
 Produção Integrada da Vinha - Orientações técnicas  

1- P��������� ������������ �� �� ���� �� P��-

�!"#� I���$����  
(Decreto-Lei 256/2009 de 24 de Setembro) 

1.1– Plano de exploração 
O exercício da PRODI inicia-se com a elaboração de um pla-

no de exploração, que descreve o sistema agrícola e a estra-
tégia de produção, de forma a permi-r a execução de deci-
sões fundamentadas e assentes nos princípios da produção 
integrada. 
O plano de exploração referido deve encontrar -se na posse 
do agricultor, do qual devem constar os elementos referen-
tes ao sistema agrícola e à estratégia de produção, designa-
damente: 
a) O diagnós-co do sistema de produção; 
b) A escolha fundamentada de prá-cas de preservação dos 

recursos naturais, nomeadamente do solo, da água e da 
biodiversidade; 

c) A indicação de espécies e raças animais; 
d) A escolha de culturas e cul-vares; 
e) A decisão da qualidade do material de propagação; 
f) A eleição do local e rotação das culturas; 
g) A selecção das técnicas culturais; 
h) A estratégia de fer-lização; 
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i) A estratégia de protecção das plantas e de rega; 
j) A salvaguarda do bem -estar animal; 
l) O maneio e alimentação animal; 
m) A profilaxia e saúde animal; 
n) A gestão de efluentes de origem animal. 

1.2– Técnicas culturais 

No que respeita à componente vegetal deverão ser aplicadas 
técnicas culturais que estabeleçam um adequado equilíbrio 
entre a localização da cultura, a variedade ou cul-var e o 
sistema cultural, de modo que seja possível obter-se uma 
produção equilibrada em termos de qualidade e quan-dade, 
devendo obedecer aos seguintes critérios: 
a) O material des-nado à plantação ou sementeira deve ser 

cer/ficado de acordo com as normas oficiais em vigor, 
garan-ndo, nomeadamente, a sua homogeneidade e esta-
do sanitário; 

b) A densidade de plantação ou sementeira deve ser adequa-
da às caracterís-cas edafo-climá-cas da região; 

c) As culturas permanentes devem ser podadas de modo a 
obter-se um desenvolvimento uniforme e equilibrado, as-
segurando uma boa u-lização do espaço, que permita pro-
duções regulares, maximizando a u-lização da radiação 
solar e simplificação das operações culturais. 

1.3 — A estratégia de fer/lização e rega deve ser orien-
tada para a nutrição adequada das culturas, corrigindo even-

Enquadramento legal 
Com a  publicação do DL 256/2009 de 24 de Setembro, esta-
belecem-se os princípios orientadores para a prá-ca da Pro-
tecção e Produção Integrada e do Modo de Produção Bioló-
gico sendo revogado o Decreto-Lei 180/95 de 26 de Julho 
que regulamentava esta questão, e a par-r do qual foi ela-
borado o Manual de Produção Integrada da cultura da Vinha 
(CAVACO et al., 2005).  
Apesar de ainda aguardarmos pela publicação do novo ma-
nual que regulamentará esta medida, o manual anterior 
con-nua em vigor, sendo urgente a necessidade de passar 
ao vi-cultor a informação resultante da publicação do docu-
mento legisla-vo acima  referido, esclarecendo-o quanto às 
novas regras  a cumprir no âmbito da prá-ca da Produção 
Integrada.  

Para além desta regulamentação, existem ainda regras espe-
cíficas para os vi-cultores que efectuam uma candidatura à 
medida 2.2. Valorização dos Modos de Produção, do sub-
programa nº 2 do PRODER, que integra a acção nº 2.2.1, 
“Alteração dos Modos de Produção Agrícola”, onde se en-
quadra a Produção Integrada (PRODI). Neste caso deverão 
também ter em conta a Portaria 229-B/2008 de 6 de Março, 
assim como as portarias 1348/2008 de 26 de Novembro e 
427-A/2009 de 23 de Abril. 

Pretende-se com este documento, efectuar a compilação de 
todas estas regras, sendo que nos casos em que se verifique 
sobreposição numa determinada matéria, a DGADR aconse-
lha a que sejam cumpridas as regras mais exigentes. 
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tuais carências e evitando excessos minerais, de forma a 
proporcionar produções de elevada qualidade e a preser-
vação do ambiente, devendo ter em conta, nomeadamen-
te: 
a) A sa-sfação das necessidades nutri-vas das culturas 

para níveis de produção previsíveis em função do poten-
cial gené-co da cultura, da fer-lidade do solo e da possi-
bilidade de assegurar a correcta execução das restantes 
operações culturais; 

b) A capacidade do solo para disponibilizar à cultura os 
diversos nutrientes de que ela necessita; 

c) As caracterís-cas do solo e as condições meteorológicas 
prevalecentes, de forma a obter a sua melhor eficácia e a 
reduzir os riscos de perdas em prejuízo do ambiente, as 
quais influirão na escolha: 
i) Dos -pos de fer-lizantes, das épocas e técnicas da sua 
aplicação; 
ii) Das técnicas de regadio e das dotações de rega; 

d) Com base no exposto na alínea anterior, deve estabele-
cer -se, para a exploração agrícola, um plano de fer/liza-

ção e um plano de rega, por parcela homogénea e cultu-
ra, no caso das culturas perenes, no qual são definidos de 
forma objec-va os -pos, as quan-dades, as épocas e as 
técnicas de aplicação dos fer-lizantes e água, os quais 
devem ser revistos periodicamente em função das análi-
ses de solo e de água e, sempre que necessário e conve-
niente, da análise da planta; 

e) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, os fer-

/lizantes a aplicar devem obedecer às normas legais 

vigentes, devendo, em especial, ser isentos ou possuir 
teores muito baixos de metais pesados ou de outras 
substâncias perigosas para o ambiente, e ser apenas usa-
dos fer-lizantes com micronutrientes quando a sua ne-
cessidade for tecnicamente reconhecida. 

1.4 — A protecção fitossanitária das culturas em produ-
ção integrada rege -se pelos princípios da protecção inte-

grada (Félix e Cavaco, 2009, disponível na ADVID em pdf ). 

1.5 — Em cada exploração agrícola em Prodi deve proce-

der -se ao registo no caderno de campo, devidamente 
datado, das informações rela-vas às prá-cas  agrícolas 
adoptadas, nomeadamente tratamentos fitossanitários, 
fer-lizações e outras operações culturais, bem como da-
quelas rela-vas ao maneio, alimentação, profilaxia e saúde 
animal, de forma a es-mular a qualidade da produção atra-
vés da auto-regulação face ao plano de exploração. 
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Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, em mo-
do de Produção Integrada apenas podem ser adoptadas 
prá-cas que obedeçam às normas técnicas específicas, 
publicadas de acordo com o definido no ar-go 11º do De-
creto-Lei 256/2009 de 24 de Setembro. 

As normas técnicas são um conjunto de procedimentos e 
orientações traduzidos  em documentos que incluem os 
aspectos rela-vos às prá-cas específicas de cada ac-vida-
de. Incluem procedimentos obrigatórios, proibidos e acon-
selhados e são sujeitas a actualização ou adaptação perió-
dica, sendo revistas e publicadas sempre que os conheci-
mentos técnicos e cienTficos o jus-fiquem. Estas normas 
são as que constam das publicações e dos documentos 
complementares específicos, sendo editadas em formato 
digital, e a sua publicitação efectuada pela DGADR, nomea-
damente através do seu sí-o da Internet. 
Aguardamos ainda pela actualização destas normas técni-
cas, na sequência da publicação deste novo diploma, no 
entanto, e sem prejuízo do disposto nos números anterio-
res, o documento Produção integrada da cultura da vinha 

(CAVACO et al., 2005) serve como orientação técnica para 
a prá-ca da Prodi, enquanto o novo manual não for edita-
do (Foto 3).  
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(com base no documento Produção integrada da cultura da vinha, de 
CAVACO et al., 2005) 

Assim, com base no exposto anteriormente, para além da 
regulamentação já referida, devem ainda ter-se em conta 
as seguintes orientações técnicas, ainda em vigor: 

2.1- Operações de instalação 
2.1.1- Preparação do terreno 

- A realização de análises nematológicas ao solo são indis-

pensáveis sempre que, na vinha anterior, se tenha verifica-
do qualquer sintomatologia compaTvel com a presença de 
microorganismos do solo prejudiciais à cultura. Em caso de 
análise posi-va deve esperar 4 a 7 anos para efectuar nova 
plantação. 
- Em produção integrada é proibida a desinfecção química 

do solo. 

Foto 3- Manual de Produção Integrada da cultura da Vinha (Cavaco et al., 2005)
(disponível na ADVID em pdf) 

Caderno de campo 
O caderno de campo deve permi-r um historial de toda a 

exploração ao nível de cada parcela/zona homogénea, de 
cada cultura e espécie animal, permi-ndo a comparação 
entre anos diferentes e um mais fácil planeamento com 
base na previsão de ocorrências. 
Com a publicação da Portaria 229-B/2008 de 6 Março, foi 
também alterado o modelo de caderno de campo a preen-
cher. Com base no caderno de campo disponibilizado pelo 
gabinete do PRODER e nas Orientações Técnicas Especificas  
(nº 37/2009), a ADVID procedeu à sua adaptação sendo o  
modelo que deve ser preenchido pelos associados.   
Para qualquer dúvida rela-vamente ao seu preenchimento, 
devem consultar os serviços técnicos da ADVID. 



2.2- Material vegetal 
- Na instalação de novas vinhas é obrigatória a u-lização 
de material vegetal com passaporte fitossanitário e que 
seja proveniente de viveiristas oficialmente autorizados. 
- Os porta-enxertos u-lizados devem ser sempre de cate-
goria igual ou superior a material cer/ficado (e-queta azul 
ou branca).  

2.3- Manutenção do solo 
O solo nas entrelinhas deverá permanecer protegido da 
erosão durante o período Outono / Inverno através de um 
coberto herbáceo, semeado ou com vegetação espontânea  
Em produção integrada só é permi/da a aplicação de her-
bicidas na linha, exceptuando-se as seguintes situações: 
- aplicações pontuais a infestantes vivazes de diUcil comba-
te, devidamente jus-ficadas no caderno de campo; 
- aplicação em vinhas velhas não alinhadas; 
- aplicação nos taludes das vinhas em patamares largos de 
2 bardos. 

2.4- Rega 
- Em produção integrada da vinha o recurso à rega só é 

permi/do nos casos legalmente autorizados. 
- A qualidade da água de rega é um dos aspectos a ter em 
conta, razão pela qual é obrigatória a sua análise de quatro 
em quatro anos, salvo nos casos em que os resultados ana-
lí-cos indiciem teores de alguns parâmetros próximos dos 
valores máximos recomendados pelo Decreto-Lei nº 
236/98, de 1 de Agosto, caso em que se aconselha a moni-
torização daqueles parâmetros anualmente. 

2.5- Fer/lização 

2.5.1- Fer/lização de instalação 

- Antes da instalação de uma vinha é obrigatório avaliar o 
estado de fer-lidade do solo e conhecer as suas caracterís-
-cas Usicas e químicas através da análise da terra (no 1º 
ano uma análise completa). Para o efeito devem seguir as 
orientações no Bole�m Análises de Solo e Foliares em Pro-

di.  
- A aplicação de MO é obrigatória sempre que o valor de 
pH seja inferior a 6,0 e o teor de cobre extraível superior a 
20 ppm. 
- Não é permi/da a aplicação de mais de 10 a 15 kg de 

azoto (N) por hectare. Casos especiais devem ser devida-
mente jus-ficados em parecer do técnico de produção in-
tegrada. 

2.5.2- Fer/lização após a instalação 

A necessidade de aplicação dos nutrientes será determina-
da pelos resultados da análise foliar, associada aos das aná-
lises de terra e de água, bem como aos antecedentes cultu-
rais. 
- A análise das terras deverá ser efectuada obrigatoriamen-

te de 4 em 4 anos e, a de folhas, de 2 em 2 anos (a 1ª aná-

lise de terra deverá ser completa, a 2ª análise sumária, 

mais Mg e B assimiláveis).  Para o efeito devem seguir as 
orientações no Bole�m Análises de Solo e Foliares em Pro-

di.  
Na recomendação de fer-lização ter-se-ão, ainda, em con-
ta os dados constantes na ficha informa-va anual da vinha 
que deve acompanhar as amostras. 
- Os fer-lizantes devem ser obrigatoriamente aplicados ao 
solo. Consideram-se excepções os casos em que, devido a 
uma insuficiente absorção de nutrientes através do sistema 
radicular, originada por condições desfavoráveis de solo ou 
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clima. Esta aplicação deverá ser devidamente jus-ficada 
pelo técnico de produção integrada. 
- O azoto deverá ser aplicado antes da época normal de 
rebentação. As doses máximas anuais permi/das em vi-
nhas em produção integrada são de 5 kg de N por tonelada 

de uva (produção esperada). Proibição de aplicação de 
doses superiores. 

No que se refere aos compostos de Resíduos Sólidos Urba-
nos (RSU), a sua u-lização em produção integrada é permi-

/da apenas a produtos de reconhecida qualidade, isto é, 
produtos bem maturados, higienizados e pobres em metais 
pesados. A sua aplicação está, ainda, dependente das con-
centrações do solo em metais pesados (Cádmio, Chumbo, 
Crómio, Mercúrio e Níquel). 
- Em produção integrada é proibida a u-lização de lamas 

de depuração de ETAR's (Estações de Tratamento de Águas 
Residuais) cuja qualidade não obedeça à normas em vigor 
(ver Bole-m Condicionalidade). No caso de aplicação de 
lamas, devem obrigatoriamente ser determinados os teo-
res em metais pesados. 

2.6– Protecção fitossanitária 

- Em Produção Integrada da vinha a protecção integrada 

(PI) é a orientação obrigatoriamente adoptada na protec-
ção das plantas. 
- Só devem ser u-lizados em PI os produtos fitofarmacêu--
cos homologados para o efeito de acordo com a legislação 
aplicável. Assim, devem consultar as listas de substâncias 
ac-vas homologadas, para doenças, pragas e infestantes. 
Os técnicos e os agricultores devem acompanhar o ciclo 
biológico dos inimigos das culturas, efectuando, periodica-
mente, a avaliação do risco (es/ma/va do risco) nas parce-
las inscritas em Prodi, através da observação visual e/ou 
metodologias complementares. Os resultados devem obri-

gatoriamente ser registados nos cadernos de campo. 
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P���!"#�” - PRODI (candidatura PRODER) 
(Portaria 229-B/2008 de 6 Março, alterada com a Portaria 1348/2008 de 
26 de Novembro, e com a Portaria 427-A/2009 de 23 Abril) 

Em toda a exploração agrícola devem ser cumpridos os 
seguintes requisitos: 

- Requisitos legais de gestão e boas condições agrícolas e 
ambientais (consultar bole-m Condicionalidade); 

- Adequada formação do aplicador de produtos fitofarma-

cêu/cos, expressos no Decreto -Lei n.º 173/2005, de 21 
de Outubro; 

- Requisitos das zonas classificadas como de protecção às 

captações de água para abastecimento público, expres-
sos no Decreto -Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro. 

3.1– Prá/cas culturais e de gestão relacionadas com 

a preservação dos recursos naturais 

3.1.1– Recurso água 
- U-lizar exclusivamente os produtos fitofarmacêu/cos 

constantes de lista de produtos fitofarmacêu-cos aconse-
lhados em protecção integrada elaborada pela en-dade 
competente; 

NOTA: Para quem efectua candidatura à medida Alteração aos 
modos de Produção– Modo de Produção Integrada da vinha 

(PRODI), para além desta informação, deve também consultar o 
Bole�m Informa�vo Requisitos—Candidatura Prodi - ADVID 2011 



- Gerir adequadamente o equipamento des-nado à aplica-
ção de produtos fitofarmacêu-cos e à armazenagem de 
estrume e chorume, que deverá ter capacidade para evitar 
a poluição das águas por descargas directas ou por escorri-
mento superficial; 
- Não aplicar azoto nas culturas estremes de leguminosas; 
- É interdita a aplicação de efluentes zootécnicos e a pre-
paração de produtos fitofarmacêu-cos nas margens 
(mínimo 2 metros) das linhas de água, incluindo as tempo-
rárias, e a menos de 100 metros das captações de água 
para consumo humano. A aplicação de produtos fitofarma-
cêu-cos é interdita a menos de 40 metros das captações 
de água para consumo humano, sem prejuízo do disposto 
nos n.º 1 e 2 do ar-go 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 
de Setembro. 
- Dispor, no primeiro ano de atribuição do apoio, de análi-

se de terras,  no caso de culturas permanentes dispor ain-
da do material vegetal/foliar e, no caso de u-lização de 
regadio, de análises da água de rega (sumária, incluindo 
nitratos), acompanhadas das respec-vas recomendações 
do laboratório, no caso de este as emi-r.  
Se possuir análises de terras realizadas nos quatro anos 
anteriores à data de início do compromissos, estas pode-
rão ser consideradas e u-lizadas. Repe-r as análises: 
- De terras, em período nunca superior a 4 anos, salvo se 

por via da lei exis-r jus-ficação para a sua repe-ção an-
tes dessa data; 

- De água, em período nunca superior a 4 anos, salvo se 
estas apresentarem valores que excedam os limites máxi-
mos recomendados, fixados pelo Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto; 

- Do material vegetal/foliar nas culturas permanentes, de 
dois em dois anos, na época recomendada para cada 
cultura; 

- Pra-car as fer-lizações adequadas tendo em conta os 
resultados ob-dos nas análises. 

3.1.2– Recurso Biodiversidade 
- Manter os muros e faixas de separação das terras, a ve-
getação natural nas margens de todos os cursos e massas 
de água (sem prejuízo das limpezas e regularizações neces-
sárias ao adequado escoamento ou capacidade de armaze-
namento) e as sebes, conservando-as em bom estado sani-
tário; 
- Manter os pontos de água existentes na unidade de pro-
dução com água acessível à fauna bravia, durante o perío-
do de 1 de Maio a 30 de Novembro. 

3.1.3– Recurso Solo 
- Não aplicar lamas provenientes de estações de tratamen-
to de águas residuais, ou resíduos sólidos urbanos, ou sub– 
produtos animais, excepto os permi-dos em agricultura 
biológica, estrume cur-do em local apropriado, chorume 
ou os provenientes do espalhamento natural durante o 
pastoreio; 
- Com excepção das culturas permanentes já instaladas e 
com reves-mento vegetal da entrelinha, se u-lizar correc-
-vos orgânicos os mesmos devem ser espalhados sobre o 
terreno de forma uniforme e incorporados até 2 dias após 
a aplicação, a pequena profundidade, com recurso a técni-

cas de mobilização mínima sempre que seja adequado ao 
objec-vo ou podendo proceder-se a injecção ou u-lização 
de grade de discos; 
- Proceder à incorporação de estrumes e chorumes, quan-
do a unidade de produção tenha ac-vidade pecuária; 
- Caso proceda à aplicação de chorumes, dispor de análises 
com, pelo menos, os teores de azoto, zinco e cobre, análi-
ses essas a efectuar com uma periodicidade máxima de 4 
anos. 
- A lenha da poda deve ser triturada e deixada à superUcie, 
excepto se exis-rem razões sanitárias que jus-fiquem a 
sua remoção; 
- Em parcelas com IQFP>= 3, só é permi-da a instalação de 
culturas recorrendo a técnicas que minimizem a erosão do 
solo; 
- Em parcelas com IQFP>1, as mobilizações profundas  ne-
cessárias à instalação devem ser realizadas segundo as 
curvas de nível. 
 

Bibliografia 
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- Félix, A.P & Cavaco, M. (2009). Manual de protecção fitossanitária  para 

protecção integrada e agricultura biológica da vinha. MADRP/DGADR. 
Lisboa. 98 pp. 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo deste bole/m não dispensa a consulta da legislação aplicada 

Reves/mento do solo 
- Manter o reves/mento vegetal natural ou semeado das 

entrelinhas, em culturas instaladas há pelo menos três 
anos*:  

- Controlar o desenvolvimento vegeta-vo através do pas-
toreio ou de cortes sem enterramento; 
- no caso de culturas regadas, não aplicar herbicidas; 
- A aplicação de herbicidas na entrelinha só é permi-da 
entre 1 de Março e 1 de Agosto (assegurando que, pelo 
menos 3% da área por parcela, incluindo bordaduras, em 
forma de faixas com a largura máxima da entrelinha, não 
é sujeita a monda química)  
Nota: Esta informação deve ser complementada com as normas 
técnicas da Prodi Vinha e com as regras da condicionalidade  

- É possível remover o coberto vegetal através de técnicas 
de mobilização mínima em entrelinhas alternadas, no perí-

odo entre 1 de Março e 1 de Agosto; 
- U-lizar, na sementeira da entrelinha, sempre técnicas 
de mobilização mínima, podendo, no caso da incorpora-
ção de correc-vos orgânicos recorrer ao uso de grade de 
discos; 

* Em alterna-va é possível remover o coberto vegetal através de 
técnicas de mobilização mínima na totalidade das entrelinhas, no 
período entre 1 de Março e 1 de Agosto, implicando esta opção 
uma redução de 15 % do nível de apoio. 

FICHA TÉCNICA - Coordenação do bole-m: Fernando Alves. Textos: Cris-na Carlos   
Produção e impressão ADVID - Março de 2013 
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