
SEMINÁRIO 

A Gestão da Água em Viticultura: Desafios e Oportunidades
14 de Outubro de 2022

Museu do Douro, Peso da Régua

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



REGIÃO DEMARCADA DO DOURO (RDD

 

 
 
 

Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior
45 000 ha 

(13 297 ha vinha)
95 000 Ha  

(20 318 ha vinha)
110 000 ha

(9 842 ha vinha)

Área vinha / viticultor:      2.07 ha
(5 parcelas)

Fonte: IVDP, 2017

 23% da área de Vinha
 26 % do volume de 

Vinho
 45% do valor total de 

Vinho Exportado

O Douro no Sector 
Vitivinícola Nacional:



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: MODELO DE PROJECÇÃO

Muito Quente (36%); Até + 3ºC

Até -100 mm



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: RISCOS/IMPACTOS

FONTE: IPMA



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: RISCOS/IMPACTOS
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: RISCOS/IMPACTOS



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: RISCOS/IMPACTOS
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2014
FONTE: SIC Notícias



O CLIMA E A VITICULTURA

Défice Hídrico

Temperatura Elevada Radiação Elevada

Redução da Fotossíntese e Vigor

Fecho dos estomas

Declínio na síntese de pigmentos, proteínas e açúcares

Queimaduras solares (efeito escaldão) e desidratação do bago 

Um decréscimo na produtividade do produto economicamente útil 

Senescência das folhas basais

Clima (Altitude, Exposição, Declive, Etc.) – 63%
Van Leeuwen et al (2004)



Associação privada sem fins lucrativos criada em 1982 com o objectivo de melhorar a competitividade

das empresas do sector vitivinícola e incrementar a qualidade dos vinhos produzidos na Região

Demarcada do Douro, através de:

 Apoio técnico

 Participação em projectos de Investigação aplicada de interesse para o sector

 Transferência de conhecimento entre o sector científico/tecnológico e o sector vitivinícola
 Publicações técnicas
 Participação / Organização de conferências técnico-cientificas
 Formação técnica

 Representação Institucional

Contribuição técnica para decisões de politica vitivinícola

ADVID

Contribuir para o desenvolvimento sustentável da vitivinicultura



A PARCERIA

Objectivos da Parceria:

- Valorizar a experiência e a facilidade de 
comunicação dos “Agricultores Mentores”

- Transferir o conhecimento produzido pela 
ADVID e pelos seus Associados



A PARCERIA

Objectivos da Parceria:

- Valorizar a experiência e a facilidade de 
comunicação dos “Agricultores Mentores”

- Transferir o conhecimento produzido pela 
ADVID e pelos seus Associados

Demonstração da gestão do estado energético da água  e consequente 
regulação de um stress  controlado da videira, em sintonia com os 

objectivos qualitativos desejados, contribuindo para uma utilização 
sustentável da água.



WORKSHOP: DIMENSIONAMENTO E MANUTENÇÃO 
DE SISTEMAS DE REGA

 Demonstrar e discutir a importância de um
correcto dimensionamento de um sistema de rega
para ganhar eficiência na utilização da água e
energia;

 Sensibilizar para a importância da manutenção
adequado dos sistemas de rega;

 Dotar os participantes de conceitos para um
correcto dimensionamento e manutenção de
sistemas de rega

Objectivos



SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO: REDES DE 
ENSOMBRAMENTO

 Demonstrar e sensibilizar os participantes para os
benefícios da utilização de Redes de
Ensombramento e da aplicação de biochar na
diminuição do stress hídrico e térmico da videira;

 Debater a relação custo/benefício destas práticas;
 Sensibilizar os participantes para o potencial da

utilização de Água para Reutilização em rega;

Objectivos



SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO: REGA DEFICITÁRIA E 
APLICAÇÃO DE CAULINO

 Demonstrar e sensibilizar os participantes para os
benefícios da utilização de rega deficitária;

 Demonstrar e sensibilizar os participantes para os
benefícios da aplicação de caulino na diminuição
do stress hídrico e térmico da videira;

 Debater a relação custo/benefício destas práticas;

Objectivos



SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO: A RECOLHA E ANÁLISE 
DE DADOS PARA UMA GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA

 Demonstrar e sensibilizar os participantes para a
importância que os dados de monitorização têm
na utilização eficiente da água na vinha;

 Demonstrar que soluções de monitorização
podem ser aplicadas na vinha e de que forma os
dados recolhidos devem ser analisados de uma
forma integrada;

 Sensibilizar os participantes para a importância
que a diversidade genética tem nas necessidades
hídricas da planta

 Debater a relação custo/benefício destas práticas;

Objectivos



SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO: A GESTÃO DA REGA 
NA MATURAÇÃO DO BAGO

 Sensibilizar os participantes para a relação entre o
stress hídrico da videira e a maturação do bago;

 Demonstrar a necessidade de uma gestão da rega
para a obtenção de boas maturações;

 Debater a relação custo/benefício destas práticas;

Objectivos



SEMINÁRIO A GESTÃO DA ÁGUA EM VITICULTURA: 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES

 Sensibilizar para o impacto das alterações
climáticas na viticultura;

 Partilhar e debater diferentes estratégias de
gestão da água na vinha;

 Fomentar a discussão em torno da temática do
uso eficiente da água;

 Promover o uso sustentável da água.

Objectivos



ACÇÕES EM DESENVOLVIMENTO

Novembro - Seminário “Eficiência Hídrica em Viticultura: 
Como usar eficientemente a água?” 

- 3 Vídeos de Boas práticas
- Guia de Boas Práticas para a Gestão da Água em Viticultura
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