIHBAI-TU 
and Andalucía Agrotech DIH 

Iniciativa liderada pelo RC Iberia - SmartAgriHubs 
para apresentação individual de cada um dos 
membros do consórcio. 

12 

17/Mar Online 
Webinar "COMO COMEÇAR A 
VITICULTURA PRECISÃO COM 
MUITO POUCO" 

Webinar promovido pela Agrosustentável 
Consultoria com o objectivo de apresentar as 
noções básicas para iniciar um processo de 
viticultura de precisão numa empresa vitícola. 

51 

18/Mar Online 

Workshop: From waste to 
resource in the Portuguese 
agriculture, fishery, and food 
processing industry – closing 
the loop works 

Evento no âmbito do projecto 'Closing the loop-
from waste to resource-the key for the success' 
que visa apoiar o Governo de Portugal na 
transição para uma economia mais circular, 
promovendo a utilização eficiente dos resíduos 
não municipais e dos subprodutos como 
matérias-primas secundárias. 
O workshop consistiu no desenvolvimento de 
soluções que aumentem a competitividade da 
indústria portuguesa. 

>60 

18/Mar Online 
Webinar Bioestimulação 360º 
Tradecrop 

Apresentação da gama de bioestimulantes. 100 

18/Mar Online 
Webinar on new EU regulation 
for U-space and the challenges 
to Urban Air Mobility (UAM) 

Webinar promovido pelo iMOV3D em que foi 
analisado o novo quadro regulamentar europeu 
do Espaço U e os seus desafios à Mobilidade 
Aérea Urbana.  

132 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

22a 
26/Mar 

Online 
15º Congresso da Água da 
APRH 

política da água que seja sustentada numa visão 
de longo prazo. 

n/a 

24/Mar Online 
II Plant Pests and Diseases 
Forum 

Evento cujo objectivo foi apresentar os trabalhos 
científicos mais importantes neste momento, no 
que concerne às doenças e pragas em plantas, 
bem como a sua gestão sustentável. 

100 

24/Mar Online 
How to prepare a successful 
proposal in Horizon Europe 

Webinar cujo propósito foi esclarecer das 
mudanças que ocorreram nos templates dos 
processos de candidatura que irão entrar em 
vigor no Horizon Europe. 

>100 

25/Mar Online 
Webinar "SmartAgriHubs - 
PREPARE Open Call"  

Acompanhamento da abertura do aviso 
PREPARE por parte do SmartAgriHubs. 

n/a 

25/Mar Online Wine2Help 

O Simpósio onde oram abordados temas como 
sustentabilidade, marketing digital e mercado 
vinícola português no contexto actual, tanto de 
alterações climáticas como de pandemia. 

>50 

25/Mar online 
Webinar "Fertilização do Olival 
Tradicional" 

A importância do estado nutricional das plantas 
na produtividade e regularidade das produções. 

ns 

30/Mar Online 
"Lançamento da Plataforma 
VINEAS" 

Evento promovido pelo projecto MEDCLIV para 
apresentação de uma nova plataforma de 
consulta/network. 

32 

31/Mar Online 
Webinar - Um passo em frente 
- Desafios actuais para a 
agricultura do futuro 

Webinar promovido pela ASCENZA para abordar 
os desafios que se colocam à protecção das 
plantas, em especial à viticultura nacional. Este 
debate online contou com a participação da 
ADVID e da ATEVA que partilharam quais os 
desafios que se colocam às duas maiores regiões 
vitícolas do país e que serão transversais a todas 
as outras. 

n/a 

31/Mar Online 
I Evento SFCOLAB 
International Wednesday's 
Meeting 

Evento sazonal organizado pelo SFColab que 
reuniu vários oradores, para discussão dos novos 
desafios da Agricultura Inteligente e de 
oportunidades de colaboração. O tema principal 
do evento foi as “Mudanças Climáticas e a 
Agricultura Inteligente”. 

100 

31/Mar Online 
Webinar I - agROBOfood 2nd 
Open Call for Innovation 
Experiment: SMEs  

Este debate online contou com a participação da 
ADVID e da ATEVA que irão partilhar quais os 
desafios que se colocam às duas maiores regiões 
vitícolas do país e que serão transversais a todas 
as outras. 

47 

31/Mar Online 
Conferência Digital “Água e 
Alterações Climáticas: Os 
desafios na Viticultura” 

Webinar no âmbito das Alterações Climáticas. n/a 

1/Abr Online Reunião BASF 
Apresentação da gama de produtos e de 
resultados de ensaios. 

6 

     

     



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho ▪ Relatório de Actividades e Contas 2021 

 

87 

 

Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

7/Abr Online 

3ª reunião do Grupo de 
Trabalho 1 (GT1) – “Energia 
procedente da biomassa e do 
mar” e “Indústrias 
agroalimentares e 
biotecnológicas” da Estratégia 
de Especialização Inteligente 
Transfronteiriça Galiza-Norte 
de Portugal (RIS3T) 

Reunião cujo principal objectivo foi apresentar e 
debater os resultados dos inquéritos aos 
stakeholders das duas regiões tendo em vista 
apoiar a revisão das áreas estratégicas de 
cooperação e respectivas linhas de acção 
consideradas como prioritárias em matéria de 
intervenção das políticas públicas de apoio à 
I&D&i à escala da Eurorregião Galiza – Norte de 
Portugal. 

18 

7/Abr Online 
Breakfast with…Almería 
SmartAgriHubs and ITK-DIH 

Iniciativa liderada pelo RC Iberia - SmartAgriHubs 
para apresentação individual de cada um dos 
membros do consórcio. 

12 

7/Abr Online 

Boas Práticas na Preparação 
das caldas e no uso dos 
equipamentos de aplicação 
(vinha) 

Webinar incluído num conjunto de 4 webinars 
sobre boas práticas na preparação de caldas e no 
uso de equipamentos de aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos para quatro culturas distintas; 
Vinha, Tomate, Cereais e Fruteiras promovidos 
pelo COTHN, CCTI, ADVID e ANPROMIS, em 
parceria com o ISA e o INESP. 

95 

9/Abr Online 

COTEC Portugal | Xperience 
4.0 – Monitorização em 
Tempo Real das Condições de 
Maturação e Produção 

Webinar integrado nas sessões Xperience 4.0 
que se destinam a exemplificar, a partir de “use 
cases”, os processos de desenvolvimento 
tecnológico, da produção, prototipagem rápida e 
industrialização para acelerar o ciclo da inovação 
e ultrapassar os riscos do “vale da morte”. 

n/a 

9/Abr Online 
Monitorização em tempo real 
das condições de produção e 
maturação 

Evento promovido pela COTEC, com o intuito de 
demonstrar as vantagens da aplicação de 
dispositivos IoT para a automação e eficiência do 
controlo da qualidade da produção. 

n/a 

9/Abr Online 
Sessão de Esclarecimento 
Parcelário 

Esclarecimentos no âmbito da campanha 2021: 
Pedido Único de Ajudas. 

n/a 

14/Abr Online 

CEMA Summit 2021 - Seeding 
the Future of Sustainable 
Farming- Advanced farm 
machines & solutions to 
deliver on the European Green 
Deal 

A Cimeira do CEMA pretendeu discutir o modo 
como a UE pode apoiar a adopção da tecnologia 
agrícola e alcançar uma agricultura mais digital e 
mais verde para os produtores de todos os 
sectores e dimensões. 

84 

14/Abr Online 
COTEC Portugal | "Digital 
Transition: Are SMEs Fit to 
Grow?" 

Conferência no âmbito do Programa Connect 4.0 
no qual a COTEC Portugal participou pela 
terceira edição consecutiva, na Hannover Messe, 
a maior feira europeia de equipamento 
industrial, electromecânico e digital. 

n/a 

14/Abr Online 

ANIPLA | O impacto da 
redução de aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos na 
produção vegetal 

Conferência digital, organizada pela ANIPLA, 
para apresentação das principais conclusões do 
estudo em sobre as eventuais repercussões 
económicas e sociais da retirada de um conjunto 
de substâncias activas consideradas em risco de 
perder a autorização de comercialização em 
cinco fileiras agrícolas nacionais: Vinha para 
vinho, Olival para azeite, Pêra rocha, Milho-grão 
e Tomate para indústria. 

250 
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15/Abr Online WCEF+Climate conference 

O WCEF+Climate é uma conferência global onde 
líderes do governo, empresas e sociedade civil 
de todo o mundo se comprometerão a uma 
acção ousada e a partilhar as melhores práticas 
para soluções de grande escala para uma 
transição justa para uma economia circular. 

n/a 

15/Abr Online 
Hubel | Vinha - Prevenir o 
stress ambiental e aumentar a 
qualidade 

Webinar, organizado pela Hubel, no qual o 
orador principal Federico Maj, agrónomo e 
consultor na ED&F Man apresentou a gama de 
compostos à base bioestimulantes, 
microelementos e fertilizantes especiais para o 
combate aos stresses ambientais da vinha, para 
manutenção da qualidade da uva. 

41 

15/Abr Online 
FIRA OPEN DAY 2021 - 
International Forum for 
Agricultural Robotics 

Fórum Internacional dedicado à robótica 
agrícola e a redes empresariais. 

n/a 

16/Abr Online 
COTEC Portugal| Xperience 4.0 
- "Optimização de Recursos 
com Machine Learning” 

Webinar integrado nas sessões Xperience 4.0 
que se destinam a exemplificar, a partir de “use 
cases”, os processos de desenvolvimento 
tecnológico, da produção, prototipagem rápida e 
industrialização para acelerar o ciclo da inovação 
e ultrapassar os riscos do “vale da morte”. 

n/a 

16/Abr Online Apresentação do Subvert Apresentação da feromona do Subvert. 5 

16/Abr Online 
Apresentação da gama de 
produtos Asfertglobal 

Aquisição de conhecimentos acerca da gama de 
produtos fitofarmacêuticos para apoio de 
assistência técnica na tomada de decisão/outras 
alternativas 

8 

16/Abr Online 
Webinar - Maladies du Bois – 
Parlons en ? 

Aquisição de conhecimentos sobre como 
identificar as causas e implementar os meios de 
controlo adequados. 

>30 

16/Abr Online 
Workshop: Renovação do 
Parque de Tractores Agrícolas 

Esclarecimento anúncio de investimentos no 
PDR. 

n/a 

19 a 
22/Abr 

Online 
Global Symposium on Soil 
Biodiversity 

O principal objectivo do evento foi preencher 
algumas lacunas críticas de conhecimento e 
promover a discussão entre decisores políticos, 
produtores de alimentos, cientistas, 
profissionais e outros interessados sobre 
soluções para viver em harmonia com a 
natureza. 

n/a 

19/Abr Online 
Economia Circular – Casos de 
Boas Práticas 

Secção sobre Genética – DRAT. n/a 

20/Abr Online 
State of the Vitivinicultural 
World 

Evento levado a cabo pela OIV cujo objectivo foi 
apresentar os dados da vitivinicultura no mundo 
do ano transacto. 

n/a 

21/Abr Online 
Webinar O Regime Geral da 
Gestão de Resíduos 

Webinar integrado no Ciclo de Webinares Lipor 
2021 que visou ampliar o conhecimento técnico, 
fomentar o benchmarking, promover o debate, 
colocando na agenda, temas relevantes para o 
Sector. 

135 
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26/Abr Online 

Green and Digital Transition in 
the Recovery Plans: The 
sovereignty of technology and 
innovation 

Evento internacional, organizado pela ANI em 
colaboração com EARTO, sob a Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia. A 
iniciativa debateu a transição verde e digital no 
contexto dos planos de recuperação, com 
enfoque no papel da tecnologia e inovação no 
desenvolvimento e capacidades tecnológicas 
regionais, nacionais e europeias. 

146 

26/Abr Online 

Consumo de Vinho Durante o 
Covid-19”. Apresentação de 
Estudo - Webinar Escola 
Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica do Porto 

Evento online, organizado pela ESB - UCP para 
apresentação de um estudo sobre consumo de 
vinho na era Covid, durante a primeira 
quarentena. As conclusões do estudo afirmam 
uma diminuição generalizada do consumo no 
período da 1ª quarentena e pouca transferência 
das compras para os canais online. Apesar do 
aumento de vendas de vinho nas grandes 
superfícies, não foi suficiente para compensar as 
perdas dos canais HORECA. Na amostra, foi 
referida a grande dificuldade em obter respostas 
de consumidores de vinho de gamas altas a 
muito altas. 

n/a 

26/Abr Online 
“Consumo de Vinho Durante o 
Covid-19”. Apresentação de 
Estudo 

Webinar promovido pela Escola Superior de 
Biotecnologia da Católica no Porto, cujo 
objectivo foi a apresentação de um Estudo 
realizado conjunto com a Academy of Wine 
Business Research sobre as alterações no 
consumo de vinho durante o primeiro 
confinamento em Portugal. 

n/a 

27/Abr Online 

3RD European Conference on 
Xylella fastidiosa and the final 
meeting of the XF-ACTORS 
project 

Congresso europeu que visou fazer um ponto de 
situação da epidemia causada pela bactéria 
Xylella fastidiosa no mundo. 

n/a 

28/Abr Online 
Webinar - Conferência sobre 
Luta Biológica 

Aquisição de conhecimentos sobre agentes de 
controlo biológico. 

  

28/Abr Online EGU General Assembly 2021 
Congresso com o propósito de apresentar 
trabalhos científicos no âmbito da fenologia da 
videira. 

50 

29/Abr Online 
The business sense of 
internalizing climate change - 
2nd Edition 

2ª edição de um ciclo de webinars organizados 
pelo Porto Protocol com o propósito de divulgar 
boas práticas no contexto das alterações 
climáticas. Os exemplos apresentados resultam 
da experiência de vitivinicultores internacionais, 
que abordam questões como a economia 
circular, as disposições dos consumidores e a 
cultura organizacional das suas empresas. 

n/a 

30/Abr Online 
Webinar Water Solutions- 
Reuse, Recycle and Recover 

Webinar sobre Reutilização, Reciclagem e 
Recuperação. O evento contou com a 
apresentação de boas práticas sobre eficiência 
hídrica e reutilização de águas residuais e um 
diálogo aprofundado sobre como precisamos de 
governar, financiar e legislar esta transição. 

n/a 

30/Abr Online 

Conferência Final para 
Disseminação de Resultados - 
Projecto "Portugal's Premium 
Taste" 

O evento teve como objectivo divulgar e 
disseminar junto de empresários e outras 
instituições públicas e privadas os resultados do 
Projeto, os principais desafios e obstáculos 
enfrentados e as oportunidades detectadas. 

25 
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30/Abr Online 
Reunião do Grupo de 
Trabalho: Fenómeno da 
Touriga Franca de 2020 

A reunião com os Associados empresariais e do 
Sistema Científico teve como objectivo analisar e 
compreender o fenómeno de ‘falência’ da casta 
Touriga Franca observado na campanha de 2020, 
que levou a perdas assinaláveis, de modo a 
poder identificar-se / criar-se estratégias para 
poder vir a prevenir o mesmo no futuro, ou 
prever a possibilidade da ocorrência deste 
fenómeno durante o decorrer de campanhas 
futuras. 

27 

30/Abr Online 
Reunião para apresentação da 
gama da CORTEVA. 

Aquisição de conhecimentos acerca da gama de 
produtos fitofarmacêuticos para apoio de 
assistência técnica na tomada de decisão/outras 
alternativas. 

6 

4/Mai Online 
Webconference do projecto 
VInCI 

A conferência teve o principal objectivo de 
permitir aos parceiros apresentar o ponto de 
situação das tarefas de cada grupo. 

n/a 

5/Mai Sintra 

Reunião na GALUCHO, no 
âmbito da iniciativa 
“Necessidades & Desejos de 
Mecanização na RDD” 

Apresentação dos dados obtidos através da 
resposta ao formulário por parte de seis 
associados da ADVID, relativos às necessidades e 
desejos actuais de mecanização da RDD, junto de 
empresas do sector metalomecânico 
especializadas em maquinaria agrícola 
nomeadamente, a GALUCHO. 

10 

6/Mai Online 
DGAV | Xylella fastidiosa, um 
grave problema fitossanitário 
a combater 

Webinar, organizado pela DGAV, como objectivo 
de apresentar a problemática da Xylella 
fastidiosa, desde que apareceu em 2019, em 
Portugal, até à actualidade. Nesta sequência foi 
apresentado o Plano de Acção Nacional, que 
integra um conjunto de acções tendo em vista a 
erradicação de X. fastidiosa na área onde foi 
detectada. 

102 

6/Mai Online 
Conferência “O Estado do 
Sector Vitivinícola Mundial” 

A conferência foi promovida pela ACIBEV - 
Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal 
e contou com a participação de Pau Roca, 
Director Geral da OIV – Organização 
Internacional da Vinha e do Vinho para 
apresentar "O Estado do Sector Vitivinícola 
Mundial”. 

83 

11/Mai Online 
Tech-Brokerage Norte de 
Portugal – Galícia 

O evento foi organizado pela ANI, dedicado à 
promoção da troca de competências e ideias 
para o desenvolvimento de novos consórcios de 
I&D e inovação no âmbito do Horizonte Europa, 
e dirigido a entidades da Eurorregião Norte de 
Portugal-Galiza. O evento, surgiu no âmbito da 
Estratégia de Especialização Inteligente 
Transfronteiriça Norte de Portugal – Galiza e 
incluiu sessões temáticas paralelas dinamizadas 
pelos Pontos de Contacto Nacionais dos 
domínios do Horizonte Europa. 

46 
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11/Mai Online 

Launch Event of the Digital 
Innovation Hub on Livestock, 
Environment, Agriculture & 
Forest (DIH-LEAF) 

Apresentação oficial do DIH-LEAF, com sede em 
Castilla y León (Espanha) - nova entidade criada 
para desempenhar um papel significativo na 
transformação digital do sector primário 
europeu. 
Neste evento, foram analisadas as principais 
estratégias nacionais e europeias relacionadas 
com a inovação e transformação digital dentro 
das áreas de foco cobertas pelo DIH-LEAF. Incluiu 
demonstrações tecnológicas aplicadas a estas 
áreas e os actores mais relevantes a nível 
internacional revelaram as principais linhas de 
acção em desenvolvimento, bem como os 
próximos desafios. 

n/a 

13/Mai Online 
Apresentação do plano de 
Sustentabilidade para a região 
dos Vinhos Verdes pela CRVV 

Evento onde foi apresentada a estratégia para o 
desenvolvimento de um plano de 
sustentabilidade para a região dos Vinhos 
Verdes, onde foram apresentados alguns dados 
sobre o estado actual desta região, e os 
envolvidos no estabelecimento do plano 
apresentaram as linhas estratégicas iniciais para 
o mesmo. 

120 

14/Mai Online 
Webinar “Drones para a 
agricultura” 

O webinar, organizado pela HP Drones, 
apresentou as tecnologias actualmente 
existentes para as diversas tarefas na vinha pela 
empresa DJI. 

n/a 

17/Mai Online 
Alterações Climáticas: Quem 
está a lutar pelo planeta? 

Evento para debate sobre as Alterações 
Climáticas. 

n/a 

21/Mai Online Portuguese Eureka Webinar 
Webinar de apresentação sobre o Programa 
Green Transitions e o EUREKA Clusters AI e 
respectivos Avisos de Abertura. 

n/a 

21/Mai Online 
Vine & Wine Sustainability - 
Dão Innovation Sessions 

O evento foi dedicado ao tema da 
sustentabilidade no sector do vinho numa 
organização conjunta do Politécnico de Viseu e 
da Comissão Vitivinícola da Região do Dão que 
reuniu especialistas nacionais e estrangeiros em 
torno de um dos temas mais actuais no sector. 

>50 

25/Mai Online 
PPUE - Conference 
"Sustainable Finance: New 
Developments “ 

Conferência sobre os desenvolvimentos do 
financiamento sustentável e quais as medidas 
que estão a ser implementadas para que as 
empresas possam usufruir desses benefícios. 

n/a 

25/Mai Online 
Webinar “Digitalisation and 
Digital Innovation Hubs”  

Webinar organizado no âmbito do Fórum 
Europeu de Parcerias entre Clusters (FECP), pela 
Plataforma Europeia de Colaboração de Clusters 
(ECCP), onde foi apresentado o conceito, os 
benefícios e o uso da digitalização no 
desenvolvimento de produtos e serviços 
competitivos e de como os centros de inovação 
digital (DIH) e os Clusters são elementos-chave 
na nova estratégia industrial da UE. 

n/a 

26/Mai Online 
Webinar - ATLAS Open Call 
2021 

Webinar com o propósito de orientar potenciais 
participantes no processo de candidatura para a 
call ATLAS 2021. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

26/Mai 
CNEMA, 

Santarém  
FFA – Fórum para o Futuro da 
Agricultura 

Com o Alto patrocínio da Presidência Portuguesa 
do Conselho da União Europeia, numa 
organização conjunta da ELO – European 
Landowners’ Organization e da Syngenta, 
contando com diversas parcerias, entre as quais 
“The Nature Conservacy” e “WWF – World Wide 
Fund for Nature“, este Fórum pretendeu 
descentralizar o debate em torno da temática do 
Futuro da Agricultura, estimulando discussões 
abertas sobre o futuro da agricultura europeia e 
mundial de modo a avaliar o que deve e o que 
pode ser alcançado ao longo do tempo, 
atribuindo igual peso a dois desafios: segurança 
alimentar e segurança ambiental. 

n/a 

26 a 
27/Mai 

Online 
Agri-food ecosystem 2021, 
international conference 

Estratégia de inovação para uma transição 
ecológica sustentável. 

n/a 

27/Mai Online 
The Funding & Tenders Portal 
for beginners 

Apresentação do Portal da União Europeia para 
candidaturas e financiamento. 

n/a 

28/Mai Online Webinar Como tratar míldio? 

Webinar organizado pela Comissão de 
Viticultura da Região dos Vinhos Verdes que teve 
como objectivo apresentar o ciclo de vida do 
míldio, sintomatologia da doença e métodos de 
prevenção e tratamento. 

ns 

28/Mai Online Barragens: que futuro? Webinar no âmbito das Alterações Climáticas. n/a 

3/Jun Online 
Webinar Gestión de Plagas y 
enfermedades en viñedo: 
hacia práticas más sostenibles 

Aquisição de conhecimentos sobre pragas e 
doenças através de ferramentas mais 
sustentáveis 

>30 

4/Jun Online 

XVII Conferência - DNA 
Ambiental (eDNA): Uma 
revolução em curso na 
avaliação e monitorização da 
biodiversidade 

Conferência online organizada pelo ICNF com o 
objectivo de apresentar métodos alternativos 
para avaliar a biodiversidade. 

100 

7/Jun Online 
A Agricultura não pára - 
Programas de apoio à 
Agricultura 

Webinar inserido no programa da Feira Nacional 
da Agricultura, promovido pela CAP e pela OCC e 
dedicado aos programas de apoio à agricultura. 

n/a 

7/Jun Online 
Debates em Biotecnologia: da 
Agricultura à Bioeconomia 

Sessão organizada no âmbito da Feira Nacional 
de Agricultura 2021 que teve como objectivo 
analisar e debater as novas oportunidades que a 
biotecnologia trará ao sector agroalimentar, 
desde a agricultura à bioeconomia. 

n/a 

8/Jun Online 
‘Redox potential: management 
and control in the cellar’ 

Organizado pelo Infowine o webinar centrou-se 
na exposição de metodologias para controlar o 
potencial redox de vinhos, durante a 
fermentação e envelhecimento. 

  

9/Jun Online 
Webinar - ATLAS Open Call 
2021: Solutions we are looking 
for. 

O Webinar pretendeu elucidar os participantes 
relativamente ao tipo de candidaturas mais 
indicadas para esta call com o objectivo de 
desenvolver serviços novos e inovadores, 
fazendo uso da plataforma ATLAS. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

17 a 
18/Jun 

Online 
Congresso Ibérico "Solo e 
Desenvolvimento Sustentável: 
Desafios e Soluções" 

Conferência Ibérica do Solo, subordinada ao 
tema “Solo e Desenvolvimento Sustentável: 
Desafios e Soluções” (CISDS2020) que pretendeu 
reunir especialistas ibéricos de diversos ramos 
da ciência e tecnologia para partilhar os 
resultados da sua investigação e 
desenvolvimentos tecnológicos em variadas 
temáticas ligadas ao solo. 

n/a 

18/Jun Online 

Webinar "Progressos no 
controlo da qualidade e da 
autenticidade dos produtos 
vitivinícolas” 

Webinar promovido pela ALABE, sobre avanços 
recentes na autenticidade do vinho. 

n/a 

21/Jun Online 

Sessão virtual de formação 
“Introdução às parcerias 
europeias para a inovação e o 
seu futuro no período 2021-
2027” 

Sessão virtual de formação sobre “Introdução às 
parcerias europeias para a inovação e o seu 
futuro no período 2021-2027”, no âmbito das 
actividades do projecto de implementação da 
RIS3T, denominado IMPACT_RIS3T. Teve como 
objectivo apresentar as parcerias europeias 
previstas no âmbito do Programa Horizonte 
Europa, dedicadas a fornecer uma visão 
estratégica de investigação e inovação que 
responda aos principais desafios europeus, bem 
como identificar as possibilidades de 
participação dos actores da Eurorregião Galiza – 
Norte de Portugal. 

n/a 

25/Jun Online 
Webinar "Sensores para 
gestão eficiente da rega na 
vinha: Benefícios e Custos" 

Webinar promovido pelo "hub" português da 
rede "Uso eficiente da água na hortofruticultura” 
do projecto europeu NEFERTITI com o objectivo 
principal de sensibilizar o sector vitivinícola para 
o uso sustentável deste recurso recorrendo a 
novas tecnologias. 

n/a 

29/Jun Online 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - 
Desafios e Oportunidades na 
Indústria e Infraestruturas 

Webinar organizado pelo IAPMEI (Agência para a 
Competitividade e Inovação), que conta com a 
participação de vários intervenientes da área de 
informática que trabalham no desenvolvimento 
de modelos de inteligência artificial, explorando 
as potencialidades destes sistemas aplicados à 
gestão de recursos humanos, materiais e 
processamento de Big Data para auxiliar a 
tomada de decisão assim como a apresentação 
das potencialidades da rede 5G para a inovação 
da indústria. 

34 

29/Jun Online 

Webinar "CDR WineLab®: An 
easy-to-use device for the 
real-time monitoring of your 
fermentations" 

Webinar para a apresentação do instrumento 
CDR WineLab®: vantagens, características do 
instrumento e dos reagentes; a demonstração 
prática quanto à rapidez e facilidade em realizar 
análises de vinho e mosto; e sessão de perguntas 
e respostas. 

n/a 

29/Jun Online 
Webinar «Balanço da 
campanha 2021 

Esclarecimentos no âmbito da campanha 2021: 
Pedido Único de Ajudas. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

30/Jun Online 

SFCOLAB Second International 
Wednesdays - Smart Farming 
a Luxury or a Must; User 
perspective 

O evento reuniu oradores convidados que 
falaram sobre os desafios da Agricultura 
Inteligente, havendo ainda espaço para 
discussões globais sobre oportunidades de 
financiamento. Foi ainda discutida, na 
perspectiva do utilizador, a temática da 
Agricultura Inteligente: um Luxo ou uma 
necessidade/obrigação? 

> 65 

30/Jun Online 
AgroIN - Congresso Anual de 
Agronegócios 

Desmistificar a implementação destas medidas e 
partilhar o muito que já a ser feito pelos 
agricultores portugueses em matéria de 
intensificação ecológica foi o objectivo principal 
do evento. 

> 450 

30/Jun Online 

Ciência2021 - Sessão Plenária 
5 - Ciência, agricultura e 
alimentação: desafios para a 
transição ecológica 

Promovido pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia em colaboração com o Ciência Viva e 
com a Comissão Parlamentar de Educação, 
Ciência, Juventude e Desporto, contando ainda 
com o apoio institucional do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, este 
evento visou potenciar o envolvimento de 
investigadores, empresários, estudantes e do 
público em geral, para promover a discussão de 
ideias e preparar num esforço colectivo o futuro 
da Ciência e da Tecnologia, tanto em Portugal 
como na Europa. 

n/a 

30/Jun Presencial Sessão de campo (BASF) 
Sessão de campo para apresentação de ensaio 
com diferentes estratégias de tratamento. 

6 

1/Jul online Reunião Porvid Selecção Clonal. n/a 

2/Jul Presencial 
Sessão de demonstração dos 
"Fingers" 

Sessão de campo de apresentação de discos de 
deservagem. 

n/a 

6/Jul Online 

Event: Learning from each 
other – for the development of 
a sustainable and circular 
bioeconomy 

Evento de divulgação do Grupo de Peritos do 
Mecanismo de Apoio à Política de Bioeconomia. 

> 145 

6/Jul Online 
Applications of Chitosan 
during the harvest 

Webinar organizado pelo Infowine em 
colaboração com a Agrovin. O Webinar incidiu 
sobre estratégias de optimização da utilização de 
quitosana como agente de estabilização 
microbiológica em adega. 

n/a 

7/Jul Online 
Webinar - Sessão pública de 
apresentação da "Reforma da 
PAC" 

Apresentação da Ministra da Agricultura sobre a 
reforma da Política Agrícola Comum, em directo 
do CCB, centro logístico da presidência 
portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), 
após uma reunião informal com os ministros da 
UE com a pasta da Agricultura. 

n/a 

14/Jul Online 

Webinar "Projectos de I&D 
Colaborativos: Novas 
Oportunidades de 
Financiamento" 

Webinar organizado pela TecMinho (UM) tendo 
em vista a divulgação e discussão de diferentes 
oportunidades de financiamento para I & D; com 
participação da ANI. 

115 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

16/Jul Online 

Conferência “A importância 
dos recursos genéticos em 
ambiente de alterações 
climáticas” 

Conferência promovida pelo Projecto CAEA-
AGRI: Caminhos de Adaptação de Espécies 
Agrícolas às Alterações Climáticas apresentou 
um painel de comentadores para debater sobre 
o tema "Alterações Climáticas – que desafios 
para os próximos anos". 

170 

21/Jul Online 
Webinar Caminhos para a 
estratégia de sustentabilidade 
Nº2 

Webinar cujo propósito foi abordar os temas de 
Novas tecnologias para desinfecção e 
higienização de equipamentos industriais e 
ainda a Rega de precisão e uso eficiente da água 
com ajuda de aplicações móveis com controlo 
remoto. 

24 

21/Jul Online 
Reunião “Estudo de Caso: 
aplicação da Protecção 
Integrada na RDD” 

Reunião no âmbito de um estudo desenvolvido 
pela Consulai a pedido da Comissão Europeia, 
sobre estratégias de implementação da 
Protecção Integrada no espaço europeu. 

6 

11/Ago Online 

Webinar Greenlight 
Marketplace Programas de 
Financiamento no âmbito do 
Programa LIFE 

Evento para análise das convocatórias ligadas ao 
ambiente e acção climática e será apresentado o 
projecto LIFE inspirador "LIFE VIDA PRO CITRUS", 
no qual a Universidade do Algarve é parceira. 

30 

12/Ago Online 

Webinars Greenlight 
Marketplace Programas de 
Financiamento no âmbito do 
Programa Horizonte Europa 

Análise de alguns tópicos do Cluster 6 do 
Programa e será apresentado o projecto H2020 
inspirador “NOVATERRA - Integrated novel 
strategies for reducing the use and impact of 
pesticides”, no qual o Instituto Politécnico de 
Bragança é parceiro. 

32 

24 a 
26/Ago 

Online 
Conferência "AGRICULTURA 
4.0: TECNOLOGIA NO CAMPO" 

Conferência promovida pelo Grupo de Estudos 
Luiz de Queiroz – Fundação de Estudos Agrários 
Luiz de Queiroz, com o objectivo de partilhar 
algumas tecnologias no sector agroalimentar, 
assim como start-ups relacionadas com o tema. 

n/a 

2/Set Online 

Webinar "Non-chemical weed 
control" promovido pelo The 
Australian Wine Research 
Institute 

Webinar promovido pelo The Australian Wine 
Research Institute, com o objectivo de explorar e 
promover métodos não químicos para controlo 
de infestantes, bem como os seus benefícios e 
factores que condicionam o seu desempenho 

n/a 

6/Set Online 
Conselho Consultivo da CAP: 
Arquitectura Verde PEPAC 

Reunião para apresentação e discussão das 
propostas da CAP para arquitectura verde do 
PEPAC 2023-2027. 

n/a 

6/Set Online 

Webinar ”Soluciones 
innovadoras para predicción 
de enfermedades fúngicas en 
vid - Innovative solutions for 
the prediction of fungal 
diseases in grapevine” . 

Webinar promovido pelo projecto VITICAST com 
o objectivo de descrever os aspectos técnicos de 
uma ferramenta inovadora de alerta de possíveis 
infecções na vinha e os principais resultados 
obtidos no projecto. 

n/a 

7 a 
10/Set 

Santarém 

Feira Agrícola Nacional: 
Agroglobal. 
Conferência “A Inovação e a 
mecanização rumo ao futuro 
Conferência Economia 
Circular: às voltas com a 
Valorização e a Reutilização” 

Feira Agrícola Nacional visando o ambiente de 
partilha de conhecimento, o agro-negócio e a 
criação de sinergias. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

13/Set Online 
Webinar "Rumo à Economia 
Circular: o que está a ser feito 
em Portugal" 

Webinar enquadrado no Ecology Day, com o 
objectivo de demonstrar como a transição para 
a economia circular está a ser feita no nosso país, 
em diferentes sectores, através da partilha de 
casos práticos e boas práticas por parte de 
algumas das startups, empresas e entidades 
ligadas à rede ECOnnect Portugal. 

42 

16/Set Online 

Webinar "ORGANIC AND 
SUSTAINABLE WINE 
PRODUCTION" promovido 
pelo The Australian Wine 
Research Institute 

Webinar promovido pelo The Australian Wine 
Research Institute, com o intuito de comparar a 
produção Sustentável vs. Biológica, 
nomeadamente em matéria de certificação. 

n/a 

17/Set Online 

Reunião do Grupo técnico 
operacional (GTO) do 
Programa Nacional de 
Certificação de 
Sustentabilidade do Sector 
Vitivinícola 

Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo 
Despacho do IVV com o objectivo de elaborar 
caderno de encargos para o desenvolvimento do 
Programa Nacional de Certificação de 
Sustentabilidade do Sector Vitivinícola.  

12 

22/Set Online 
Webinar "Priming the Future 
for Healthy Plants" 

Webinar organizado pela IOBC-WPRS, que teve 
como objectivo a apresentação do quadro das 
previsões das alterações climáticas e as 
adaptações/impactos nas principais culturas 
produzidas a nível mundial no que respeita à 
incidência, adaptação e crescimento de 
problemas fitossanitários. Foi também 
apresentado um estudo do impacto das 
alterações climáticas na incidência de doenças 
ao nível da activação dos mecanismos 
moleculares de defesa das plantas. 

100 

22/Set Online 

Reunião do Subgrupo 
Inovação da Rede Rural 
Nacional - Bolsa de Iniciativas 
de I&D+i para o sector 
agroalimentar | Sessão de 
Esclarecimentos para CoLAB 

A reunião teve como propósitos: a apresentação 
da Bolsa de Iniciativas PRR 2030, propostas de 
actividades a desenvolver no último trimestre de 
2021 e a preparação do Plano de actividades 
2022. 

n/a 

22/Set Online 

Reunião do Grupo técnico 
operacional (GTO) do 
Programa Nacional de 
Certificação de 
Sustentabilidade do Sector 
Vitivinícola 

Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo 
Despacho do IVV com o objectivo de elaborar 
caderno de encargos para o desenvolvimento do 
Programa Nacional de Certificação de 
Sustentabilidade do Sector Vitivinícola.  

12 

22/Set Online 
Webinar ibérico: Alternativas a 
novas barragens na bacia 
hidrográfica do Douro 

Problemática do uso e armazenamento de água 
no sector agrícola. 

n/a 

23/Set Online 
Conferência Desafios 
Singulares, Soluções Circulares 

Promovida pelo Grupo de Trabalho de Economia 
Circular do BCSD Portugal, a conferência 
pretendeu realçar os desafios que a economia 
circular coloca em vários sectores, dar a 
conhecer como este conceito se integra e 
manifesta internamente nas empresas, nas suas 
estratégias e actividades, e ainda evidenciar 
temas essenciais para a transição necessária, 
como o Design Circular e a Inovação. 

> 100 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 
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23/Set Online 
Webinar "Energy management 
throughout wine production" 

Webinar promovido pelo Porto Protocol 
(Climate Talks), com o objectivo de explorar a 
economia de energia na adega e financiamentos 
para apoiar a transição energética. 

n/a 

27/Set Online 
Hackathon Douro & Porto — 
Apresentação das 
colaborações Institucionais 

Enquadrada no período de celebração do Dia 
Nacional da Sustentabilidade, esta conferência 
pretendeu dar oportunidade às instituições 
parceiras da presente edição da Hackathon 
Douro & Porto, nomeadamente, a Associação 
para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 
– ADVID, a Associação Portuguesa para a 
Diversidade da Videira – PORVID, e a Associação 
Portuguesa da Cortiça – APCOR, de 
apresentarem o seu trabalho no contexto de 
uma vitivinicultura mais sustentável. 

n/a 

27/Set Online Sessão “Digitalizar es ahorrar” 
Sessão inserida no Smart Water Summit 2021 e 
direccionada para a transformação digital na 
agricultura. 

1300 

28/Set Presencial 
Demonstração da máquina de 
vindimar Hoffmann- 
Symington 

Deslocação à Quinta das Lages, S. João da 
Pesqueira para assistir a uma demonstração da 
máquina de vindimar da Hoffmann adaptada 
pelo Associado Symington à RDD. 

2 

28/Set Online 
Webinar "Utilização de Energia 
Renovável no Sector Agrícola" 

Webinar no âmbito das Alterações Climáticas. n/a 

30/Set Online 

Webinar de lançamento da 
nova call SERVICE do 
SmartAgriHubs (30 de 
Setembro). 

Webinar de apresentação da nova call do 
SmartAgriHubs. 

n/a 

7/Out Online 
Webinar «Alterações 
Climáticas e Novos Problemas 
Fitossanitários» 

Webinar com o objectivo de debater a influência 
das alterações climáticas na agricultura, 
nomeadamente ao nível dos problemas 
fitossanitários e consequente efeito ao nível da 
produção e como articular a disponibilidade de 
ferramentas aos agricultores com as metas 
definidas pelo Pacto Ecológico Europeu e as suas 
Estratégias (Biodiversidade e do Prado ao Prato). 

> 300 

7/Out Online 
Webinar "Applications of 
Chitosan during harvest" 

Webinar, organizado em colaboração com 
Agrovin, que teve como objectivo apresentar o 
estado microbiológico das uvas no seu estado 
saudável e em condições de contaminação por 
microrganismos patogénicos (nomeadamente 
Brettanomyces), que poderão estar presentes e 
desenvolver-se com maior ou menor força, 
dependendo de certos factores. Foram também 
apresentadas as aplicações do quitosano para a 
sua prevenção: utilização nas fases anteriores à 
fermentação, na multiplicação de leveduras e 
como alternativa ao SO2. 

n/a 

7/Out Online 
Webinar "Circular Innovation 
in the Wine Industry" 

Webinar organizado pelo Porto Protocol, 
discutiu o estado da arte da inovação circular na 
indústria dos vinhos, apresentando estudos de 
caso que usam subprodutos da produção 
vinícola e boas prácticas de outras indústrias. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 
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8/Out Online 

XX Conferência - BioD'Agro 4.0 
no Parque Natural do Douro 
Internacional: Monitorização e 
promoção da 
agrobiodiversidade. 

Conferência organizada pelo ICNF no âmbito da 
agrobiodiversidade. 

ns 

11/Out Online 

Reunião do Grupo técnico 
operacional (GTO) do 
Programa Nacional de 
Certificação de 
Sustentabilidade do Sector 
Vitivinícola 

Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo 
Despacho do IVV com o objectivo de elaborar 
caderno de encargos para o desenvolvimento do 
Programa Nacional de Certificação de 
Sustentabilidade do Sector Vitivinícola.  

12 

11/Out Online 
Reunião da Assembleia 
Plenária da Parceria 
Portuguesa para o Solo (PPS) 

Esta reunião extraordinária da AP teve por 
principal objectivo a apresentação da Bolsa de 
Iniciativas e também dos avisos relativos às 
Iniciativas Emblemáticas 3 - Mitigação das 
Alterações Climáticas e 2 - Adaptação às 
Alterações Climáticas do Programa PRR - 
Investimento RE-C05-i03 - Agenda de I&I para a 
sustentabilidade da agricultura, alimentação e 
agro-indústria. 

35 

11/Out Online 
Sessão de Apresentação da 
«Proposta da CAP para a 
Arquitectura Verde 

Aplicação da nova PAC. n/a 

15/Out Online 
Webinar "Getting the most out 
of ‘biological’ sprays for 
Botrytis control" 

Webinar promovido pelo The Australian Wine 
Research Institute com o objectivo de explorar 
os desafios na utilização de produtos biológicos 
no controlo de Botrytis na vinha e como tirar o 
melhor partido deles. 

n/a 

20/Out Presencial 
Apresentação de um novo 
fertilizante da empresa Timac 
Agro 

Workshop para apresentação de um novo 
fertilizante - EnerGeo - com capacidade de 
correcção do potencial redox do solo. 

70 

25/Out Online 
Webinar "Circulytics: 
Measuring Circular Economy 
Performance" 

Webinar promovido pela Fundação Ellen 
MacArthur com o objectivo de apresentar 
Circulytics, uma ferramenta desenvolvida para a 
medição do progresso da economia circular de 
uma empresa. 

n/a 

28/Out Online 

Webinar "Can carbon 
sequestration in vineyard soils 
offset greenhouse gas 
emissions?" 

Webinar promovido pelo The Australian Wine 
Research Institute com o objectivo de 
sensibilizar para a importância do sequestro de 
Carbono na vinha como meio de reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa. 

n/a 

2/Nov 
UMinho - 

Braga 

4º Aniversário do IB-S. Mesa-
redonda sobre o tema: “O 
futuro da sustentabilidade e 
sua relação com a 
universidade e as empresas” 

A cerimónia que assinalou o 4º aniversário do IB-
S e apresentação de vários projectos em curso. 

n/a 

4/Nov Online Conferência de Imprensa - OIV 
Apresentação das primeiras estimativas da 
produção mundial de vinho 2021. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

5/Nov Online 
CEEV ENVI-R&D Working 
Committee Meeting 

Videoconferência do CEEV onde foram 
debatidos temas como a sustentabilidade do 
sector vitivinícola da UE e o posicionamento do 
CEEV sobre este tema; a avaliação de impacto da 
Comissão Europeia sobre a sustentabilidade do 
sistema alimentar (estratégia "Farm to Fork") e a 
proposta do CEEV de resposta ao Environmental 
Roadmap; a Economia Circular e a pegada 
ambiental; a legislação da UE sobre práticas 
enológicas; o ponto da situação do novo 
Regulamento Orgânico 848/2018 e a 
actualização sobre o desenvolvimento da sua 
legislação secundária, entre outros. 

n/a 

8/Nov Online 
Workshop Científico do 
projecto FCT "AgriTarget" 

Workshop científico, organizado pela 
universidade de Aveiro, para apresentação do 
projecto "AgriTarget: Nanofertilizers – synthesis, 
advantages and the current status", que tem 
como objectivo principal o desenvolvimento de 
nanopartículas com capacidade de actuação 
como nanofertilizantes ou nanopesticidas na 
agricultura. 

n/a 

9/Nov Online 

Reunião do Grupo técnico 
operacional (GTO) do 
Programa Nacional de 
Certificação de 
Sustentabilidade do Sector 
Vitivinícola 

Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo 
Despacho do IVV com o objectivo de elaborar 
caderno de encargos para o desenvolvimento do 
Programa Nacional de Certificação de 
Sustentabilidade do Sector Vitivinícola.  

12 

11/Nov Online Conferência AgriLink 

O projecto AgriLink tem como objectivo 
estimular as transições da sustentabilidade na 
agricultura europeia através de uma melhor 
compreensão dos papéis desempenhados pelos 
consultores agrícolas na tomada das decisões 
dos agricultores. 

125 

12/Nov Online 

Workshop "Technology 
transfer and improving 
intellectual property 
management capacity", no 
âmbito do Diálogo 5+5 
Investigação, Inovação e 
Ensino Superior 

Participação na discussão relativa à importância 
dos Colabs na sua orgânica e na incorporação da 
transferência de conhecimento, mas também de 
I&DTI dentro dos Colabs. Apresentação do 
CoLAB VINES & WINES. 

14 

16/Nov Online 
Webinar Neutralidade 
Carbónica e Agricultura 

Webinar realizado pela Confederação dos 
Agricultores de Portugal (CAP) dedicado ao tema 
“Neutralidade Carbónica e Agricultura” e, tendo 
como base o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica, que pretendeu aprofundar o debate 
e a reflexão sobre o potencial de redução das 
emissões, perceber quais as diferentes 
perspectivas sobre as medidas a tomar e 
contribuir com soluções para a meta a atingir. 

n/a 

17/Nov Online 
Workshop for DIHs on Horizon 
Europe opportunities 

Workshop realizado com o objectivo de fornecer 
aos DIHs ferramentas que os ajudem a preparar 
propostas bem-sucedidas para as calls do 
Horizon Europa. 

40 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

19/Nov 
UTAD, Vila 

Real 

Saneamento: Actividade 
Geradora de Recursos; 
Biossólidos, ApR e Biogás 

Seminário concretizado no âmbito da 
Candidatura apresentada ao Fundo Ambiental, e 
incluída no projecto “Aproveitar+: Educar para a 
valorização sustentável de resíduos”. O abordou 
temas que versaram genericamente a Economia 
Circular, com especial enfoque na ApR – Água 
para Reutilização e nos Biossólidos - composto 
para valorização agrícola. 

> 150 

22 a 
23/Nov 

UTAD, Vila 
Real 

Congresso Clim4vitis 

Evento do projecto Clim4vitis que visa promover 
a transferência de conhecimento no âmbito da 
viticultura e clima e cujo propósito é desenvolver 
novos métodos e ferramentas de modelação das 
videiras e avaliar os impactos das alterações 
climáticas na viticultura europeia. 

< 150 

23/Nov Online 
Caminhos para a 
Sustentabilidade nº4 

Webinar promovido pela Academia dos Vinhos 
Verdes dedicado ao tema da sustentabilidade. 
Esta sessão contou com a apresentação por 
parte da Sogrape da sua visão desta temática e 
das iniciativas do grupo neste âmbito. 

ns 

23/Nov Online 
Evento Nacional de promoção 
das calls 2022 do Horizonte 
Europa - Cluster 6 

Evento dedicado à explicação dos destinos e 
tópicos do Cluster 6 do H2020. 

n/a 

23/Nov Online Reunião com a Flora Lusitana Apresentação da gama de coberturas vegetais. 6 

24/Nov Online 

OIV Symposium on the 
Digitalisation of the Vine and 
Wine Sector – Evaluating 
Opportunities, Challenges and 
Future Scenarios 

Simpósio sobre a digitalização do sector 
vitivinícola - Avaliação de Oportunidades, 
Desafios e Cenários Futuros. 

n/a 

24/Nov Online 
Webinar - A aplicação da PAC 
em Portugal em 2022 

Evento que abordou informações técnicas e 
regras a cumprir pela PAC. 

150 

24 a 
25/Nov 

online 
Conferência Anual de 
Sustentabilidade 2021 - BCSD 

Evento dedicado à Sustentabilidade incluindo 
temas relacionados com os três pilares: 
económico, ambiental e social. Foram abordados 
assuntos sobre modelos de negócio 
sustentáveis, governance, jornada 2030, 
economia circular, financiamento, entre outros. 

n/a 

25/Nov Online 
Ciclo europeu: Oportunidades 
na área do clima em 2022 

Oportunidades de financiamento no âmbito do 
clima nos programas do Horizonte Europa, 
Fundo de Inovação e Life 

200 

26/Nov Online 
WEBINAR “Irrigation 
scheduling tools to make every 
drop count” 

Webinar promovido pelo Australian Wine 
Research Institute para divulgação de 
ferramentas/tecnologias/serviços disponíveis 
para gestão da irrigação para aumentar a 
eficiência do uso da água na vinha. 

n/a 

26/Nov 
DRAPN, 
Vila Real 

Apresentação do Manual do 
Produtor de Materiais Vitícolas 

Apresentação do manual do produtor de 
materiais vitícolas e dos pontos críticos no 
processo de produção. 

20 

29/Nov Online 
Conselho consultivo da CAP: 
Consulta Pública PEPAC 2023-
2027 

Conselho Consultivo para apresentação da 
proposta do Plano Estratégico da Política 
Agrícola Comum para o período 2023-2027 
(PEPAC) e auscultação das Associações filiadas 
da CAP. 

n/a 
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Data Local Evento Assunto 
Nº de 

Participantes 

30/Nov Online 

Communication, 
Dissemination and 
Exploitation in Horizon 
Europe. By Lorenzo Barabani 
and Antonello Fiorucci (META 
GROUP) 

Webinar que pretende responder às questões: 
Qual é a diferença entre comunicação e 
divulgação? Porque precisamos de divulgação? 
O que é o Horizon Results Booster?  
O Horizon Results Booster inteiramente liderado 
pelo Grupo META é uma ferramenta gratuita que 
a Comissão Europeia oferece aos beneficiários, e 
destina-se a maximizar o impacto dos projectos 
de R&I. 

56 

30/Nov Online 
Evento Final do projecto 
MONITORIS3 

O projecto MONITORIS3, aprovado no âmbito do 
Programa INTERREG EUROPE, teve como 
objectivo principal a troca de experiências ao 
nível de mecanismos da monitorização e 
metodologias de desenvolvimento de políticas 
na implementação das estratégias regionais de 
especialização inteligente. 

14 

9/Dez  Apresentação do Serifel (BASF) 
Reunião para apresentação do produto e 
discussão da campanha. 

6 

10/Dez Online 
Sustainability matters – 
making the SDGs our business 

Evento promovido pela UTAD, Regia-Douro Park 
& CEIFAcoop no âmbito dos ODSs. 

n/a 

15/Dez Online 
Conferências Vida Rural - 
Verdes Anos 

Evento promovido pela Vida Rural, abordando 
tema no âmbito da sustentabilidade. 

n/a 

15/Dez Online 

Webinar: Efluentes vinícolas: o 
impacto ao nível dos recursos 
hídricos exemplos de boas 
práticas 

Webinar que pretende enquadrar o problema 
dos efluentes vinícolas, identificando os 
potenciais riscos e consequências e, por outro 
lado, demonstrar exemplos de boas práticas e de 
estratégias existentes para a redução do seu 
impacto nos recursos hídricos. 

n/a 

 

9.2.2 Formação Interna/Aquisição de Conhecimento 

Não foi possível adquirir a formação prevista em Comunicação, dado que não houve formação nesta temática 

enquadrável com as actividades da ADVID. 

Com o objectivo de adquirir as competências necessárias para o trabalho desenvolvido e os serviços 

disponibilizados pela ADVID, a equipa obteve formação nas seguintes temáticas: 

 Formação e-learning sobre os pedidos de pagamento relativos a projectos a decorrer no âmbito do 

INTERREG SUDOE; 

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

Vitis, participámos em várias sessões de formação, presenciais e via e-learning, ministradas pelo IFAP, IVV 

e CAP; 

 Curso internacional de Especialização no uso de microorganismos aplicados na agricultura 

 Curso de Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 
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9.3 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

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

No ano de 2021, com o objectivo de se promover uma consulta mais intuitiva e próxima do utilizador, a ADVID 

lançou o seu novo site https://www.advid.pt/pt/. Disponibilizou também, no site da ADVID, o acesso livre a uma 

nova plataforma, ADVIDClim (http://advidclim.advid.pt/). Trata-se de uma plataforma em formato SIG, que 

permite analisar 11 parâmetros climáticos resultantes das projecções para Portugal Continental para os períodos 

2020, 2050 e 2080 sob os cenários de gases de estufa B2 (moderado), AB1 (médio) e A2 (elevado). Esta informação 

disponibilizada é uma ferramenta essencial de apoio à tomada de decisão, não só dos empresários e técnicos 

vitivinícolas, mas para toda a actividade agrícola. 

A página web em 2021 registou 38184 visualizações de páginas e 6936 usuários, dos quais 480 são novos usuários. 

O país estrangeiro com mais visualizações continua a ser os Estados Unidos, seguindo-se o Reino Unido e depois 

Espanha e Brasil. 

 

9.3.2 Página do CoLAB na internet – www. Colabvinesandwines.com 

O website do CoLAB foi desenvolvido durante o ano 2020, e nele estão apresentadas as metas deste Laboratório 

Colaborativo, os elementos da equipa e respectivas valências, projectos em curso, artigos originais da equipa, 

notícias e outras informações importantes para o sector. Este website tem como principal objectivo permitir que 

os potenciais interessados possam informar-se sobre a iniciativa e contactar directamente a equipa. 

 

9.3.3 Redes Sociais do CoLAB VINES&WINES – @CoLABvinesandwines 

No ano de 2021 foi divulgada a informação produzida pelos elementos da equipa, bem como outra informação de 

relevância para o sector, na página de Facebook do CoLAB VINES&WINES, @colabvinesandwines. 

Até ao final do ano de 2021, esta página registou 1118 seguidores, sendo que a maior afluência ocorreu quando 

publicitados os eventos desenvolvidos por este laboratório colaborativo, as notícias que deles resultam, artigos 

originais e divulgação de projectos, dos quais são exemplo os projectos SustainWine, VInCI, ReWine, entre outros. 

O CoLAB possui ainda uma página de LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/colab-vines-wines, onde são 

publicados os conteúdos originais em inglês. 

 

9.3.4. Eventos de divulgação 

Na prossecução dos objectivos de transferência de conhecimento e a sua endogeneização no sector vitivinícola, a 

ADVID tinha previsto vários eventos de divulgação e transferência de conhecimento, porém, a situação pandémica 

de covid-19, que ocorreu em 2021, limitou a realização de alguns desses eventos. 
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Passamos, no entanto, a descrever de forma sucinta e por ordem cronológica, os eventos que foram possíveis de 

realizar. 

 

1. Webinar: A problemática das pragas na viticultura actual - sistemas de apoio à decisão 
 

Datas: 25 de Março 

Local: Evento online 

Oradores: Telmo Nogueira (Geodouro), Laura Torres (UTAD / CITAB), Luis Rosado (Fraunhofer), Cristina 

Carlos (ADVID), António Graça (Sogrape Vinhos, S.A), Márcio Nóbrega (Sogevinus), Carlos Peixoto (Adriano 

Ramos Pinto), Miguel Cachão (AVIPE - Ass. Vit. Concelho Palmela) 

 
O webinar “A problemática das pragas na viticultura actual - sistemas de apoio à decisão” foi organizado no âmbito 

do projecto EYESonTRAPS. Este projecto teve como objectivo dar um contributo no processo de minimização do 

número de tratamentos fitossanitários a aplicar na vinha, através do desenvolvimento de uma solução móvel para 

a identificação e quantificação de pragas, que suporte o registo de temperatura localizada, a monitorização 

automática de insectos em armadilhas e um modelo de apoio à decisão.  

  

Foto 1 – Oradores do webinar durante momento de debate. 

 

2. Webinar Boas Práticas na Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos - Vinha 
 
Datas: 7 de Abril  

Local: Evento Online 

Oradores: Professor Marcelo da Costa Ferreira do Núcleo de Estudo e Desenvolvimento Técnico de 

Aplicação, da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e do Professor Doutor António Mexia do Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. 
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Fotos 2 e 3 – Prof. António Mexia (ISA) e Prof. Marcelo Ferreira (UNESP) durante as respectivas apresentações. 

Este Webinar promovido pelo Instituto Superior de Agronomia, em parceria com a ADVID, teve como objectivo 

abordar boas práticas na Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, na cultura da Vinha. 

 

3. Ciclo de Seminários do LEAF (ISA): Apresentação do CoLAB Vinha e Vinho 
 
Datas: 16 de Abril 

Local: Evento online 

Oradores: Catarina Barbosa e Nelson Machado 

A apresentação do CoLAB VINES&WINES foi o tema deste Seminário LEAF, promovido pelo ISA e ADVID. 

O evento teve como objectivo apresentar a estrutura de governança e funcionamento deste laboratório 

colaborativo, o seu plano de acção e actividades desenvolvidas. 

 

4. CERVIM - Pré-congresso digital 

Datas: 13 de Maio 

Local: Evento online 

Oradores: Bernardo Cabral (Picowines CVIP - Açores), Vicente Sousa (UTAD), Fernando Alves (Symington 
Family Estates, Vinhos, S.A.), Claudia Meisina (University of Pavia, Italia), Cátia Brito (UTAD), Fabio Zottele 
(Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige – Itália), Jorge Queiroz (Universidade do Porto), 
Riccardo Flamini e Mirko De Rosso (CREA-VE  - Viticulture and Enology Center Research, Itália), Anna Maria 
Pioletti (University of Valle d’Aosta – Itália), Larissa Strub (Hochschule Geisenheim University – Alemanha), 
Bianchi de Aguiar (CERVIM). 

 

Devido à pandemia COVID-19, o 7º Congresso Internacional de Viticultura de Montanha (CERVIM) foi adiado para 

Maio de 2022. No entanto, em Maio de 2021, foi organizado um pré-congresso digital onde se abordou as inovações 

técnicas e científicas em viticultura e enologia, adaptadas às regiões de Montanha.  
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5. FNA 21 - Stand Virtual da ADVID 

 
Datas: 9 a 13 de Junho 

Local: Santarém 

 

Foto 4 – Imagem do Stand Digital da ADVID, na eFNA. 

 

A ADVID/CoLAB VINES&WINES marcou presença na Feira Nacional de Agricultura com um stand digital na 

plataforma online do evento, eFNA, onde foram apresentadas as actividades e projectos em curso, nomeadamente 

o PreVineGrape, COPPEREPLACE, ABCyeasts, VInCI, INFRAVINI e SustainWine, entre outros. 

 
 

6. Sessão de Campo I Boas Práticas na Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos  
 
Datas: 14 de Junho 

Local: Quinta do Bomfim – Pinhão 

Orador: Marcelo Ferreira (NEDTA) 

No seguimento da realização do Webinar “Boas praticas na preparação das caldas e no uso dos equipamentos de 

aplicação - Vinha”, promovido pelo Instituto Superior de Agronomia em parceria com a ADVID, foi realizada uma 

Sessão Prática de campo, com o apoio do nosso Associado Symington Family Estates, S.A, sobre boas práticas na 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos.   

Nsta sessão prática, que contou com a presença do especialista Prof. Marcelo Ferreira, do NEDTA – Núcleo de 

Estudo e Desenvolvimento da Tecnologia de Aplicação da Universidade de São Paulo, foram abordados temas 

como:   



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho ▪ Relatório de Actividades e Contas 2021 

 

106 

 

- boas práticas fitossanitárias,  

- constituintes do pulverizador - componentes estratégicos,   

- volume de aplicação,  

- calibração do pulverizador. 

  

  

  

Fotos 5 e 6 – Engº Luis Marcos (ADVID) e Eng. Pedro Leal (Symington Family Estates, S.A) dando as boas vindas aos participantes na sessão. 

Fotos 7 e 8 – rof. Marcelo Ferreira fazendo a deemoonstração. Fotos 9 e 10 – Verificação dos resultados do ensaio de pulverização, na vinha, 

pelos participantes. 
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7. Agricultura 4.0 - Promoção da Sustentabilidade para o Sector Europeu do Vinho 

Datas: 16 de Junho 

Local: Online, via Plataforma Zoom  

Oradores: Ricardo Braga (Instituto Superior de Agronomia), Sigfredo Fuentes (Universidade de 

Melbourne), Waldir Júnior (Fraunhofer Portugal AICOS), Marisa Rio (Fraunhofer Portugal AWAM), 

Fernando Alves (Symington Family Estates), Francisco Rovira Más (Laboratório de Robótica Agrícola, 

Universidade Politécnica de Valência), Filipe Santos (INESC TEC), Natacha Fontes (Sogrape Vinhos S.A.), 

Jorge Dias (Gran Cruz), António Marquez Filipe (Symington Family Estates), Miguel Pessanha (Sogrape 

Vinhos S.A.), João Roquette (Esporão), Mario de la Fuente (Plataforma Tecnológica del Vino), Sara Legler 

(Hort@, Universidade Católica do Sagrado Coração), Constance Demestihas (Comité Interprofissional do 

Vinho de Champagne), António Graça (Sogrape Vinhos S.A.), Rui Figueira (GBIF), Elisa González-Domínguez 

(Hort@, Universidade Católica do Sagrado Coração), Frederico Falcão (ViniPortugal), João Onofre (Direção-

Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural - DG AGRI), José Carlos Caldeira (INESC TEC), Ignacio Sánchez 

Recarte (Comité Européen des Entreprises Vins - CEEV) e Emídio Gomes (Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro).   

 

 

Agricultura 4.0 – Promoção da Sustentabilidade para o Sector Europeu do Vinho foi o tema debatido no Evento 

Europeu organizado pela ADVID/CoLAB VINES&WINES, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União 

Europeia (PPUE). 

O Evento contou ainda com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Com mais de 300 inscritos e a participação de ilustres convidados, o 

debate incidiu sobre os últimos avanços da agricultura digital e a sua contribuição para uma vitivinicultura 
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sustentável. 

Este evento foi organizado através de sessões de apresentação de projectos inovadores, numa perspectiva de 

partilha de conhecimento e experiência prática, seguidas de mesas redondas em que o tema foi debatido. Assim, 

a primeira sessão, moderada por Ricardo Braga, do Instituto Superior de Agronomia, teve como tema os “Últimos 

avanços na resposta aos desafios do sector vitivinícola – no encalço da resiliência”. No período da tarde decorreu 

a sessão de apresentação com o tema “Agricultura 4.0 – Promover a rentabilidade através da conservação e 

restauração de ecossistemas”, seguindo-se a mesa redonda com o tema “Sustentabilidade através da agricultura 

4.0: O maior desafio do sector vitivinícola europeu?”, moderada por Frederico Falcão, Presidente da Direção da 

ViniPortugal.  

O evento contou ainda com a sessão de lançamento da ADVIDclim, apresentada por José Manso, Presidente da 

Direção da ADVID. De livre acesso, é uma ferramenta de apoio à decisão no sector vitivinícola, permitindo analisar 

11 parâmetros climáticos, para três períodos temporais sob três cenários de gases de estufa, em Portugal 

Continental.  

 

8. Congresso Ibérico sobre Solos e Desenvolvimento Sustentável 

Datas: 17 e 18 de Junho 

Local: Porto 

Oradores: Joana Lourenço, CESAM, Universidade de Aveiro; Patrícia Santos, Departamento de 

Geociências, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; Fernanda de Santo, CFE, Universidade de 

Coimbra; Miguel Santos, GreenUPorto, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto; Niriele Rodrigues, 

Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro; Beatriz Fernandes, GreenUPorto, Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto; Elisa Vega Martínez, Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba; Ana 

Simões Mota, Departamento de Ciencias, Universidad Pública de Navarra; María Del Carmen Del Campillo, 

Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba; José Javier Guerrero Criado, Departamento de 

Agronomía, Universidad de Córdoba; Filipe Bernardo, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade 

dos Açores; David Ferreira, NOVA School of Science and Technology; Arejacy Silva, Instituto Superior de 

Agronomia, Universidade de Lisboa; Jorge Santiago Espinoza Vaca, Universitat de Barcelona; Marta 

Sánchez Suárez-Otero, Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, 

Universidad de Oviedo; Ana Cervera Mata, Departamento de Edafología y Química Agrícola, Universidad 

de Granada; Jhon Anderson Bartolo Becerra, Facultad Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas; Juan 

López-Herrera, Departamento de Ingeniería Agroforestal, Universidad Politécnica de Madrid; Milagros 

Torrús Castillo, Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén; Nerea 

Mandaluniz, NEIKER, Basque Institute for Agricultural Research and Development; Eduardo Nascimento, 

CFE, Universidade de Coimbra; Vidal Barrón López de Torre, Departamento de Agronomía, Universidad de 

Córdoba, España; Mayra Vannessa Lizcano Toledo, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”, Brasil; Juan Pedro Martín Sanz, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid; Ana 
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Barroso, ICT, Universidade do Minho; Hadaly Serrano Ruiz, Departamento de Hortofruticultura, Botánica 

y Jardinería, Universidad de Lleida; Pedro Martins da Silva, CFE, Universidade de Coimbra  

O Congresso Ibérico “Solos e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Soluções”, organizado pelo GreenUPorto – 

Centro de Produção Agro-alimentar Sustentável (FCUP) e o CIIMAR- Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha 

e Ambiental, com o apoio da ADVID, teve como propósito reunir especialistas de diversas áreas científicas e 

tecnológicas, que contribuam com o intercâmbio de resultados das suas investigações e desenvolvimentos 

tecnológicos. 

As áreas temáticas em debate foram: poluição ambiental e avaliação de risco; solos urbanos (incluindo 

compactação e impermeabilização); impactos das mudanças climáticas nos solos e comunidades edáficas; 

biodiversidade do solo; indicadores de qualidade do solo; sensoriamento remoto aplicado ao mapeamento e gestão 

do solo; e ciência cidadã ao serviço das melhores práticas de gestão e conservação do solo. 

 

9. Dias na Vinha: Utilização de Drones na Vinha 

Datas: 22 de Junho 

Local: Quinta de Santa Bárbara – Poças 

Oradores: Agrodrone, Drone Hopper, HPDRONES e Spin.Works 

 

Organizada pela ADVID/CoLAB VINES&WINES, a sessão Utilização de Drones na Vinha, do ciclo Dias na Vinha, 

decorreu na Quinta de Santa Bárbara – Poças. Este evento teve como propósito a demonstração técnica de UAVs 

(drones) que permitem fazer a monitorização da vinha, com recurso a câmaras multiespectrais e de infravermelhos, 

e ainda realizar aplicações e tratamentos, de forma eficiente, em diferentes sistematizações de vinha. 
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Foto 11 – Participantes durante a apresentação de diferentes drones, para utilização na vinha. Fotos 12 e 13 – Demonstração técnica de 

funcionamento dos drones. 

 

10. Seminário Boas práticas para Confusão Sexual em Viticultura de Encosta 

 

 

 

Datas: 29 de Junho  

Local: Vila Real, Via Zoom 

Oradores: Paula Seixas Oliveira (UTAD), Laura Torres (CITAB), Fátima Gonçalves (CIMO), José Aranha 

(CITAB), Cristina Carlos (ADVID), Andrea Lucchi (DAFE/Universidade de Pisa), Márcio Nóbrega (Sogevinus) 

Álvaro Martinho Lopes (Real Companhia Velha) e José Carlos Oliveira (Quinta de D. Matilde). 

 

Este Seminário teve como propósito divulgar de forma alargada os resultados do projecto e a promover o uso de 

práticas de confusão sexual, junto do sector vitivinícola.  

Este foi um evento desenvolvido no âmbito do projecto CSinDouro, promovido pela ADVID, em colaboração com a 
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UTAD, a Real Companhia Velha, a Sogevinus Quintas, a Quinta do Vallado e a Quinta de D. Matilde, cujo objectivo 

foi promover práticas de viticultura sustentável, incluindo a redução do uso de pesticidas convencionais, em 

contexto de vinha de encosta.   

 

11. Workshop Balanço Intercalar do Ano Vitícola - Previsão da Produção de Vindima de 2021  
 

Datas: 12 de Julho 

Local: Régia-Douro Park - Vila Real e online via zoom 

Oradores: Equipa da ADVID 

 

A ADVID promoveu, junto dos seus associados, o Balanço do Ano Vitícola e a Previsão de Produção para a Vindima 

de 2020. Neste Workshop foram apresentadas as principais ocorrências ao nível do clima, doenças e pragas da 

vinha, bem como, do estado hídrico da videira, até ao momento. No final, foi apresentado a previsão de potencial 

de produção para a próxima vindima e procedeu-se a uma reflexão sobre os dados apresentados, com os 

Associados presentes no evento. 

 

12. Dias na Vinha: Mecanização e robotização para vinhas de encosta 

Datas: 15 de Julho 

Local: Quinta do Seixo – Sogrape Vinhos, S.A 

Oradores: Jopauto, NaturDouro, INESC TEC/ROCHA 

    

Fotos 14 e 15 – Momentos da apresentação de diversas soluções de mecanização e robots a serem utilizadas na vinha.  

 

A sessão de demonstração dedicada à mecanização e robotização para vinhas de encosta, enquadrado no ciclo Dias 

na Vinha, dinamizado pela ADVID/CoLAB VINES&WINES, teve como objectivo apresentar tecnologias para a 

mecanização de operações em patamares e soluções robóticas para vinhas de encosta, incluindo demonstração de 

tecnologias alternativas para controlo ecológico de infestantes, pragas e doenças na vinha. 
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13. Feira AGROGLOBAL - Pavilhão da Tecnologia – AgroInov  

Datas: 7 de Setembro  

Local: Valada do Ribatejo 

 

A ADVID/CoLAB VINES&WINES esteve presente na feira AGROGLOBAL, tendo sido convidada para marcar presença 

no Pavilhão da Tecnologia: AgroInov - uma montra tecnológica interactiva para uma agricultura moderna e 

sustentável. A sua participação foi promovida no âmbito de algumas das linhas estratégicas em desenvolvimento - 

Alterações Climáticas, Produção Sustentável e Sustentabilidade Económica - através da divulgação de alguns dos 

projectos em desenvolvimento, bem como da plataforma ADVIDclim. 

 

  

  

Fotos 16 a 19 – Stand da ADVID no Pavilhão da Tecnologia – AgroInov. 

 

14. Workshop interactivo e demonstração do Robot Metbots 

Datas: 29 de Setembro  

Local:  Quinta do Seixo, Pinhão 

Oradores: Rui Martins (INESC TEC) 
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O conhecimento do metabolismo da videira é essencial para o desenvolvimento de estratégias de gestão de 

precisão baseadas na fisiologia da planta, em resposta ao seu meio ambiente e práticas culturais. O projecto tem 

como objectivo principal o desenvolvimento de uma plataforma robotizada para a medição do metabolismo da 

planta utilizando técnicas de espectroscopia, processamento avançado de informação e inteligência artificial. 

O projecto Metbots vai permitir maximizar a produtividade e a qualidade das produções, enquanto contribui para 

a sustentabilidade ambiental. Para apresentar e testar o Robot Metbots foi realizado este Workshop, promovido 

pelo INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência) e a ADVID. 

 

 

15. Workshops "Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das alterações 

climáticas"  

Datas: 12 e 13 de Outubro  

Local: Régia Douro Park em Vila Real e Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa 

Oradores: Claudia Gonçalves (CAP), Julieta Costa (SPEA), Cristina Carlos (ADVID), Rita Alcazar (LPN), Edgar 

Gomes (LPN) 

Os dois workshops realizados no âmbito do projecto “Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das 

alterações climáticas” tiveram lugar no Auditório do Régia Douro Park em Vila Real e no Centro Cultural de Vila 

Nova de Foz Côa. 

O objectivo dos dois eventos, que decorreram em formato presencial com transmissão online, foi divulgar, junto 

dos agricultores, um conjunto de boas práticas adaptáveis às diferentes realidades das explorações agrícolas 

nacionais e eficazes no incremento da biodiversidade. 

 

 

Foto 21 – Programa do Evento. 
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16. Workshop Balanço Final do Ano Vitícola 2021 

Datas: 19 de Outubro  

Locais: online via zoom   e presencial, no Régia-Douro Park, Vila Real 

Oradores: Equipa da ADVID 

Neste evento que decorreu em formato híbrido, presencial e online, a ADVID apresentou aos seus Associados os 

diversos factores climáticos e fitossanitários que caracterizaram o Ano Vitícola 2020/2021, bem como os dados 

recolhidos na rede de parcelas de referência. Mais ainda, foi analisada a evolução da maturação e, por fim, houve 

lugar para um período de troca de ideias com os Associados participantes sobre a temática. 

 

     

  Foto 22 e 23 – Momento de apresentação do Balanço Final do Ao Vitícola. 
 

17. Webinar "Doenças do Lenho da Videira - uma preocupação para a Viticultura" 

Datas: 10 de Dezembro  

Local: Régia-Douro Park, Vila Real 

Oradores: Rosa Amador (ADVID), Cecília Rego (ISA), Jorge Sofia (DRAPCentro), Ana Paula Carvalho (DGAV), 

Paula Lopes (UTAD), Carlos Peixoto (Ramos Pinto), Rui Beleza (Bayer), José Saramago (BASF), Gabriel 

D’Enjoy (Belchim), Gilberto Lopes (Syngenta), Fernando Alves (Symington Family Estates, Vinhos S.A.), 

Márcio Nóbrega (Sogevinus), Rui Soares (Real Companhia Velha), Pedro Barbosa (Aveleda) e José Manso 

(ADVID). 

 

Organizado pela ADVID/CoLAB VINES&WINES, este webinar teve como objectivo apresentar o panorama actual 

relativo às Doenças do Lenho da Videira, sua monitorização, tratamento e legislação associada, bem como a 

investigação que tem sido levada a cabo nesta temática.   

O evento consistiu em cinco comunicações, com convidados de excelência, seguidas de uma mesa-redonda para 

debate das doenças do lenho como ameaça à sustentabilidade da vinha. 
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       Fotos 24 a 26 – Oradores Cecília Rego (ISA), Jorge Sofia (DRAPCentro), Ana Paula Carvalho (DGAV), durante o webinar.  
 

 

 

Fotos 27 a 29 – Participantes da Mesa redonda. 
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Quadro 7 - Resumo dos Workshops realizados em 2021. 

Ref. Data Eventos organizados - Workshops, Seminários e outros 
Nº de 

Participantes 

1 25/Mar Webinar: A problemática das pragas na viticultura actual - sistemas de apoio à decisão ns 

2 7/Abr 
Webinar Boas praticas na preparação das caldas e no uso dos equipamentos de aplicação 
– Vinha 

ns 

3 16/Abr Ciclo de Seminários do LEAF (ISA): Apresentação do CoLAB Vinha e Vinho ns 

4 13/Mai CERVIM - Pré-congresso digital ns 

5 13/Jun FNA 21 - Stand Virtual da ADVID 9 a 13 de Jun ns 

6 14/Jun Sessão de campo: Boas Práticas na Preparação das Caldas e Uso dos Equipamentos ns 

7 16/Jun Seminário: Agricultura 4.0 - Promoção da Sustentabilidade para o Sector Europeu do Vinho ns 

8 18/Jun Congresso ibérico sobre Solos e Desenvolvimento Sustentável  ns 

9 22/Jun Dias na Vinha: Utilização de Drones na Vinha ns 

10 29/Jun. Seminário Boas práticas para Confusão Sexual em Viticultura de Encosta  ns 

11 12/Jul Workshop Balanço Intercalar do Ano Vitícola | Previsão de Produção Vindima 2021  ns 

12 15/Jul  Dias na Vinha: Mecanização e robotização para vinhas de encosta ns 

13 7/Set Feira AGROGLOBAL - Pavilhão da Tecnologia – AgroInov  ns 

14 29/Set Workshop interactivo e demonstração do Robot Metbots ns 

15 12/Out 
Webinar Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no contexto das alterações 
climáticas 

ns 

16 19/Out Workshop Balanço Final - Ano Vitícola 2021 ns 

17 10/Dez Doenças do lenho - Uma preocupação para a viticultura  

 

9.3.5. Comunicações / Publicações  

Apresentamos no Quadro 8, a lista de comunicações em eventos científicos e de divulgação e publicações em 

revistas. 

Quadro 8 – Comunicações ou Publicações 

Ref. Data Acção 

 

Evento 

 

Autores 

    

1 5/Jan 
Palestra "How /Why should we promote 
functional biodiversity in Douro vineyards?" 

  
Aula no curso de mestrado WINTUR “Advances 
in viticulture, some best practices approaches” 
organizado pela FCUPorto. 

   Cristina Carlos 
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Ref. Data Acção  Evento  Autores 

2 19/Jan 
Artigo Cientifico "European grapevine moth in 
the Douro region: voltinism and climatic 
scenarios" 

  Oeno One, 2021, 55(2), 335–351    
Reis, Samuel; Carlos, 
Cristina et al. 

3 20/Jan 

Artigo “Influência do preço da mão de obra na 
sustentabilidade das explorações vitícolas 
durienses: uma aplicação de modelos baseados 
em agentes” 

  
Revista de Economia e Sociologia Rural, vol. 59 
nº1. 
 

  
Matias, João; Santos, 
Cátia, et al. 

4 23/Fev 
Palestra "How to promote Functional 
biodiversity in Douro vineyards?" 

  
Aula no curso de Mestrado europeu Biftec-
food4s organizado pela Universidade Católica, 
módulo sustainable wine production. 

  Carlos, Cristina. 

5 27/Fev 
Artigo "AI-powered mobile image acquisition of 
vineyard insect traps with automatic quality and 
adequacy assessment" 

  
Revista Agronomy, 11 (4), 73, 1-18 
 

  
Faria, Pedro; 
Nogueira, Telmo; 
Ferreira, Ana, et al. 

6 1/Mar 

Artigo científico "Optimising grapevine summer 
stress responses and hormonal balance by 
applying kaolin in two Portuguese Demarcated 
Regions" 

  
Revista OENO-One. 1, 207-222. 
DOI:10.20870/oeno-one.2021.55.1.4502  

  
Bernardo, Sara; Dinis, 
Lia-Tânia, et al. 

7 3/Mar 
Comunicação oral “Enrelvamento, 
biodiversidade funcional e alternativas no 
controlo de infestantes” 

  
Webinar AVV – Enrelvamento do solo e 
biodiversidade funcional controlo infestantes. 

  Carlos, Cristina. 

8 4/Mar 

Artigo científico "Kaolin application modulates 
grapevine photochemistry and defence 
responses in distinct Mediterranean-type 
climate vineyards" 

  Revista Agronomy. 11, 477.    
Bernardo, Sara; 
Luzio, Ana, et al. 

9 21/Mar 

Artigo científico "Particle film technology 
modulates xanthophyll cycle and photochemical 
dynamics of grapevines grown in the Douro 
Valley" 

  Revista Plant Physiology and Biochemistry    
Bernardo, Sara; Dinis, 
Lia-Tânia; Luzio, et al. 

10 24/Mar 
Poster "Benzothiadiazole enhances metabolic 
responses in Catharanthus roseus infected with 
“aster yellow” phytoplasmas" 

  
II Plant Pests and Diseases Forum. Evento 
online.    

Oliveira, Manuel 
J.R.A.; Carvalho, 
Susana M.P., et al. 

11 31/Mar 
Participação em mesa-redonda "Desafios e 
necessidades actuais para a produção vitícola 
nacional" 

  
Webinar - Um passo em frente - Desafios actuais 
para a agricultura do futuro. 

  Luís Marcos 

12 10/Abr 
Artigo científico "AI-powered mobile image 
acquisition of vineyard insect traps with 
automatic quality and adequacy assessment" 

  Agronomy, 2021, 11(4), 73. 1-18.   Carlos, Cristina et al. 

13 28/Abr 
Resumo gráfico "Grapevine Phenology in Four 
Portuguese Wine Regions: Modeling and 
Predictions" 

  
EGU General Assembly 2021.  
 

  
Reis, Samuel; Fraga, 
Helder, et al. 

14 5/Mai 
Comunicação "How viticulture is implementing 
IPM principles to reduce the use of pesticides” 

  
Civil Dialogue Group (CDG) WINE, reunião na 
Comissão Europeia, Bruxelas 5 May 2021 
(participação online). 

  Carlos, Cristina. 
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Ref. Data Acção  Evento  Autores 

15 25/Mai 
Comunicação oral "Sustainability Dimensions 
Assessment: an essay for Douro region 
viticulture" 

  
68th International Scientific Conference on 
Economic and Social Development, 24-25 Maio, 
2021. 

  
Marta-Costa, Ana & 
Santos, Cátia 

16 25/Mai 
Artigo científico "Sustainability Dimensions 
Assessment: an essay for Douro region 
viticulture" 

  
Book of Proceedings: Economic and Social 
Development, pág. 179-186.   

Marta-Costa, Ana & 
Santos, Cátia 

17 25/Mai 
VINIoT: SERVICIO DE VITICULTURA DE 
PRECISIÓN PARA PYMES BASADO EN RED DE 
SENSORES IoT. 

  
8º Infowine Fórum. Herdade do Rocim, 25 a 26 
de Maio, 2021.    Rodríguez, T., et al. 

18 26/Mai 
Apresentação do projecto "Parceria europeia 
para a Biodiversidade em viticultura” 

  Conferência internacional Agrifood. Santarém.   Carlos, Cristina. 

19 28/Mai 

Artigo científico "Chemical properties of agro-
waste compost affect greenhouse gas emission 
from soils through changed C and N 
mineralisation" 

  
Revista Biology and Fertility of Soils. 
   

Santos, Cátia; 
Fonseca, João, et al. 

20 3/Jun 

Artigo científico "Kaolin impacts on hormonal 
balance, polyphenolic composition and 
oenological parameters in red grapevine berries 
during ripening" 

  Revista Journal of Berry Research    
Bernardo, Sara; 
Machado, Nelson, et 
al. 

21 4/Jun 

Artigo científico "Soil Arthropods in the Douro 
Demarcated Region Vineyards: General 
Characteristics and Ecosystem Services 
Provided" 

  
Sustainability 2021,13,7837.  
  

  
Carlos, Cristina; 
Gonçalves, Fátima, et 
al. 

22 7/Jun 
Artigo científico "European grapevine moth in 
the Douro region: voltinism and climatic 
scenarios" 

  
Revista OENO One: Vol. 55 No. 2 (2021) DOI:  
 
 

  
Reis, Samuel; 
Martins, Joana et al. 

23 17/Jun 
Mesa redonda “The Anthropocene: the local 
communities’ perspective” 

 
Antropoceno Fórum, Foz Côa, 15-17 Junho 
2021 

 Rosa Amador 

24 18/Jun 
Comunicação oral "Valorisation of agro-
industrial waste-based composts: suppressive 
effect against soilborne fungi and lettuce yield" 

  

Congresso Ibérico "Solo e Desenvolvimento 
Sustentável: Desafios e Soluções", 17 -18 Junho, 
2021  

  
Santos, Cátia; Goufo, 
Piebiep, et al. 

25 24/Jun 
Dissertação de Mestrado "Impactes das 
alterações climáticas na vitivinicultura da região 
demarcada do douro e medidas de adaptação" 

  

Dissertação de Tese de Mestrado em Viticultura 
e Enologia.   Igor Gonçalves 

26 28/Jun 
Artigo técnico "Confusão sexual contra a traça-
da-uva, na Região Demarcada do Douro. 
Projecto CSinDouro." 

  Revista Agrotec.    

Carlos, Cristina; 
Gonçalves, Fátima; 
Ferreira, Ana Rita 
et.al 

27 29/Jun 
Comunicação oral "O CSinDouro na resposta a 
constrangimentos do uso Confusão sexual na 
RDD.  

  

Seminário Boas Práticas para Confusão Sexual 
em Viticultura de Encosta. 
 
 

  
Gonçalves, Fátima, 
Carlos, Cristina et al.  
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Ref. Data Acção  Evento  Autores 

28 29/Ju. 

Comunicação oral "A confusão sexual na Região 
Demarcada do Douro - progresso no uso dos 
difusores Seminário Boas práticas para a 
Confusão Sexual em Viticultura de Encosta. Vila 
Real. 

  

Seminário Boas Práticas para Confusão Sexual 
em Viticultura de Encosta.   
 
 

  
Carlos, Cristina; 
Gonçalves, Fátima, et 
al.  

29 30/Jun 
Prémio Vida Rural “I&D que Marca”, atribuído 
pela comunicação do projecto “SUSTAINWINE” 

 
AGROiN – ECO GESTÃO, 8º Edição, 30 Junho 
2021, Lisboa 

 Rosa Amador 

30 5/Jul 

Artigo científico: "Uncovering the effects of 
kaolin on balancing berry phytohormones and 
quality attributes of Vitis vinifera grown in 
warm-temperate climate regions" 

  

Revista Journal of the Science of Food and 
Agriculture. 
 
 

  
Bernardo, S; Dinis, L-
T.; Machado, N, et al. 

31 20/Ago 

Artigo científico: "Simultaneous Calibration of 
Grapevine Phenology and Yield with a Soil–
Plant–Atmosphere System Model Using the 
Frequentist Method" 

  
Revista Agronomy: 2021, 11(8), 1659. 
 

  
Yang, Chenyao; 
Menz, Christoph; 
Fraga, et al. 

32 2/Set 
Artigo "Fauna auxiliar em agricultura biológica: 
os artrópodes do solo"  

  Revista AGROTEC, nº 40, 66-68.   
Gonçalves, Fátima, 
Carlos, Cristina, 
Torres, Laura.L 

33 3/Set 

Artigo científico: "Temperature-Based 
Grapevine Ripeness Modeling for cv. Touriga 
Nacional and Encruzado in the Dão Wine Region, 
Portugal" 

  
Revista Agronomy: 2021, 11(9), 1777.  
 

  
Rodrigues, Pedro; 
Pedroso, Vanda; et. 
al. 

34 21/set 
Poster “A grapevine ripening model based on 
sugar content and atmospheric conditions for 
the Côa Region, Douro Superior, Portugal” 

  
The International Congress of Biometeorology. 
20 a 21 de Setembro, 2021 

  
Clemente, Nicoló., et 
al. 

35 23/Set 
Artigo científico: "Modelling the phenological 
development of cv. Touriga Nacional and 
Encruzado in the Dão Wine Region, Portugal" 

  Revista OENO One: 55(3), 337–352.    

Rodrigues, Pedro; 
Pedroso, Vanda; 
Henriques, Carla, et 
al. 

36 27/Set 
Comunicação “ A ADVID e o Desenvolvimento 
Sustentável da RDD” 

 
Conferência – Hackathon Douro e Porto 2021, 
Para uma Viticultura mais Sustentável, 27 
Setembro 2021 

 Rosa Amador  

37 08/Out Apresentação do CoLAB da Vinha e do Vinho  
“Ciência ao almoço” – Universidade do Minho, 
8 Out, 2021 

 
Rosa Amador, Nelson 
Machado e Catarina 
Barbosa 

38 12/Out 
Apresentação de Poster: "Kaolin effects on berry 
quality of Touriga-Franca grapevines in distinct 
Mediterranean wine-growing regions." 

  

Symposium Agriculture and Food Sustainability: 
New Climate Change Scenarios. Página 56 do 
livro de resumos, 11-13 Outubro 2021, Funchal, 
Madeira, Portugal.  

  
Bernardo, Sara.; 
Dinis, Lia-Tânia, et al. 

39 12/Out 
Apresentação oral: "Keeping up with grapevine 
summer stress: the kaolin case" 

  

Symposium Agriculture and Food Sustainability: 
New Climate Change Scenarios. Página 38 do 
livro de resumos, 11-13 Outubro 2021, Funchal, 
Madeira, Portugal. 

  
Bernardo, Sara.; 
Dinis, Lia-Tânia, et al. 
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Ref. Data Acção  Evento  Autores 

40 14/Out 
Palestra "Alterações Climáticas: modelo de 
projecção e medidas de adaptação" 

  Aula de Mestrado de Enologia e Viticultura   Igor Gonçalves 

41 21/Out 
Mesa Redonda – “Serviços de Águas e Resíduos: 
Uma Ponte Com Outros Sectores de Actividade” 

 

19º Encontro de Engenharia Sanitária e 
Ambiental e as 12ªs Jornadas Técnicas 
Internacionais de Resíduos , 21 a 23 de Outubro 
2021 

 Rosa Amador 

42 19/Nov 
Comunicação oral " Necessidades Hídricas da 
Videira na Região Demarcada do Douro 
Face às Alterações Climáticas" 

  
Conferência “Saneamento-Actividade Geradora 
de Recursos”, UTAD - Vila Real. 
 

  Igor Gonçalves 

43 27/Nov 
Prémio “Douro mais Sustentável” na categoria 
de Viticultura 

 

Encerramento das comemorações dos 265 

anos da Região Demarcada do Douro 

(RDD), 27 Nov 2021. 

 Rosa Amador 

44 6/Dez 
Mesa redonda –“Gestão Sustentável do Solo 

em Portugal: quais as perspectivas” 
 

Dia Mundial do Solo - Parar a salinização do 
solo, aumentar a produtividade do solo: 
caminhos para a gestão sustentável 
do solo em Portugal, Instituto Superior de 
Agronomia, 6 de Dez 2021. 

 Rosa Amador 

45 9/Dez Divulgação do projecto ReWine   
Apresentação do projecto ReWine para os 
alunos de doutoramento de Agronegócios e 
Sustentabilidade (UTAD/UÉvora). 

  Cátia Santos 

46 10/Dez 

Artigo científico:" Evaluation of the Potential of 
Agro-Industrial Waste-Based  
Composts to Control Botrytis Gray Mold and 
Soilborne Fungal  
Diseases in Lettuce." 

  
Revista Processes:2021, 9, 2231.  
 

  
Santos, Cátia.; 
Monte, Joana, et al. 

47 17/Dez 
Mesa Redonda: “Aferir o potencial de 
continuidade dos projectos da Hackathon 
Douro & Porto 2021” 

 
Conferência 4 | Hackathon Douro & Porto 2021, 
17 de Dez 2021 

 
Rosa Amador e 
Nelson Machado 

48 20/Dez 
Dissertação de Mestrado "Fisiologia e produção 
da videira (cv. Touriga Nacional) em resposta à 
aplicação de biochar" 

  
Dissertação de Tese de Mestrado em Enologia e 
Viticultura. 

  Rita Ferreira 

49 31/Dez 
Artigo científico: "European Grapevine Moth 
and Vitis vinifera L. Phenology in the Douro 
Region: (A)synchrony and Climate Scenarios" 

  Revista Agronomy: Agronomy 2022, 12(1), 98.    
Reis, Samuel; 
Martins, Joana, et al. 

 

9.3.6 Prémio ADVID 2020 

Devido à situação de pandemia de Covid-19, que se viveu em 2020, a ADVID decidiu não abrir concurso para o 

Prémio ADVID 2020. 

 

 

 



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho ▪ Relatório de Actividades e Contas 2021 

 

121 

 

9.3.7 Dinamização de Projectos Complementares 

Para a promoção de projectos foram realizados contactos com associados, parceiros e outras entidades, 

destacando-se as newsletters abaixo identificadas. 

Quadro 9 – Dinamização de projectos complementares 

Data Evento Assunto 

 

6/Jan Pequenos investimentos nas explorações agrícolas  
Candidaturas a apoios com o objectivo de investimentos 
materiais de pequena dimensão nas explorações agrícolas. 

 

12/Jan VITIS - PRORROGAÇÃO - 1 FEV Candidaturas Vitis campanha 2021-2022.  

20/Jan 
PDR2020|Novas regras nos instrumentos 
financeiros 

Esclarecimentos sobre investimentos na exploração e 
apoios aos Jovens Agricultores. 

 

21/Jan 
VITIS - investimentos elegíveis a partir de 3 de Abril 
de 2021 

Esclarecimentos sobre as candidaturas Vitis e os 
investimentos elegíveis. 

 

17/Mar 
Despacho 2300-D de 2021 | Autorizações para 
Novas Plantações de Vinhas 

Candidaturas para autorizações de novas plantações de 
vinha. 

 

31/Mar 
Renovação do Parque de Tractores Agrícolas Next 
Generation | candidaturas até 31 de Maio 

Candidaturas para renovação de Tractores Agrícolas.  

1/Abr 
Candidate a sua empresa ao SIFIDE e obtenha 
benefícios fiscais 

Informação sobre candidaturas ao SIFIDE.  

17/Mai 
Candidaturas abertas para apoios à Instalação de 
painéis fotovoltaicos 

Informação sobre apoios à Instalação de painéis 
fotovoltaicos nas explorações agrícolas. 

 

4/Jun. 
Apoio excepcional ao sector de produção de vinho 
certificado - Candidaturas abertas até 18 Jun 

Esclarecimentos sobre apoio para singulares e PMEs que 
tenham certificado vinho com denominação de origem 
(DO) ou indicação geográfica (IG) em 2019 e 2020. 

 

9/Jul 
Medidas de destilação de vinho em situação de 
crise - Actualização 

Esclarecimentos sobre apoios para destilação de vinho.  

14/Jul 
Abertas as candidaturas à Operação 3.2.1 - 
Investimento na Exploração Agrícola | Construção 
de Charcas 

Esclarecimentos sobre as candidaturas apoios à 
construção de Charcas. 

 

30/Nov VITIS 2022/2023 - Abertura de candidaturas  Candidaturas Vitis campanha 2022-2023.  

6/Dez 
Candidaturas abertas: Operação 3.2.1 - 
Investimento na exploração agrícola 

Informação sobre candidaturas ao Investimento nas 
explorações. 

 

15/Dez 
VITIS | Campanha 2021/2022 - Alteração de 
Candidaturas  

Candidaturas Vitis campanha 2021-2022.  

 

9.3.8 Comunicação Social 

A ADVID, no âmbito das actividades desenvolvidas foi alvo de reportagens e entrevistas que se passam a enunciar. 

   Quadro 10 - Noticias publicadas por OCS (Órgãos de Comunicação Social). 

Data OCS    Assunto 

27/01/2021 Agrotec 
Sustainwine divulga vídeos sobre preservação do solo na 
vinha e as potencialidades das infraestruturas ecológicas 

27/01/2021 Agroportal. Online 
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Data OCS    Assunto 

02/02/2021 Revista Voz do Campo 
Sustainwine divulga vídeo dedicado à conservação da 
biodiversidade no ecossistema vitícola 

17/02/2021 Revista Visão. Online 

Projecto internacional quer reduzir o uso de cobre na vinha 

17/02/2021 RTP Madeira 

17/02/2021 Dinheiro vivo 

17/02/2021 Jornal O Minho 

17/02/2021 Pais ao minuto. Online 

17/02/2021 Diário de Trás-os-Montes 

17/02/2021 Mundo News online 

17/02/2021 Revista Agricultura e mar. Online 

17/02/2021 
Revista Frutas, Legumes e Flores. 
Online 

18/02/2021 RTP. Online 

ADVID em Projecto internacional quer redução do uso de 
cobre na viticultura europeia 

18/02/2021 Diário de Notícias. Online 

18/02/2021 Jornal O Observador 

17/02/2021 Agroportal 
COPPEREPLACE: Projecto internacional para reduzir o uso de 
cobre na vinha 

17/02/2021 A Voz de Trás-os-Montes 1,6 milhões de euros para reduzir o uso de cobre na vinha 

11/03/2021 Jornal Noticias. Online e papel Animais ajudam a desenvolver vinhas amigas do ambiente 

15/03/2021 Agroportal. Online 

A problemática das pragas na viticultura actual – sistemas de 
apoio à decisão 

15/03/2021 Revista A voz do Campo 

16/03/2021 Revisa Frutas, Legumes e Flores 

03/03/2021 Agriterra. Online ADVID debate pragas na viticultura 

01/04/2021 Revista Voz do Campo 

Webinars sobre boas práticas na aplicação 

01/04/2021 Revista Fruta, legumes e Flores 

01/04/2021 Agroportal. Online 

Veja o vídeo resumo do projecto SustainWine 01/04/2021 Vida Rural 

01/04/2021 Revista Sustentável 
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Data OCS    Assunto 

13/05/2021 Revista da Fruta 
Congresso Internacional de Viticultura de Montanha adiado 
para 2022, mas com pré-edição a 13 de Maio com inscrições 
gratuitas 

14/04/2021 Voz do Campo Das dificuldades também nascem oportunidades 

15/05/2021 Voz do Campo 
Agricultura 4.0 – Promoção da Sustentabilidade para o Sector 
Europeu do Vinho 

21/05/2021 Voz do Campo Há muitas evoluções a assinalar na viticultura nacional 

01/06/2021 Agroportal 
Boas práticas na preparação das caldas e no uso dos 
equipamentos de aplicação – Vinha – 14 de Junho – Alijó 

02/06/2021 Agrotec 
Agricultura 4.0 - Promoção da Sustentabilidade para o Sector 
Europeu do Vinho 

04/06/2021 Agroportal 
Seminário Boas práticas para Confusão Sexual em Viticultura 
de Encosta 

07/06/2021 Agricultura e Mar 
Confusão sexual em viticultura de encosta? Saiba tudo sobre 
protecção contra a traça-da-uva 

07/06/2021 Agroportal 

Projecto SustainWine na Feira Nacional de Agricultura 

07/06/2021 Voz do Campo 

11/06/2021 Agroportal 
Agricultura 4.0 – Promoção da Sustentabilidade para o Sector 
Europeu do Vinho  

11/06/2021 Agriterra 

15/06/2021 Green Savers 
Plataforma ADVIDclim apresenta projecções climáticas e visa 
apoiar a viticultura 

15/06/2021 Voz do Campo ADVID apresenta a ADVIDclim: Projecções Climáticas 

15/06/2021 Notícias ao minuto 
Plataforma ADVIDclim apresenta projecções climáticas e 
apoia a viticultura 

15/06/2021 Rádio Renascença 
Douro. Viticultores vão dispor de plataforma com projecções 
climáticas 

15/06/2021 MSN Notícias 
Plataforma ADVIDclim apresenta projecções climáticas e 
apoia a viticultura 

15/06/2021 A Voz de Trás-os-Montes 
Plataforma ADVIDclim apresenta projecções climáticas para 
apoiar a viticultura 

06/06/2021 
Porto Canal. Programa Planeta 
Verde 

Planeta Verde - ADVID 

16/06/2021 Agroportal Acesso à plataforma ADVIDclim 

21/06/2021 Agroportal 
Agricultura 4.0 e Sustentabilidade do Sector Vitivinícola 
debatidas em Evento Europeu 

21/06/2021 Gazeta Rural 
Agricultura 4.0 e Sustentabilidade do Sector Vitivinícola 
debatidas em Evento Europeu 

28/06/2021 Revista Agrotec 
Confusão sexual contra a traça-da-uva, na região demarcada 
do Douro. O Projecto CSinDOURO 

07/06/2021 Agricultura e Mar 
Confusão sexual em viticultura de encosta? Saiba tudo sobre 
protecção contra a traça-da-uva 
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Data OCS    Assunto 

30/06/2021 Vida Rural Conheça os vencedores deste ano dos Prémios Vida Rural! 

01/07/2021 Agricultura e Mar 
SustainWine. Projecto da ADVID distinguido nos Prémios Vida 
Rural 

01/07/2021 Agroportal 

Projecto SustainWine recebe distinção a nível nacional 

08/07/2021 Gazeta Rural 

07/07/2021 Agroportal 
Dias na Vinha – Sessão de demonstração: Mecanização e 
robotização para vinhas de encosta – 15 de Julho – Tabuaço 

14/07/2021 Agroportal ADVID: Balanço Intercalar do Ano Vitícola e Previsão de 
Produção de Vindima 2021 

14/07/2021 Rádio Universidade FM. Noticias ADVID fez previsão para a Vindima de 2021 

15/07/2021 Rádio Universidade FM 
Vindima de 2021. Rosa Amador, da ADVID, aponta para um 
aumento de 15% no número de pipas 

21/07/2021 Gazeta Rural 

Quinta dos Murças distinguida com Prémio Vintage IVDP 
Ambiente e Sustentabilidade 2020 

21/07/2021 Revista Grandes Escolhas 

21/07/2021 Revista Sustentável 

22/07/2021 A Voz de Trás-os-Montes Douro prevê aumento na produção para a vindima 2021 

03/08/2021 A voz do Campo 

PreVineGrape: Desenvolvimento de um biofungicida para 
combate a doenças da videira 

14/09/2021 Revista Agriterra 

15/09/2021 Vida Rural 

22/09/2021 Jornal de negócios 
Competitividade e sustentabilidade são os principais desafios 
do sector do vinho 

04/10/2021 Fruta, Legumes e flores 
ADVID realiza workshops sobre boas práticas para a 
biodiversidade 

06/10/2021 
Revista de Vinhos. Essência do 
Vinho 

WORKSHOP: BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

08/10/2021 Agriterra 
Workshops debatem as boas práticas agrícolas para a 
biodiversidade no contexto das alterações climáticas 

08/10/2021 Agrotec 
Práticas agrícolas, biodiversidade e alterações climáticas em 
debate 

13/10/2021 Voz do Campo 
Workshops: “Boas práticas agrícolas para a biodiversidade no 
contexto das alterações climáticas” 

27/10/2021 Agroportal 

Boletim Ano Vitícola 2021 – Balanço Final do Ano Vitícola 

27/10/2021 Voz do Campo 

02/12/2021 
Revista Vinhos - A essência do 
vinho 

DOURO + SUSTENTÁVEL Destaca projectos de sucesso 

03/12/2021 Diário de Trás-os-Montes ADVID distinguida com o prémio na categoria Viticultura 
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Data OCS    Assunto 

03/12/2021 Agroportal 
ADVID distinguida com o prémio “Douro + Sustentável”, na 
categoria VITICULTURA 

06/12/2021 Voz do Campo 
ReWine é o novo programa educacional desenvolvido pelo 
CoLAB VINES&WINES 

06/12/2021 Agriterra 
ReWine: o novo programa que promove as boas práticas de 
economia circular no sector vitivinícola 

06/12/2021 Vida Rural 
ReWine vai divulgar boas práticas de economia circular na 
vitivinicultura 

06/12/2021 Revista Sustentável 
ReWine quer divulgar boas práticas de economia circular na 
vinha 

07/12/2021 Agronegócios 
ReWine é o novo programa educacional desenvolvido pelo 
CoLAB VINES&WINES 

08/12/2021 Greensavers 
Projecto “ReWine” promove boas práticas de economia 
circular do sector dos vinhos 

08/12/2021 A Voz de Trás-os-Montes “ReWine” promove economia circular do sector dos vinhos 

14/12/2021 Agroportal 
ReWine divulga vídeo sobre Preservação e Reforço do Capital 
Natural: Água e Solo 

17/12/2021 Agrotec 
COPPEREPLACE: Projecto internacional para reduzir o uso de 
cobre na vinha 

20/12/2021 Gazeta Rural 
Consórcio do COPPEREPLACE discutiu o progresso e as 
próximas etapas deste projecto internacional 

21/12/2021 Revista Fitosintese - ANIPLA 
Entrevista: As alterações climáticas estão a gerar um 
aumento da incidência e da variabilidade das pragas e 
doenças nas vinhas do Douro. 

21/12/2021 Agroportal ADVID/CoLAB VINES&WINES e InovCluster em novo projecto 
de internacionalização 

21/12/2021 Revista Voz do campo 
Consórcio do COPPEREPLACE reúne-se após um ano de 
trabalho 

21/12/2021 Agroportal 
ADVID/CoLAB VINES&WINES e InovCluster em novo projecto 
de internacionalização 

21/12/2021 Agroportal 
Consórcio do COPPEREPLACE reúne-se após um ano de 
trabalho 

21/12/2021 Revista Voz do campo 

21/12/2021 Vida Rural Projecto COPPEREPLACE comemora um ano 

21/12/2021 Revista Vinetur 
El proyecto COPPEREPLACE presenta avances en la 
implementación de productos emergentes que pueden 
reemplazar el uso de cobre en viñedo 

 

10.  SERVIÇOS DE APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

10.1  SERVIÇOS FINANCIADOS PELAS QUOTAS 

Apoio técnico à Produção Integrada (PRODI) da vinha e Agricultura biológica (BIO) 

No âmbito do desenvolvimento do programa de apoio técnico aos modos de Produção Integrada e Agricultura 
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Biológica em viticultura, em 2021 efectuou-se o acompanhamento de parcelas de 117 Associados com contrato de 

assistência técnica, apoiando a implementação destes dois modos de produção da vinha.  

Neste âmbito, foram realizadas 470 visitas de campo, tendo também aumentado a assistência por contacto 

telefónico que se traduziu em 1172 contactos telefónicos. Ainda no âmbito da assistência técnica foram realizados 

125 Pedidos Únicos, 101 parcelários e 114 cadernos de campo, tal como demonstra a Fig. 4. 

 

 

Fig.  4 - Acções de acompanhamento técnico aos associados  

 

A actividade técnica foi complementada e reforçada através da edição de vários documentos de suporte à tomada 

de decisão, nomeadamente, Boletins Técnicos e Circulares de acompanhamento do ciclo vegetativo da videira e da 

evolução pragas e doenças, tal como reportado no Quadro 5. 

Apoio à elaboração dos processos de candidatura ao Pedido Único (PU) 

Foram submetidos 125 pedidos Únicos, tendo-se candidatado às medidas Agro-Ambientais (MAA), incluídas na 

Medida 7 do PDR2020, em 2021, uma superfície total de 5.145 ha à Acção 7.2. Produção Integrada (PRODI) (dos 

quais 5.079 ha são vinha) e 733 ha à Acção 7.1. Agricultura Biológica (MPB) (Fig. 6). Foram também candidatas 

superfícies às operações 7.6.1. Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional (CPT), 7.6.2. Culturas 

Permanentes Tradicionais - Douro Vinhateiro (CPT-DV) para a manutenção de muros de pedra posta e 7.4.2. 

Enrelvamento da entrelinha de Culturas Permanentes (Conservação do Solo) e ainda, candidatas superfícies aos 

Pagamentos Directos - Regime Pagamento Base (RPB) e Regime de Pequena Agricultura (RPA) e à Medida 9 - 

Manutenção da Actividade Agrícola em Zona Desfavorecida (MZD Ś), tal como reportado na Fig. 5. 

As Figuras 5 e 6 sintetizam a informação referente às candidaturas ao Pedido Único 2021. 
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Fig. 5 - Informação geral sobre os processos elaborados (à esquerda); Detalhe por Medida Agro-Ambiental (à direita) 

 

Fig. 6 - Total das ajudas (do lado esquerdo) e Total integrado por Medida Agro-Ambiental (do lado direito). 

 

Quadro 11 - Áreas e montantes candidatados no PU de 2020 e 2021 

Ajudas PU 2020 2021 ∆ (%) 

Nº PU 128 125 -2,3 

Nº Acções candidatas 581 598 2,9 

Área candidata a RPB (ha) 6 525 6 359 -2,5 

Área candidata a MZD ś  (ha) 7 338 7 232 -1,4 

Área candidata a PRODI  (ha) 5 463 5 145 -5,8 

Área candidata a MPB  (ha) 453 733 61,9 

Área candidata ao Enrelvamento  (ha) 3 410 3 914 14,8 

Área candidata às Culturas permanentes tradicionais  (ha) 280 323 15 

Área candidata às Culturas permanentes tradicionais - Douro Vinhateiro (ha) 1 275 1 406 10,2 

Muros candidatos (m) 556 000 614 897 10,6 

Valor Potencial a receber (€) 2. 411 004 2.790.516 15,7 
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Vinha 2020 2021 ∆ (%) 

Área candidata a PRODI (ha) 5 353 5 079 -5,1 

Área candidata a MPB (ha) 291 419 44,1 

 

 

10.2.  SERVIÇOS FACTURADOS  

VITICULTURA 

 Elaboração de candidaturas ao Pedido Único sem Assistência Técnica - 7 

 Monitorização do estado hídrico e/ou aluguer de equipamento (Câmara de Pressão) - 3 

 Previsões climáticas 2020, 2050, 2080 – Portal ADVIDClim para todos os Associados 

 Acompanhamento dos Investimentos na Exploração Agrícola – 7 

 Candidaturas PDR2020 “Next Generation”- 15 

 Candidaturas medida excepcional e temporária: Sector do Vinho Certificado- 2 

 Elaboração e Acompanhamento Candidaturas VITIS- 12 

 Previsões meteorológicas sazonais (Abril a Outubro) – 12 

 Sobreposição Registo Vitícola e Parcelas IVDP- 2 

 Avaliação de Bioindicadores - 2 

 Avaliação da Severidade do ataque de Traça da Uva à Vindima- 1 

 Candidaturas a Novas Autorizações de Plantação- 1 

 Prestação de Serviço de Aconselhamento Agrícola- 12 

 Projectos de Drenagem – 10 

 

ENOLOGIA 

• Evolução da Maturação  

– Análise Sumária  

Os Associados solicitaram análise sumária para 346 amostras de uvas. Internamente foram solicitadas 

análises para 133 amostras decorrentes de ensaios e parcelas de referência. 

 – Análise Sumária + Fenólica + Complementar 

Os Associados solicitaram análises para 561 amostras, tendo sido determinado o peso, volume, pH, álcool 

provável, acidez total, antocianinas totais, taninos, polifenóis totais e ácido málico. Foram ainda solicitadas 

pelos Associados 343 análises complementares (ácido málico e/ou azoto assimilável). Internamente 

foram requisitadas análises (sumária + fenólica + complementar) para 385 amostras decorrentes de 

ensaios e parcelas de referência. 

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos 
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Foram realizadas análises a 166 amostras de vinhos tranquilos através do Portal dos Taninos, no conjunto 

dos Associados aderentes a este serviço (1).  

• Acompanhamento da Fermentação Alcoólica e Fermentação Maloláctica em Vinhos Tranquilos 

Realizaram-se análises complementares (e.g. ácido málico, glucose + frutose) em 436 amostras de vinhos 

tranquilos recorrendo ao Y-15, para acompanhamento da Fermentação Maloláctica e da Fermentação 

Alcoólica. 

• Análise Sumária a Vinhos  

Foram realizadas análises sumárias em 101 amostras,  que englobam determinações de álcool provável, 

acidez total, pH, dióxido de enxofre livre e total e acidez volátil. 

 

 

OUTROS 

• Seguro de grupo colheita de uvas para vinho 

Foi realizado um seguro de grupo, em que a ADVID foi a Tomadora do seguro, com 3 tipos de cobertura: 

 

 

O seguro de grupo teve 40 aderentes dos quais 31 associados, correspondendo a um capital seguro de 

3 379 506,96 €.  

 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA  

Devido à situação de pandemia de Covid-19, não se reuniram as condições necessárias para a realização de 

formação especializada. 

 

11. APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILÍSTICO 

Dando continuidade ao desenvolvido nos anos anteriores, continuámos a introduzir 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. 
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12. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 No seguimento dos anos anteriores constituiu objectivo da ADVID reforçar a cooperação com as instituições com 

as quais já mantinha protocolos de parceria e promover o desenvolvimento de parcerias estratégicas com 

instituições nacionais e estrangeiras de prestígio, de forma a potenciar sinergias de cooperação. 

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

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

Região Demarcada do Douro.  

As características dos territórios vitivinícolas portugueses e muito particularmente o da RDD - território de 

montanha, com custos acrescidos relativamente a outra viticultura, mas que permitiu a classificação de Património 

Mundial na categoria de paisagem evolutiva e viva, o que se tem traduzido essencialmente na atractividade dos 

turistas, deve estar perfeitamente internalizado nas diferentes Instituições, particularmente as Nacionais. Assim, 

temos tido um papel activo junto dos Organismos decisores das políticas vitivinícolas, CCDRN, IVV, IVDP, DGAV, 

GPP, IFAP, DRAPN, DGADR, DGAE, CIM DOURO e outras Entidades Oficiais, concebendo propostas que vão de 

encontro às necessidades e especificidades da viticultura nacional com especial ênfase da Viticultura de Encosta. 

Destacamos, também, o reforço da defesa dos interesses dos nossos Associados e da Vitivinicultura Nacional, e em 

particular a da Região do Douro, através da apresentação de propostas para os diplomas que regem as políticas 

agrícolas e vitivinícolas, nomeadamente, PEPAC 2023-2027 (IVV - intervenção sectorial do vinho 04-05-2021), (CAP- 

Arquitectura verde e Intervenção sectorial vitivinícola, 3-11-2021) e (consulta pública – 05-12-2021); “Plano de 

Recuperação e Resiliência (consulta pública 01-03-2021)” e contributo para a consulta pública - Strategic Research 

and Innovation Agenda of the European co-funded Partnership ‘Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth, e 

ainda “COVID-19 Medida excepcional e temporária para o sector do vinho  (IVV 09-06-2021)” e “Exposição: danos 

granizo em vinhas com menos de 2 anos (DRAPN 21-06-2021)” 

Também realçamos a ligação com a DGADR, sendo a ADVID membro do Grupo Trabalho Temático Inovação. 

 Destacamos também as relações de trabalho mantidas com a DAGV, nomeadamente através da colaboração nos 

Grupo de Trabalho do “Plano de Acção Nacional de Controlo da Flavescência Dourada da Videira”. 

Estabelecemos parcerias e integrámos grupos de trabalho, das quais destacamos: o Grupo de Trabalho 

Operacional para a Sustentabilidade, promovido pelo IVV,  com o objectivo de redigir um caderno de encargos 

para a formulação do normativo nacional de sustentabilidade e acompanhar o desenvolvimento deste referencial;  

o Comité de Combate ao Granizo, o qual é promovido pela ProDouro, em parceria com a ADVID, a Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e as Adegas Cooperativas de Favaios e Sabrosa;  Hackathon Douro & 

Porto promovido pelo IVDP em parceria com o Sistema Científico, com o intuito de desenvolver soluções para 

desafios relevantes da RDD.  

Também foi reforçada a ligação com o IAPMEI, COMPETE, AICEP,  ANI e IEFP, devido à elaboração do “Pacto para 

a Competitividade e Internacionalização do Cluster da Vinha e do Vinho” o qual compreende um conjunto de 
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medidas e acções orientadas para cinco áreas chave, designadamente, Internacionalização e Captação de 

Investimento Directo Estrangeiro, Formação e Reforço do Capital Humano como Factor de Sustentabilidade, 

Promoção de I&D e Inovação, Sustentabilidade do Sector Vitivinícola e dos Territórios Subjacentes e Redução dos 

Custos de Contexto.    

Reforçamos as ligações com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Europeu pelos 18 projectos 

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

“Objectivos e Estratégia” deste Relatório de Actividades. 

Este reforço consubstanciou-se, ainda, pela adesão como Associados da ADVID, da Universidade do Porto. 

A ADVID para acompanhar e participar na definição das políticas e eventos técnico-científicos vitivinícolas, 

internacionais, nacionais e regionais mantém participações em diferentes instituições e integra várias plataformas 

do conhecimento: 

• CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal - Associado e Membro da Direcção; 

• CCRD-Norte - Conselheiro no Conselho Consultivo da Missão Douro; 

• CNOIV – Comissão Nacional do OIV, participação nos diversos grupos de peritos e Conselho Geral; 

• Comité Européen des Entreprises Vin (CEEV) – Membro Observador;  

• Confraria do Vinho do Porto – Confrade Honorário com Grau de Infanção; 

• Confraria dos Vinhos do Douro – Confrade Honorário, na categoria de Mareante; 

• Euromontana – Associado; 

• European Cluster Collaboration Plataform – Aderente; 

• FEVIPOR - Federação dos Viticultores de Portugal, vogal da Direcção; 

• GIESCO – Groupe international d'Experts en Systèmes vitivinicoles pour la Coopération – Membro; 

• OILB - l'Organisation Internationale de Lutte Biologique – Associado; 

• OIV – Representante de Portugal no Grupo ad hoc “Balanço do Carbono” e participação activa no Grupo 

de Trabalho para a acção “Functional Biodiversity”; 

• Parceria Portugal Clusters – Membro; 

• PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, Vogal da Mesa da Assembleia Geral; 

• Rede Rural Nacional – Membro e participação activa no Grupo Trabalho Temático Inovação (Grupo 

Trabalho Temático Permanente); 

• Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas no Sector Agro-florestal – Entidade 

gestora em parceria; 

• Centro de Competências para a Inovação Tecnológica do Sector Agro-florestal – InovTechAgro - Entidade 

gestora em parceria; 

• Conselho Estratégico Empresarial do Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade (IB-S) 

da Universidade do Minho – Membro; 
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• Plataforma Regional de Especialização Inteligente da RIS3 NORTE – Membro; 

• Conselho Sectorial para a Qualificação Agro-alimentar da Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional (ANQEP) – Membro. 
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13. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021 
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Notas 31.Dez.21 31.Dez.20

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 3 70.907,85              84.771,07              

Ativos intangíveis 4 1.120,18                2.690,36                

Investimentos financeiros 5.473,56                3.162,15                

77.501,59              90.623,58              

Ativo corrente
Clientes 5 6.345,34                2.465,45                

Estado e outros entes públicos 7 0,38                       2,92                       

Associados 6 64.147,19              37.492,29              

Créditos a receber 8 444.865,34            563.618,49            

Diferimentos 9 3.059,42                3.129,81                

Caixa e depósitos bancários 10 981.305,09            709.028,20            

1.499.722,76         1.315.737,16         

Total do ativo 1.577.224,35         1.406.360,74         

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos 19 864.967,45            789.463,80            

Reservas 472.871,73            472.871,73            

Outras variações nos fundos patrimoniais 10.136,28              6.451,25                

Resultado líquido do período 87.712,86 71.460,10

Total dos fundos patrimoniais 1.435.688,32         1.340.246,88         

Passivo

Passivo não corrente

-                        -                        

Passivo Corrente
Fornecedores 11 21.857,63              20.771,36              

Estado e outros entes públicos 7 28.281,07              21.385,76              

Diferimentos 9 1.200,00                

Outros passivos correntes 8 91.397,33 22.756,74              

141.536,03            66.113,86              

Total do passivo 141.536,03            66.113,86              

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1.577.224,35         1.406.360,74         

Balanço Individual 

(Valores expressos em euros)

Período findo em 31 de Dezembro de 2021 
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Notas 31.Dez.21 31.Dez.20

Venda e  prestação de serviços 12 409.588,16 390.130,28

Subsídios à exploração 13 576.936,31 551.286,95

Fornecimentos e serviços externos 14 -251.281,74 -255.282,36 

Gastos com o pessoal 15 -615.786,67 -564.405,02 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 6 -3.563,99 

Outros rendimentos 16 6.000,84 7.542,55

Outros gastos 17 -10.547,71 -25.878,21 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 114.909,19 99.830,20

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -27.197,85 -28.381,76 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 87.711,34 71.448,44

Juros e rendimentos similares obtidos 18 1,52 11,66

Resultado antes de impostos 87.712,86 71.460,10

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 87.712,86 71.460,10

(Valores expressos em euros)

Demonstração dos Resultados Individuais

Período findo em 31 de Dezembro de 2021 
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Notas 31.Dez.21 31.Dez.20

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Recebimentos de associados e clientes 394.518,63 434.866,64

Pagamentos a fornecedores -252.604,75 -267.772,52 

Pagamentos ao pessoal -605.881,85 -558.869,00 

Caixa gerada pelas operações -463.967,97 -391.774,88 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos 748.009,31 362.571,47

748.009,31 362.571,47

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1) 284.041,34 -29.203,41 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -11.764,45 -39.282,62 

Ativos intangíveis -922,50 

-11.764,45 -40.205,12 

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2) -11.764,45 -40.205,12 

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 272.276,89 -69.408,53 

Caixa e seus equivalentes no início do período 709.028,20 778.436,73

Caixa e seus equivalentes no fim do período 981.305,09 709.028,20

(Valores expressos em  euros)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais

Período findo em 31 de Dezembro de 2021 
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 Notas  Fundos   Reservas 

 Outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais 

 Resultado 

líquido do 

período 

 Total do 

capital próprio 

Posição no Início do Período 2021 789.463,80     472.871,73     6.451,25         71.460,10       1.340.246,88

Alterações no período

  Variações nos outros fundos patrimoniais 3.685,03 3.685,03

Aplicação do Resultado Líquido do Período anterior 71.460,10 -71.460,10 0,00

Outras alterações reconhecidas no fundo 19 4.043,55 4.043,55

75.503,65 0,00 3.685,03 -71.460,10 7.728,58

Resultado Líquido do Período 87.712,86       87.712,86       

Posição no Fim do Período 2021 864.967,45     472.871,73     10.136,28       87.712,86       1.435.688,32  

(Valores expressos em euros)

Fundos Patrimoniais

Período findo em 31 de Dezembro de 2021 

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
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Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados  

 Período findo em 31 de Dezembro de 2021   
 

 

 

1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 

Referencial Contabilístico 

 
Em 2021 as demonstrações financeiras da ADVID foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema Normalização 

Contabilística (SNC), aplicável às ESNL 

 

 

2. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. 

Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados. 

  

2.1 Moeda funcional e de apresentação 

 

As demonstrações financeiras da ADVID são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 

 

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalecentes à data 

da transacção. 

 

 

2.2 Ativos fixos tangíveis 

 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade 

acumuladas. 

 

 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:  

 

 
 

 
2.3 Ativos intangíveis 

 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade 

acumuladas.  

 

2.4 Associados, clientes e créditos a receber 

 

As contas de “Associados”, “Clientes” e “Créditos a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal 

diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade acumuladas’, para que as mesmas 

reflictam o seu valor realizável líquido. 

A conta de “Créditos a receber”, inclui a rubrica “Subsidios a receber contratualizados”, cujo registo é efetuado pelos valores a 

receber das comparticipações a fundo perdido, nos investimentos em ativos fixos e gastos correntes, já ocorridos e afectos a 

projetos contratualizados.   

 

 

2.5 Investimentos financeiros 

 Anos de vida 

útil 

   Edifícios e outras construções 5 - 20 

   Equipamento básico 4 - 8 

   Equipamento de transporte 3 - 7 

   Ferramentas e utensílios 3 - 7 

   Equipamento administrativo 2 - 10

   Outros activos fixos tangíveis 1 - 4 
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Os investimentos financeiros detidos são reconhecidos na data em que são substancialmente transferidos, os riscos e vantagens 

inerentes. São inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, incluindo despesas de transacção. 

 

Após o reconhecimento inicial, os investimentos financeiros são mensurados por referência ao seu valor de mercado à data do 

balanço. 

 

 

2.6 Caixa e equivalentes de caixa 

 

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. 

  

 

2.7 Fornecedores e outras contas a pagar 

 

As contas a pagar a outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal. 

 

 
2.8 Subsídios 

 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos, estão registados em balanço na rubrica “Outras 

variações no capital próprio” e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às 

depreciações dos ativos subsidiados. 

 

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, sendo os mesmos reconhecidos em resultados 

à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio. 
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3. Ativos fixos tangíveis 

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respectivas depreciações, nos períodos de 2021 e de 2020 foi o seguinte: 

 

 
 

 

  

Quantias brutas 

escrituradas
17.380,69 180.599,45 113.637,01 84.079,40 395.696,55

Depreciações e 

perdas por 

imparidade 

acumuladas

-13.865,38 -158.666,73 -74.565,75 -76.117,82 -323.215,68

Quantias líquidas 

escrituradas
3.515,31 21.932,72 39.071,26 7.961,58 72.480,87

8.671,50 27.490,00 3.121,12 39.282,62

-26.660,00 -26.660,00

-92,51 -8.904,29 -11.460,25 -6.535,37 -26.992,42

Quantias brutas 

escrituradas
17.380,69 189.270,95 114.467,01 87.200,52 408.319,17

Depreciações e 

perdas por 

imparidade 

acumuladas

-13.957,89 -167.571,02 -59.366,00 -82.653,19 -323.548,10

Quantias líquidas 

escrituradas
3.422,80 21.699,93 55.101,01 4.547,33 84.771,07

7.147,86 4.616,59 11.764,45

-92,51 -8.874,71 -11.460,25 -5.200,20 -25.627,67

Quantias brutas 

escrituradas
17.380,69 196.418,81 114.467,01 91.817,11 420.083,62

Depreciações e 

perdas por 

imparidade 

acumuladas

-14.050,40 -176.445,73 -70.826,25 -87.853,39 -349.175,77

Quantias líquidas 

escrituradas
3.330,29 19.973,08 43.640,76 3.963,72 70.907,85

Reversão de depreciações

Em 

31.12.2020

Adições

Alienações, sinistros e abates

Depreciações

Em 

31.12.2021

Em 

01.01.2020

Adições

Transferências

Alienações, sinistros e abates

Outras alterações

Depreciações

Ativos fixos tangíveis Edifícios
Equipamento 

básico

Equipamento 

de transporte

Equipamento 

administrativo
Totais
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4. Ativos intangíveis 

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte: 

 

 

 
 

 
5. Clientes 

 

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição: 

 

 
 

 
 

6. Associados 

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Associados” tinha a seguinte composição: 

 

 
  

Quantias brutas escrituradas 5.518,03 5.518,03

Depreciações e perdas por imparidade 

acumuladas
-2.827,67 -2.827,67

Quantias líquidas escrituradas 2.690,36 2.690,36

-1.570,18 -1.570,18

Quantias brutas escrituradas 5.518,03 5.518,03

Depreciações e perdas por imparidade 

acumuladas
-4.397,85 -4.397,85

Quantias líquidas escrituradas 1.120,18 1.120,18

Outras alterações

Depreciações

Em 31.12.2021

Ativos fixos intangíveis Programas de computador Totais

Em 31.12.2020

Adições

Alienações, sinistros e abates

31.Dez.21 31.Dez.20

Clientes 6.345,34 2.465,45

6.345,34 2.465,45

Perdas por imparidade

Clientes 6.345,34 2.465,45

31.Dez.21 31.Dez.20

Associados 64.147,19 41.056,28

64.147,19 41.056,28

Perdas por imparidade -3.563,99

Associados 64.147,19 37.492,29
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7. Estado e outros entes públicos 

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os seguintes 

saldos: 

 

 
 

8. Créditos a receber e outros passivos correntes 
 

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 as rubricas “créditos a receber e outros passivos correntes” no ativo e no passivo, 

apresentava os seguintes saldos: 

 

 
 
 

  

31.Dez.21 31.Dez.20

Ativo

Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC) 0,38 2,92

0,38 2,92

Passivo

Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) 5.553,00 5.407,00

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 12.272,62 6.087,12

Segurança social 10.455,45 9.891,64

28.281,07 21.385,76

31.Dez.21 31.Dez.20

Ativo

Fornecedores 2.140,22 3.272,01

Devedores por acréscimo de rendimentos

Devedores diversos 2.000,00

Pessoal

Subsídios a receber contratualizados 442.725,12 558.346,48

Outras contas a receber 444.865,34 563.618,49

Passivo

Credores por acréscimo de gastos 27.764,26 18.569,25

Associados 136,24 637,52

Credores diversos 549,75 265,36

Credores por subsídios de projetos 62.947,08 3.284,61

Outras contas a pagar 91.397,33 22.756,74
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9. Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 as rubricas “diferimentos”, apresentava os seguintes saldos: 

 

 

10. Caixa e depósitos bancários 

 
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 

 

 

 

 
 

 

 
11. Fornecedores 

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue: 

 

 
 

  

31.Dez.21 31.Dez.20

Diferimentos ( Ativo)

Outros gastos diferidos 3.059,42 3.129,81

3.059,42 3.129,81

Diferimentos ( Passivo)

Outros rendimentos difereidos 1.200,00

1.200,00

31.Dez.21 31.Dez.20

Caixa 2.278,51 2.578,09

Depósitos à ordem 357.672,90 65.096,43

Depósitos a prazo 621.353,68 641.353,68

Meios libertos líquidos 981.305,09 709.028,20

31.Dez.21 31.Dez.20

Fornecedores 21.857,63 20.771,36

Fornecedores 21.857,63 20.771,36
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12. Vendas e prestação de serviços 

As vendas e prestação de serviços nos períodos de 2021 e de 2020 foram como segue: 

 

 

 

 

 
13. Subsídios à exploração 

 

Nos períodos de 2021 e de 2020 a ADVID reconheceu rendimentos decorrentes dos seguintes subsídios: 

 

 

 

 
  

31.Dez.21 31.Dez.20

Vendas 75,47

Quotas 129.600,00 126.600,00

Joias 1.920,00 1.620,00

Quota variável 121.363,32 122.354,28

Outros serviços 156.704,84 139.480,53

Vendas e prestação de serviços 409.588,16 390.130,28

31.Dez.21 31.Dez.20

Absyeasts 31.221,54 34.153,81

Coaclimaterisk 6.646,61 1.771,98

Colab 325.498,94 313.305,07

Coppereplace 17.095,76 1.592,54

Csindouro 11.817,60 21.751,83

Epawi 17.534,12

Eyesontrap 8.854,04 19.780,56

Feel taste 7.316,31

Infravini 8.115,95 37.159,84

Instituto do emprego e formação profissional 13.852,93

Previnegrape 13.619,96

Recursos genéticos 6.281,25

Rede rural 2.115,90 7.936,55

Rewine 13.503,81

Saff 10.590,01 13.744,35

SIAC 2021 43.839,04

Vinci 16.487,81 18.240,04

Viniot 22.544,73 23.201,37

CAP 1.144,00

Metbots 3.125,00

SIAC 2017 36.101,66

Sustainwine 18.278,35

Subsídios 576.936,31 493.781,94
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14. Fornecimentos e serviços externos 

 

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte: 

 

 

 
 
 
 

15. Gastos com o pessoal 

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 foi a seguinte: 

 

 
  

31.Dez.21 31.Dez.20

Trabalhos especializados 169.764,13 166.061,21

Publicidade e propaganda 2.189,53

Honorários 1.845,00 1.230,00

Conservação e reparação 7.849,34 3.761,40

Serviços bancários 340,43 157,82

Ferramentas e utensílios 3.627,41 15.215,77

Livros e documentação técnica 625,77 1.027,41

Material de escritório 2.529,00 2.615,06

Artigos para oferta 229,00

Outros materiais 2.754,96 5.230,78

Combustíveis 11.631,59 8.969,62

Deslocações e estadas 8.745,40 9.731,12

Rendas e alugueres 17.283,18 17.888,81

Comunicação 6.546,80 5.876,75

Seguros 4.585,87 3.359,45

Contencioso e notariado 1.412,70 1.225,42

Limpeza, higiene e conforto 612,56 294,75

Outros serviços 11.127,60 10.218,46

     Fornecimentos e serviços externos 251.281,74 255.282,36

31.Dez.21 31.Dez.20

Remunerações

Pessoal 490.426,44 452.799,09

Gratificações ao pessoal

Encargos sociais

Encargos sobre remunerações 99.161,20 91.873,92

Seguros 7.342,73 6.626,71

Gastos de ação social 1.660,73

Outros 17.195,57 13.105,30

     Gastos com o pessoal 615.786,67 564.405,02
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16. Outros rendimentos e ganhos 

Os outros rendimentos e ganhos, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foram como segue: 

 

 
 

 

 
17. Outros gastos e perdas 

Os outros gastos e perdas, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foram como segue: 

 

 
 

 

 

 

18. Resultados financeiros 

Os resultados financeiros, nos períodos de 2021 e de 2020, tinham a seguinte composição: 

 

 
 
 
19. Outras alterações reconhecidas no fundo 

O movimento ocorrido em 2021 nesta rubrica, refere-se a comparticipação de despesas que não foram aceites ou não 

contabilizadas, em projetos que já foram encerrados em períodos anteriores. 

  

31.Dez.21 31.Dez.20

Alienação de ativo corpóreo 2.000,00

Correções relativas a períodos anteriores 1.009,02 1,85

Imputação de subsídios 4.361,82 5.491,48

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Outros  não especificados 630,00 49,22

Outros rendimentos e ganhos 6.000,84 7.542,55

31.Dez.21 31.Dez.20

Impostos 839,73 873,77

Descontos de pronto pagamento concedidos 342,48 334,69

Correções relativas a períodos anteriores 2,92 380,75

Quotizações 9.316,78 9.289,00

Outros não especificados 45,80

Prémio e Bolsa ADVID 15.000,00

          Outros gastos e perdas 10.547,71 25.878,21

31.Dez.21 31.Dez.20

Gastos financeiros

Rendimentos financeiros

     Juros obtidos 1,52 11,66

1,52 11,66

   Total de gastos e rendimentos financeiros 1,52 11,66
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20. Comparação entre o orçamentado e o executado 
 

 
 
 
 

21. Comparação entre o investimento orçamentado e o executado 
 
 

 
 

22. Informações exigidas por diplomas legais 
 

A Direcção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, 

de 7 de Novembro. 

 

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa que a situação da Empresa 

perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

Orçamento Executado Desvio

Rendimentos

Vendas e serviços prestados 402.520,00 409.588,16 7.068,16

Subsídios à exploração 570.192,53 576.936,31 6.743,78

Outros rendimentos e ganhos 4.491,74 6.000,84 1.509,10

Juros e rendimentos similares obtidos 100,00 1,52 -98,48

Total dos rendimentos 977.304,27 992.526,83 15.222,56

Gastos

Fornecimentos e serviços externos 285.450,70 251.281,74 -34.168,96

Gastos com o pessoal 653.009,13 615.786,67 -37.222,46

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Outros gastos e perdas 15.190,00 10.547,71 -4.642,29

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 22.886,33 27.197,85 4.311,52

Total dos gastos 976.536,15 904.813,97 -71.722,18

Resultado líquido do período 768,11 87.712,86 86.944,75

Total dos gastos + resultado líquido do período 977.304,27 € 992.526,83 € 15.222,56 €

Orçamento Executado Desvio

Investimentos

Equipamento de básico 9.258,48 € 7.147,86 -2.110,62

Equipamento administrativo 4.646,59 4.646,59

Total dos investimentos 9.258,48 11.794,45 2.535,97
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23. Eventos subsquentes e perspectivas futuras 

 

A invasão da Ucrânia pela Federação Russa, além da terrível devastação causada com a perda de vidas e da crise humanitária, 

está a ter um impacto económico a nível mundial, nomeadamente no aumento do preço dos factores energéticos. A exposição 

comercial de Portugal através das exportações para a Rússia e Ucrânia é limitada, pois estas não atingem 0,5% das vendas globais. 

Mais significativos estão a ser os efeitos nos custos transversais da economia, nomeadamente da energia, mas poderão vir a ter 

impacto no acesso a matérias-primas ou produtos agro-alimentares, para além de todo o enquadramento de incerteza que esta 

guerra gera nas agendas económicas.  

Face a este cenário, a Direção da ADVID está a avaliar situação actual com base na informação disponível. 

Dos resultados desta avaliação destacam-se os seguintes aspetos: 

• Risco de liquidez - é previsível que a situação geral dos mercados possa provocar um aumento generalizado de tensão 

de liquidez na economia e, por consequência, atrasos nos recebimentos das quotas, serviços prestados e subsídios. 

Contudo, a ADVID possui reservas financeiras, não se prevendo necessidade de recurso a crédito ou qualquer atraso no 

cumprimento das suas obrigações; 

• Risco de operações - Não se prevê impacto significativo na actividade da ADVID; 

• Risco de continuidade - tendo em conta todos os fatores supramencionados, a Direção considera como válido o 

pressuposto da continuidade da Associação. 

Por último, salientar que a Direção da Associação está a realizar uma supervisão constante da evolução desta situação, com o 

intuito de enfrentar, com êxito, os eventuais impactos, tanto financeiros como não financeiros, que possam surgir. 

De referir que de 31 de dezembro de 2021 até à data de emissão deste relatório, não ocorreram outros factos relevantes que possam 

vir a afetar materialmente a posição financeira e os resultados futuros da ADVID. 
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