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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A actividade da ADVID, em 2023, tem como premissas, a sua missão, visão e objectivos estratégicos, tal como tem 

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

Público, em 2018, como “CoLAB da Vinha e do Vinho” e, em 2017, como “Entidade Gestora e Dinamizadora do 

Cluster da Vinha e do Vinho”. 

Para o ano de 2023, enquanto CoLAB da Vinha e Vinho irá continuar a promover e desenvolver actividades de 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I), com o objectivo de assegurar a sustentabilidade e a 

competitividade do sector vitivinícola, em cooperação com os Associados Empresarias e do Sistema Científico e 

Tecnológico.  

Para 2023, o CoLAB da Vinha e do Vinho tem aprovado um financiamento base, no âmbito da candidatura 

submetida ao PRR «Missão Interface – Aviso, Nº 01/C05-i02/2022», no valor de 385.000€, e financiamento 

competitivo no âmbito de candidaturas submetidas a diversos programas de financiamento (PRR, PDR, H2020), no 

valor de 330.000€.  

O CoLAB da Vinha e do Vinho em parceria com a  Comissão Vitivinícola Regional do Dão, indo ao encontro do 

principal desafio estabelecido para os CoLABs - densificação dos territórios (principalmente os de interior rural) em 

actividades baseadas no conhecimento e estando as  linhas de trabalho da Agenda ID&I do Dão alinhadas com as 

áreas temáticas estabelecidas para o CoLAB, irão criar o Polo do CoLAB da Vinha e do Vinho na Região Vitivinícola 

do Dão, o qual se centrará nas especificidades e problemas da vitivinicultura desta região.  

E no âmbito destas, dar-se-á primazia às elencadas como prioritárias pelo Conselho Estratégico do CoLAB da 

Vinha e do Vinho: 

 Vitivinicultura de Precisão: Sensorização, Robotização/Mecanização dos processos vitivinícolas 

(máquinas adaptadas à viticultura de encosta); 

 Combate à escassez de mão de obra, por via de mecanização, acompanhada de acções 

complementares, jurídico-legais, políticas a negociar e implementar para promover a atractividade e 

fixação de população activa nas zonas rurais; 

 Aumento da rentabilidade das Explorações 

o Aumento da produtividade (Kg/ha) 

o Diminuição dos custos 

o Aumento do preço da uva 

 Gestão eficiente dos recursos hídricos; 

Eixos 1. Competitividade  2. Sustentabilidade  

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. Identificação de genes correlacionados 
com   características agronómicas e enológicas 
desejáveis 
2.3. Sustentabilidade Económica 
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 Detecção e combate às doenças da videira e redução do uso de fitofármacos (Alternativas aos 

herbicidas e fungicidas). 

Enquanto Entidade Gestora do Cluster da Vinha e do Vinho, assume papel determinante, no apoio às empresas 

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

imprescindíveis à elaboração e implementação de políticas efectivas que beneficiem o crescimento das empresas 

do sector. 

Para atingir os objectivos estabelecidos, promoveremos o desenvolvimento das linhas estratégicas, a divulgação e 

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

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

desenvolvimento de serviços que colmatem necessidades do sector e que promovam as Boas Práticas Agrícolas. 

Durante o ano de 2023 serão desenvolvidos 22 projectos financiados e 3 projectos com verbas próprias.  

Serão finalizados os seguintes projectos: 

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. Prevê-se a criação de um serviço tecnológico de monitorização remota da vinha. Será feita a 

monitorização do estado hídrico, maturação da uva e de pragas, originando um sistema de alertas que 

permite actuar precocemente, tendo como objectivos reduzir os custos de produção e melhorar a 

produtividade e a qualidade do vinho resultante. 

 VINCI - Vin, Innovation et Compétitivité Internationale, 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, fará uma abordagem sistémica das actividades a montante e a jusante das PME, 

ligando os problemas agrícolas (produção) aos da competitividade internacional. Combinará dados de 

oferta (produção esperada) e procura e fornecerá informação sobre as quantidades, os preços e os 

destinos mais pertinentes das exportações, através de uma ferramenta disponibilizada no website 

(observatório) e de um aplicativo de smartphone. 

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

reduzir a aplicação de cobre em vinhas e remediar solos contaminados na região SUDOE, 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. 
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Pretende validar soluções integradas, inovadoras e viáveis, para reduzir o uso de cobre e seu impacto 

ambiental nas vinhas da região do SUDOE.  

Norte 2020 - SI &IDT: 

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

vitivinicultura sustentável, promovido pela Proenol em parceria com a UTAD e a ADVID. O ABCyeasts,  

visa 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. 

 

 PreVineGrape – Desenvolvimento de um biofungicida para combate a doenças da videira, promovido 

pela a DEIFIL TECHNOLOGY, Lda, em parceria com o IPB, Sogrape Vinhos S.A., João Nicolau de Almeida 

& Filhos, Lda e a ADVID, 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. 

 

PT 2020: POCI – SIAC 

 Taste&Feel Portugal, promovido pelo INOVCluster em parceria com a ADVID/CoLAB da Vinha e do Vinho, 

tem como objectivo promover e valorizar a oferta da fileira agro-alimentar e da fileira do enoturismo e 

turismo gastronómico e promover a internacionalização das PMEs através da promoção de missões 

inversas dos potenciais influenciadores que usufruirão de produtos turísticos integrados na ruralidade, 

mostras, demostrações e degustações do vinho e da gastronomia nacional e contactos directos com a 

cultura e os agentes locais. 

 

FCT – Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: 

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

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

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

(FCP), Sogrape Vinhos S.A e a Universidade do Minho. Pretende avaliar os impactos das alterações 

climáticas e medidas de adaptação para as principais culturas agrícolas no Vale do Côa.  

Dar-se-á continuidade aos projectos: 

FCT – Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: 

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

iniciado em 2021, promovido pela Universidade do Minho, em parceria com a ADVID/CoLAB da Vinha e 

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

caracterizar a comunidade microbiana de 3 castas da região do Douro, Touriga Nacional, Sousão e 
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Viosinho, visando a selecção de estirpes proeminentes para serem usadas como culturas starter na 

produção de vinhos com forte impressão do terroir. 

 

 OmicBots - Plataforma de robótica com biologia integrativa de alto rendimento para a próxima geração 

da viticultura de precisão baseada em fisiologia de plantas, coordenado pelo INESC TEC, em parceria com 

ADVID e Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – FCUP, pretende desenvolver uma plataforma 

automática para integrar sensores robóticos de baixo custo, com inteligência artificial e biologia de 

sistemas (in-silico), onde as vias metabólicas da videira podem ser exploradas, para compreender melhor 

como a fisiologia/metabolismo da videira são conduzidos pela interacção do Genótipo x Ambiente x 

Práticas vitícolas (GxAxP). 

 

PDR 2020 
 

 InovTransfer: Inovação na Transferência de Conhecimento e Tecnologia no Sector Vitivinícola – 

promovido pela ADVID/CoLAB VINES&WINES, pretende transferir conhecimento e tecnologia, com vista 

valorização do sector, através da capitalização da informação e resultados de projectos em temas 

prioritários, bem como a elaboração e divulgação de boas práticas agrícolas.  

H2020 - PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 

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

yield, biodiversity and REsilience of Mediterranean agro-ecosystems, iniciado em 2021, promovido pela 

ESB-UCP, em parceria com NEIKER, UPVM-CEFE, UM-CEE-M, CSIC, IRET-CNR, FSTG, FOAFU, ADVID, 

IDARN, BIOGEN e INAT) e tendo a Real Companhia Velha como stakeholder. Explorará um conjunto de 

indicadores para monitorizar o progresso de desempenho nos agro-ecossistemas e demonstrar os 

benefícios de esquemas agronómicos sustentáveis.  

 

H2020 – COSME 

 EPAWI, promovido pelo Inno'vin, em parceria com a AgroFood & Bioeconomy Agency, o INNOVI e a 

ADVID,  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 – 

Plataforma Wine Innovation Cluster Alliance – WICA.  
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E iniciar-se-ão os projectos: 

H2020  - HORIZON 

 WATSON: An overall frameWork with Anticounterfeit and inTelligence-based technologieS that will 

assist food chain stakehOlders in rapidly identifying and preveNting the spread of fraudulent practices -  

coordenado pela University College Dublin, National University of Ireland, tem 40 parceiros, sendo os 

protugueses  o INESC TEC, a DECO e a ADVID/CoLAB VINES&WINES, tem como stakeholders  a Sogrape 

Vinhos, S.A., a CVRA e o IVDP. Pretende desenvolver uma estrutura tecnológica antifraude, no sector 

agro-alimentar, baseada em inteligência artificial, e recorrendo sensores e etiquetas digitais. O estudo em 

Portugal incide sobre o sector vitivinícola. 

 

PRR - Agenda Mobilizadora - Vine and Wine Portugal 

 VineAdapt2Climate: Modelação e projecção de diferentes eventos climáticos - coordenado pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, Symington 

Family Estates, S.A., Esporão, S.A.,  pretende fomentar a neutralidade carbónica, através de projecções 

climáticas de elevada resolução, avaliação do risco e impactos de eventos climáticos e definição de 

directrizes ad hoc, para apoio da tomada de decisão a médio e longo prazo.  

 MiKS4Vine and ZEONI: New Products/formulations to promote a vine more resilience to climatic 

changes - coordenado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em parceria com ADVID/CoLAB 

VINES&WINES, Universidade de Évora, Tecniferti e Symington, pretende encontrar estratégias de adaptação à 

seca através da aplicação de diferentes compostos na vinha em articulação com a utilização de cobertos 

vegetais.  

 Decision support systems (DSSs) for viticulture and winemaking practices -  coordenado pela UTAD em 

parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, IMMERA, Ribeiro Machado Mendes Silva, Symington Family 

Estates, S.A. e Niepoort (Vinhos), S.A.), pretende desenvolver plataforma  de apoio à melhoria da 

eficiência da gestão das práticas culturais, tais como a redução de factores de produção /ha e o número 

de operações manuais e mecanizadas, concomitantemente com uma estabilização da qualidade e 

produção anual. 

 Agrob: Desenvolvimento de novos robots para a monitorização, fertilização e vindima selectiva - 

coordenado pela UTAD em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, INESC-TEC, Aveleda, S.A., 

Murças, S.A. e Herculano, pretende desenvolver soluções robóticas para a execução de tarefas que 

correspondam às necessidades mais prementes do sector da vitivinicultura. 

 BUGS@VINE&WINE_PT: Criação e Exploração de uma Colecção de Culturas Microbianas para a Indústria 

do Vinho Portuguesa - coordenado pela UTAD em parceria com ADVID/CoLAB VINES&WINES, Niepoort 

(Vinhos), S.A., Symington Family Estates, S.A., Proenol, Vale São Martinho, S.A., pretende reunir um 

conjunto de recursos microbianos endógenos como motor da inovação e do desenvolvimento de 

produtos, serviços e soluções  de base biológica para  a indústria vitivinícola. 
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 SOLVIT: Solutions to restore degraded Soils in Mediterranean vineyards via Organic muLch and biochar 

derived from VITiculture industry waste - coordenado pela UTAD em parceria com ADVID/CoLAB 

VINES&WINES, ISA, Global Wines e Universidade de Évora, pretende conceber soluções baseadas na 

utilização de diferentes práticas de gestão do solo (biochar e cobertos vegetais bem como engaços e lenha 

de poda) para reverter a sua degradação. 

 

PRR - Projectos I&D+i - Agricultura 4.0 

 PhenoBot: Fotónica Inteligente para Fenotipagem de Culturas Agro-alimentares – coordenado pelo  

INESC TEC, em parceria com Universidade do Porto, ADVID/CoLAB VINES&WINES, COTHN, Duorum Vinhos S.A., 

INIAV, SPIN.WORKS, S.A., Francisco Donas-Botto Rodrigues- Unipessoal, Lda., Sociedade Vitivinícola Terras de 

Valdigem, S.A., Real Companhia Velha, S.A., FRUTUS – Estação Fruteira de Montejunto, C.R.L., CAMPOTEC, Quinta 

do Pinto- Sociedade Agrícola e Comercial, S.A), pretende desenvolver um sistema de apoio à decisão baseado 

na resposta fisiológica da planta.  

 DigiFarm2all: Sustentabilidade e Democratização da Agricultura 4.0 - Coordenado pelo SFCOLAB em 

parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, CONFAGRI, INIAV, IPP/ESAE, Adega Cooperativa de 

Cantanhede, CRL., ImpactWave, Terras de Felgueiras - Caves de Felgueiras CRL, Adega Cooperativa de 

São Mamede da Ventosa, Cooperativa Agrícola dos Olivicultores do Fundão, CRL, Cooperativa Agrícola 

de Beja e Brinches, CRL, Real Companhia Velha, S.A., e Cooperativa Agrícola A Esperança de 

Moncarapacho, CRL.), pretende democratizar a Agricultura 4.0 através de apoio técnico especializado. 

Para o efeito implementar-se-ão ensaios experimentais que permitirão a disseminação da utilização de 

diferentes tecnologias através da realização de sessões de demonstração e capacitação. 

 Wine4Cast: Previsão espácio-temporal da produtividade vitivinícola, integração de sensores óptico-

fotónicos remotos, inteligência artificial - coordenado pelo INESC TEC, em parceria com ADVID/CoLAB 

VINES&WINES, Duorum Vinhos, S.A., FCUP, Sociedade Vitivinícola Terras de Valdigem, S.A., Real 

Companhia Velha, S.A., Pólo de Inovação de Nelas, SPIN.WORKS, COTHN e Francisco Donas-Botto 

Rodrigues, pretende  criar métodos para a previsão da produtividade, com uma antecedência que poderá, 

em alguns casos, ultrapassar um ano 

Dar-se-á continuidade a outros projectos financiados  pela ADVID, dos quais destacamos o “Observatório Vitícola”, 

pela sua importância no suporte à tomada de decisão e contribuição para desenvolvimento de modelos, 

nomeadamente de fenologia, doenças e pragas;  “Fenómeno de desidratação e dessecamento dos cachos da 

Touriga Francesa na vindima de 2020” que  está a ser desenvolvido, essencialmente, com a UTAD e a Universidade 

do Minho, mas em consonância com o Grupo de Trabalho que foi constituído para este efeito;  “Utilização de 

Águas Residuais para Rega” em parceria com a Águas do Norte, S.A., a Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, 

S.A.,  a UTAD e a Veolia, S.A. Pretende testar uma solução de tratamento de águas residuais provenientes de ETAR 

urbana, validando a segurança e garantia de qualidade para os solos e produto final, numa estratégia de rega 
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deficitária em viticultura. 

 

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

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

vitivinícolas. 

 

 No seguimento dos anos anteriores constitui objectivo da ADVID reforçar a cooperação com instituições com as 

quais já mantemos protocolos de parceria e promover o desenvolvimento de parcerias estratégicas com 

instituições nacionais e estrangeiras de prestígio, de forma a potenciar sinergias de cooperação. 

Com intuito de explorar todo  conhecimento sobre o uso da água, a ADVID prevê integrar  uma parceria com 

Entidades Nacionais e estabelecer protocolo com a Volcani International Partnerships (VIP), que lhe permitirá 

aceder à tecnologia e capacidade de inovação de Israel. Para este efeito, além das conversações com Entidades 

Nacionais, participámos a 27 de Outubro de 2022 na conferência - Israel Portugal Conference and Water - 

promovida pela Embaixada de Israel e Águas de Portugal, com o tema ” WATER: A shared responsibility”. 

Ainda no que respeita à gestão da água iniciámos uma parceria com a empresa Águas do Norte, S.A. para o 

desenvolvimento de um projecto piloto de reutilização de águas de ETAR no Douro Superior.  

Também iremos continuar o ter um papel muito activo junto da Agência Portuguesa para o Ambiente (APA), 

sensibilizando para as necessidades e importância do sector vitivinícola, nomeadamente nas questões relacionadas 

com a gestão da água e resíduos.  

Teremos de continuar a alertar a APA, a EDIA e a DGADR  para a necessidade de construir estruturas de 

armazenamento de água. 

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

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

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

mesmo intuito e dando a conhecer os objectivos e o trabalho desenvolvido pelo CoLAB da Vinha e do Vinho 

pretendemos reforçar os laços de cooperação com as Comissões Vitivinícolas Regionais, iniciados em 2021 com a 

Comissão Vitivinícola Regional de Távora e Varosa (CVRTV) e a Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes 

(CVRTM) e em 2022 com a Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVRD). 

Reforçaremos  as relações com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), bem como  Agência Nacional de 

Inovação (ANI), as quais são inerentes ao reconhecimento do CoLAB da Vinha e do Vinho e muito particularmente 

ao 2º ciclo de financiamento que se iniciou a 15 de Julho de 2022. 

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

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

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

DGADR e outros organismos do MAA, concebendo propostas que vão de encontro à vitivinicultura e muito 

particularmente às especificidades da Viticultura de Encosta, classificada como Património Mundial. 

Para acompanharmos e participarmos na definição das políticas vitivinícolas e eventos técnico-científicos 

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

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

Euromontana, CAP,  CNOIV, FEVIPOR, CCDR-N, Parceria Portugal Clusters, PORVID, Rede Rural Nacional, Centro 

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

Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Sector Agro-Florestal, Plataforma Regional de 

Especialização Inteligente da RIS3 NORTE e ANQEP, I.P.- Conselho Sectorial para a Qualificação Agroalimentar. 

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

sobre a necessidade de fixar as populações no meio rural e assegurar a mão de obra, qualificada e não qualificada, 

necessária à continuação da actividade vitivinícola. Sem esta condição, dificilmente conseguiremos alcançar a 

Sustentabilidade do Sector e dos Territórios Subjacentes. Como complemento àquela necessidade, alertaremos 

para a premência de promover financiamentos à implementação de um maior índice de mecanização e 

desenvolvimento de equipamentos adaptados à viticultura, muito particularmente à de encosta.  

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

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

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

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

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

e desenvolvimento sem preocupação da existência ou não de fundos públicos para o seu financiamento. 
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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 Laura Valente Regueiro, Lda 

 Lima & Smith, Lda. 
Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. LUSOSEM - Produtos para a Agricultura, S.A. 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro - Real 
Companhia Velha, S.A. 

M. Bulas Cruz, Lda. 

Gran Cruz Porto Sociedade Comercial de Vinhos, Lda. M. C. Serôdio - Casa Agrícola, Unipessoal, Lda. 
Niepoort (Vinhos), S.A. Maria José Ferreira Costa, Unipessoal, Lda. 
Quinta do Noval - Vinhos, S.A. Monte do Trevo, Enoturismo, Agricultura e Vitivinicultura, Lda. 
Rozès, S.A. Montez Champalimaud, Lda. 
Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A. Moreira & Carvalho, Exploração Agrícola, Lda. 
Sogevinus Quintas, S.A. Murças, S.A. 
Sogrape Vinhos, S.A. MWC, Lda. 
W. & J. Graham & Companhia, S.A. Nova Quinta do Sagrado, S.A. 

 Pacheco & Irmãos, Lda. 
ASSOCIADOS COLECTIVOS Pagamo Meco, S.A. 
 Pioneer H I-Bred Sementes de Portugal, S.A. 
5 Bagos - Sociedade Agrícola, Lda. Prats & Symington, Lda. 
ADP Fertilizantes, S.A. QPF - Sociedade Agricola, S.A. 
ASCENZA Agro, S.A. Quinta D. Matilde - Vinhos, Lda. 
Aveleda, S.A. Quinta da Carvalhosa, Sociedade Agrícola, Lda. 
Barrigas de Azevedo, Vinhos, Lda. Quinta da Formigosa – Imobiliária, S.A. 
BASF Portuguesa, S.A. Quinta da Pacheca - Sociedade Agrícola e Turística, Lda. 
Bayer CropScience Portugal, Lda. Quinta da Rosa - Vinhos, S.A. 
Belchim Crop Protection, Unipessoal, Lda. Quinta da Vineadouro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 
Beloxisto - Turismo Rural e Agricultura, Lda. Quinta da Xandica - Soc. Unipessoal, Lda. 
Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia Quinta das Bandeiras - Vinhos, Lda. 
Biosani - Agricultura Biológica e Protecção Integrada, Lda. Quinta das Brolhas, Sociedade Agrícola, Lda. 
Brightmoutain, Lda Quinta das Netas - Sociedade Agrícola, Lda. 
Cabanas - Sociedade Vitivinícola, Lda. Quinta de Ventozelo - Sociedade Agrícola e Comercial, S.A. 
Centro Tecnológico da Cortiça Quinta do Crasto, S.A. 
Cockburn & Ca., S.A. Quinta do Grifo - Sociedade Agrícola, S.A. 
Coimbra de Mattos, Lda. Quinta do Infantado, Vinhos do Produtor, Lda. 
Colinas do Douro - Sociedade Agrícola, Lda. Quinta do Martinho d´Arada – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda 
Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes Quinta do Olival Velho, Lda. 
Constantino & Companhia, Lda. Quinta do Osório, Lda. 
Constelação - Viticultura e Enologia, Lda. Quinta do Passadouro, Sociedade Agrícola, Lda. 
Crasto Superior, S.A. Quinta do Pessegueiro - Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. 
CVR Távora - Varosa Quinta do Pôpa, Lda. 
Douro Wine Devotion, Lda. Quinta do Saião - Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos, Lda. 
Duorum Vinhos, S.A. Quinta do Vale da Uveira - Sociedade Agrícola, Lda. 
E.I. Empreendimentos e Investimentos Agrícolas do Douro, S.A. Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda. 
Esmero - Sociedade de Vinhos, Lda. Quinta dos Avidagos, Lda. 
F. Olazabal & Filhos, Lda. Quinta Paradela de Monforte Unipessoal, Lda. 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 
Foz Torto - Vinhos e Enoturismo, Lda. Rui Roboredo Madeira, Vinhos, S.A. 
Fundação Maria Rosa de Mello e Faro Carvalho Borges da Gama & Filhos Sipcam Portugal - Agroquímica e Biotecnologia, Lda. 
Héstia e Baco - Turismo e Viticultura, Lda. Sociedade Agrícola da Quinta do Vale de Malhadas, Lda. 
In Vino - Sociedade Agrícola, Lda. Sociedade Agrícola de Vila Velha, Lda. 
INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência 

Sociedade Agrícola José Mesquita Guimarães, Lda. 

Inquest, Lda. Sociedade Agrícola Quinta do Todão, Lda. 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. Sociedade Agrícola Quinta Seara D'Ordens, Lda. 
Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa Sodivini, Lda. 
João Brito e Cunha, Lda. Sogevinus Fine Wines, S.A. 
João Nicolau de Almeida & Filhos, Lda. Symington Family Estates, Vinhos, S.A. 
Jorge Rosas - Vinhos Unipessoal, Lda. Syngenta Crop Protection, Lda. 
José Maria da Fonseca Vinhos, S.A. Taboadella, S.A. 
José Viseu Carvalho & Filhos, Lda. UPL Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. 
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ASSOCIADOS COLECTIVOS (cont.) José Ramos da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de 
 Luís Filipe Correia Cigarro Brás 
Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto Manuel Albino Barbosa Ramos 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Manuel António Gouveia Osório 
Universidade do Minho Manuel Fernandes Lebres 
Van Zellers & Co., Lda. Manuel Joaquim Freire de Almeida Gouveia 
VCC, Unipessoal, Lda. Manuel Luis Rebelo Gomes 
Vicente Faria Vinhos, S.A. Manuel Maria da Câmara de Mello Vaz de Sampayo 
Vinoquel - Vinhos Oscar Quevedo, Lda. Marcio Lívio Duarte Lopes 
Warre & CA., S.A. Maria Adelaide Pinto dos Santos 
Wine and Soul, Lda. Maria Alcina Fortes de Carvalho 
 Maria Amélia Cyrne Correia Pacheco Lobato Faria 
ASSOCIADOS INDIVIDUAIS Maria Beirão Costa Pinto Almeida Silva 
 Maria Celina Gomes Parente do Patrocínio 
Afonso do Vale Coelho Pereira Cabral, Herdeiros Maria da Graça Almeida Ferreira de Sousa Pizarro 
Agostinha Cardoso Oliveira Dolores Maria do Carmo Ferreira de Figueiredo Ribeiro 
Agostinho Pinto Cardoso, Herdeiros Maria Henriqueta Janeiro Pinto da Silva 
Álvaro Martinho Dias Lopes Maria José Ferreira Costa 
Ana Maria Lencastre Sousa Soares Freitas Maria Manuela Vasques Osório de Amorim 
André Correia Cigarro Brás Maria Paula Carmona de Abreu de Azeredo Malheiro Girão 
António Bernardo Ferreira - Cabeça de Casal da Herança de Mário Joaquim da Rocha Braga, Herdeiros 
António Caetano Sousa Faria Girão Mário Joaquim Mendonça Abreu e Lima 
António Joaquim Marques de Amorim Nuno Manuel Bramão Rodrigues de Carvalho 
António Manuel Rodrigues de Queiróz Nuno Miguel Alonso Paixão 
António Neves Magalhães Paulo Fernando Miranda da Silva 
António Peixoto Barbosa Paulo Jorge Carapeto Ferreira Santos 
António Queiroz de Vasconcelos Lencastre - Cabeça de Casal da Herança 
de 

Peter Ronald Symington 

Armandina C. Marques Tavares de Castro Rafael António Ribeiro Pinto Miranda 
Armando Ribeiro da Rocha - Cabeça de Casal da Herança de Vincent Bouchard 
Bernardo Maria Freire Albuquerque Nápoles de Carvalho  
Bertilde Botelho Elias ASSOCIADOS HONORÁRIOS 
Carlos Manuel de Gouveia Crispiniano Correia de Lacerda CCH               
Charles Andrew Nunes Symington Acácio Manuel Poças Maia 
Cláudia Sofia Moutinho Sebadelhe Alexandre José Pina de Carvalho 
Domingos Guilhermino dos Reis Alves de Sousa António Américo da Rocha Graça 
Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda António de Vasconcelos Maia 
Eduardo Francisco Bessa da Costa Seixas António J. Albuquerque de Oliveira Quinta 
Feliciano Veiga de Almeida António J.S. de Oliveira Bessa 
Fernando Augusto Borges Alonso António Jorge Ferreira Filipe 
Fernando Manuel Elias Saraiva António Rocha Pinto 
Francisco José Sarmento Mendes de Vasconcelos Carlos Alberto Soares Caldeira 
Francisco Júlio Marinho Oliveira Passos Charles Andrew Nunes Symington 
Graça Maria Correia Ribeiro da Silva Van Stralen Godinho Christian Seely 
Hugo Alexandre Dias Ferreira de Oliveira e Silva Cristiano José Seabra Van Zeller 
Isabel Maria Sarmento de Beires de Abreu e Lima Fernando Bianchi de Aguiar 
Jane Michelle Warren Fernando José Martins dos Santos Alves 
João Baptista de Castro Girão de Azeredo Leme Fernando Luís Van Zeller 
João Francisco Sarmento Meneses Francisco Barata Tovar 
João Manuel Araújo dos Santos Francisco Spratley Ferreira 
Joaquim José Magalhães Mendes de Vasconcelos George T.D. Sandeman 
John Andrew Douglas Symington  João Manuel M. de Almeida Barros 
Jorge Botelho Elias João Pedro Larangeiro Ramalho 
José Agostinho Fernandes Lacerda John Gordon Guimarães 
José António Teixeira Martins John Lochiel Graham 
José Arnaldo Coutinho - Cabeça de Casal da Herança de José Alfredo Pinto Gaspar 
José Carlos de Morais Calheiros Cruz, Herdeiros José Manuel Froés Burguete de Sousa Soares 
José Luis Matos Rodrigues de Figueiredo José Maria d’Orey Soares Franco 
José Manuel Morais Barata Manuel Ângelo Oliveira de Almeida Barros 
José Maria Ramos, Herdeiros Manuel Cândido Pinto de Oliveira 



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho – Plano de Actividades e Orçamento 2023 

16 
 

ASSOCIADOS HONORÁRIOS (cont.)  
  
Mariana Sofia Martins Alves Carvela Gomes Ferreira de Brito  
Miguel Côrte-Real da Silva Gomes  
Nuno d’Orey Cancela de Abreu  
Nuno Pizarro Magalhães  
Pedro Miguel Cunha de Sá  
Peter Ronald Symington  

 
3. PARCEIROS  

 
ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos 
ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio 
Adega Cooperativa de Cantanhede, C.R.L. 
Adega Cooperativa de Favaios  
AEP – Associação Empresarial de Portugal 
AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto  
Agacal - Axencia Galega da Calidade Alimentaria - (Espanha) 
AGAMELARIOJA - Goberno de Rioga - Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente - (Espanha) 
Agência Nacional para a Qualificação, I.P.  
AIMEN - Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - (Espanha) 
ATEVA - Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo 
AVIPE - Associação de Viticultores do Concelho de Palmela 
CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal 
CIM Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro 
CITMAD - Centro de Inovação de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Dão Sul – Sociedade Vitivinícola, S.A 
DRAP Centro - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
DRAP LVT - Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 
DRAPAlgarve - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 
DRAPN - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
DRCN – Direcção Regional da Cultura do Norte 
DREN - Direcção Regional de Educação do Norte  
Ecofiltra - Sociedade de Representações, LDA 
Escola Superior Agrária, IPB 
Estrutura de Missão Douro – CCDR-N 
FEUGA - Fundación Empresa-Universidad Gallega - (Espanha) 
Forschungsanstalt Geisenheim, von-Lade-Strasse 1, 65366 GEISENHEIM – (Alemanha)  
FRAUNHOFER PORTUGAL 
Fruition Sciences - (França) 
Fundação Museu do Douro 
Geodouro 
Gistree – Sist. Informação Geográfica 
GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional 
IFV - Institut Français de la Vigne et du Vin - (França) 
INEGI – Instituto de Ciência e inovação em engenharia mecânica e engenharia Industrial   
INNO'VIN – Bordeaux Aquitaine INNO´VIN - (França) 
Inova-Ria 
INRA - Institut national de la recherche agronomique – (INRA Montpellier – França) 
IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies - (França) 
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 
IVDP - Instituto dos Vinhos Douro e Porto 
Lavradores de Feitoria 
Lincoln University - Bio-Protection Research Centre – (Reino Unido) 
LPN - Liga para a Protecção da Natureza 
Maçanita Vinhos, Lda.  
Metalúrgica Progresso  
Morrisson - Couderc SARL 
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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) 
Turismo de Portugal  
UCLM – Universidad de Castilla La Mancha - (Espanha) 
Universidade de Aveiro 
Université de Bordeaux - (França) 
University of California - (USA) 
UNIZAR – Universidad Zaragoza - (Espanha) 
UP – Universidade do Porto 
Vinália 
Vinideas  
Zona Verde 
 
 
 

4. ESTRUTURA EVOLUTIVA DOS ASSOCIADOS 

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

A 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”. 

Objectivos estratégicos: 

 Aumento do nível de competência técnica e económica do sector;  

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

 Aumento da base associativa; 

 Optimizar a disseminação do conhecimento;  

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

lhes permitam verificar qual o melhor investimento; 

 Captação de financiamento público; 

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

Para concretização da Missão e prossecução da Visão a ADVID foi-se munindo de ferramentas, sendo de destacar 

o reconhecimento como Entidade Gestora do Cluster da Vinha e do Vinho, em 2017, e a atribuição do título de 

Laboratório Colaborativo da Vinha e do Vinho, em 2018. 

Para o ano de 2023, a ADVID  enquanto CoLAB da Vinha e Vinho irá continuar a promover e desenvolver actividades 

de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I), com o objectivo de assegurar a sustentabilidade e a 

competitividade do sector vitivinícola, em cooperação com os Associados Empresarias e do Sistema Científico e 

Tecnológico. Para 2023, o CoLAB da Vinha e do Vinho tem aprovado como financiamento base, no âmbito da 

candidatura submetida ao PRR «Missão Interface – Aviso, Nº 01/C05-i02/2022», 385.000€ e, como financiamento 
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competitivo no âmbito de candidaturas submetidas a diversos programas de financiamento (PRR, PDR, H2020), 

330.000€.  

O CoLAB da Vinha e do Vinho em parceria com a  Comissão Vitivinícola Regional do Dão, indo ao encontro do 

principal desafio estabelecido para os CoLABs - densificação dos territórios (principalmente os de interior rural) em 

actividades baseadas no conhecimento, irá criar o Polo do CoLAB da Vinha e do Vinho na Região Vitivinícola do 

Dão, o qual se centrará nas especificidades e problemas da vitivinicultura desta região.  

Assim  ir-se-ão desenvolver as actividades estabelecidas no Plano de Acção do CoLAB da Vinha e do Vinho: 

1. Competitividade 

1.1. Mercados e Consumidor; 

1.2. Recursos genéticos para aumentar a competitividade dos vinhos; 

1.3. Aspectos territoriais de competitividade. 

 

2. Sustentabilidade 

2.1. Solo, clima e água; 

2.2. Identificação de genes correlacionados com   características agronómicas e enológicas 

desejáveis; 

2.3. Sustentabilidade Económica. 

 

E no âmbito destas, dar-se-á primazia às elencadas como prioritárias pelo Conselho Estratégico do CoLAB da 

Vinha e do Vinho: 

 Vitivinicultura de Precisão: Sensorização, Robotização/Mecanização dos processos vitivinícolas 

(máquinas adaptadas à viticultura de encosta); 

 Combate à escassez de mão de obra, por via de mecanização, acompanhada de acções 

complementares, jurídico-legais, políticas a negociar e implementar para promover a atractividade e 

fixação de população activa nas zonas rurais; 

 Aumento da rentabilidade das Explorações 

o Aumento da produtividade (Kg/ha) 

o Diminuição dos custos 

o Aumento do preço da uva 

 Gestão eficiente dos recursos hídricos; 

 Detecção e combate às doenças da videira e redução do uso de fitofármacos (Alternativas aos 

herbicidas e fungicidas). 
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Enquanto Entidade Gestora do Cluster da Vinha e do Vinho, assume papel determinante, no apoio às empresas 

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

imprescindíveis à elaboração e implementação de políticas efectivas que beneficiem o crescimento das empresas 

do sector. 

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

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

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

liderada pelo mercado no sistema vitivinícola, no seu todo. 

Para atingir os objectivos estabelecidos, promoveremos o desenvolvimento das linhas estratégicas, a divulgação e 

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

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

desenvolvimento de serviços que colmatem necessidades do sector e que promovam as Boas Práticas Agrícolas. 

Para 2023 temos No âmbito de um novo Quadro Comunitário, para podermos desenvolver projectos de 

investigação e desenvolvimento experimental, num cenário em que ainda não somos auto-sustentáveis 

financeiramente para suportar estes custos, iremos continuar a maximizar os recursos com a apresentação de 

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

da equipa dos Serviços Técnicos. 

Durante o ano de 2023 serão desenvolvidos 22 projectos financiados e 3 projectos com verbas próprias. Serão 

finalizados os seguintes projectos: 

INTERREG SUDOE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resultante;  

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

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

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

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

recorre a uma abordagem sistémica das actividades a montante e a jusante das PME, ligando os problemas 
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agrícolas (produção) aos da competitividade internacional. Combinará dados de oferta (produção 

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

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

um aplicativo de smartphone. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sustentável. 

Norte 2020 - SI &IDT: 

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

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

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

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

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

as uvas pós-colheita. 

 PreVineGrape – Desenvolvimento de um biofungicida para combate a doenças da videira, iniciado em 

2021, promovido pela a DEIFIL TECHNOLOGY, Lda, em parceria com o IPB, Sogrape Vinhos S.A., João 

Nicolau de Almeida & Filhos, Lda e a ADVID-Departamento Serviços Técnicos e CoLAB Vinha e Vinho, 

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. 

 

PT 2020: POCI – SIAC 

 Taste&Feel Portugal, promovido pelo INOVCluster em parceria com a ADVID/CoLAB da Vinha e do Vinho 

- Núcleos de Comunicação, foi implementado em 2021. Tem como objectivo promover e valorizar a oferta 

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

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

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

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

cultura e os agentes locais. 
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FCT – Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dar-se-á continuidade aos projectos: 

FCT – Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: 

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

iniciado em 2021, promovido pela Universidade do Minho, em parceria com a ADVID – CoLAB da Vinha e 

do Vinho, a Universidad de Zaragoza (UNIZAR), e a Université François-Rabelais de Tours (UFR). O objectivo 

principal do projecto consiste em adoptar uma estratégia inovadora para caracterizar a comunidade 

microbiana de 3 castas da região DOC Douro, Touriga Nacional, Sousão e Viosinho, visando a selecção de 

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

impressão do terroir, agregando valor substancial aos recursos locais e contribuindo para a melhoria local 

(e global) do sector económico. 

 OmicBots - Plataforma de robótica com biologia integrativa de alto rendimento para a próxima geração 

da viticultura de precisão baseada em fisiologia de plantas, aprovado em 2021, coordenado pelo INESC 

TEC, em parceria com ADVID e Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – FCUP, coordenado pelo 

INESC TEC, em parceria com ADVID e Faculdade de Ciências da Universidade do Porto - FCUP), pretende 

desenvolver uma plataforma automática para integrar sensores robóticos de baixo custo, com inteligência 

artificial e biologia de sistemas (in-silico), onde as vias metabólicas da videira podem ser exploradas, para 

compreender melhor como a fisiologia/metabolismo da videira são conduzidos pela interacção do 

Genótipo x Ambiente x Práticas vitícolas (GxAxP). 

 

PDR 2020 
 

 InovTransfer: Inovação na Transferência de Conhecimento e Tecnologia no Sector Vitivinícola – 

promovido pela ADVID/CoLAB VINES&WINES. Iniciou-se em 2022 e pretende transferir conhecimento e 

tecnologia, com vista valorização do sector, através da capitalização da informação e resultados de 
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projectos em temas prioritários, bem como a elaboração e divulgação de boas práticas agrícolas.  

H2020 - PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 

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

yield, biodiversity and REsilience of Mediterranean agro-ecosystems, iniciado em 2021, promovido pela 

ESB-UCP, em parceria com NEIKER, UPVM-CEFE, UM-CEE-M, CSIC, IRET-CNR, FSTG, FOAFU, ADVID, 

IDARN, BIOGEN e INAT) e tendo a Real Companhia Velha como stakeholder. Abordará questões técnicas 

e económicas de uma forma integrada para funcionar como uma plataforma de testes de demonstração 

e irá explorar um conjunto de indicadores para monitorizar o progresso de desempenho nos agro-

ecossistemas e demonstrar os benefícios de esquemas agronómicos sustentáveis. Promoverá 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.  

 

H2020 – COSME 

 EPAWI, promovido pelo Inno'vin, em parceria com a AgroFood & Bioeconomy Agency, o INNOVI e a 

ADVID, iniciado em 2021, pretende 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. 

 

 E iniciar-se-ão os projectos: 

H2020  - HORIZON 

 WATSON: An overall frameWork with Anticounterfeit and inTelligence-based technologieS that will 

assist food chain stakehOlders in rapidly identifying and preveNting the spread of fraudulent practices -  

coordenado pela University College Dublin, National University of Ireland, tem 44 parceiros, sendo os 

protugueses  o INESC TEC, a DECO e a ADVID/CoLAB VINES&WINES, tem como stakeholders  a Sogrape 

Vinhos, S.A., a CVRA e o IVDP. Iniciar-se-á em Março de 2023 e pretende desenvolver uma estrutura 

tecnológica antifraude, baseada em inteligência artificial, e recorrendo sensores e etiquetas digitais, que 

permitirá identificar e prevenir práticas fraudulentas no sector agro-alimentar. O estudo em Portugal 

incide sobre o sector vitivinícola. 
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PRR - Agenda Mobilizadora - Vine and Wine Portugal 

 VineAdapt2Climate: Modelação e projecção de diferentes eventos climáticos - coordenado pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, Symington 

Family Estates, S.A., Esporão, S.A.  Iniciado em 2022 pretende fomentar a neutralidade carbónica, através de 

projecções climáticas de elevada resolução, avaliação do risco e impactos de eventos climáticos e definição 

de directrizes ad hoc, para apoio da tomada de decisão a médio e longo prazo.  

 MiKS4Vine and ZEONI: New Products/formulations to promote a vine more resilience to climatic 

changes - coordenado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em parceria com ADVID/CoLAB 

VINES&WINES, Universidade de Évora, Tecniferti e Symington. Iniciado em 2022, pretende potenciar a 

sustentabilidade do sector, frente a um cenário de alterações climáticas, encontrando estratégias de 

adaptação à seca, através da aplicação de diferentes compostos na vinha em articulação com a utilização 

de cobertos vegetais.  

 Decision support systems (DSSs) for viticulture and winemaking practices -  coordenado pela UTAD em 

parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, IMMERA, Ribeiro Machado Mendes Silva, Symington Family 

Estates, S.A. e Niepoort (Vinhos), S.A.). A iniciar em Janeiro de 2023 pretende desenvolver plataforma  de 

apoio à melhoria da eficiência da gestão das práticas culturais, incluindo a redução da gestão de factores 

de produção /ha, assim como do número de operações manuais e mecanizadas em cada campanha, 

concomitantemente com uma estabilização e qualidade da produção anual. 

 Agrob: Desenvolvimento de novos robots para a monitorização, fertilização e vindima selectiva - 

coordenado pela UTAD em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, INESC-TEC, Aveleda, S.A., 

Murças, S.A. e Herculano. A iniciar em Janeiro de 2023 pretende desenvolver soluções robóticas para a 

execução de tarefas que correspondam às necessidades mais prementes observadas para o sector da 

vitivinicultura (monitorização da vinha, de forma a optimizar a gestão das operações culturais, mas 

também para a execução de diferentes tarefas, tais como a fertilização, pulverização e vindima selectiva).  

 BUGS@VINE&WINE_PT: Criação e Exploração de uma Colecção de Culturas Microbianas para a Indústria 

do Vinho Portuguesa - coordenado pela UTAD em parceria com ADVID/CoLAB VINES&WINES, Niepoort 

(Vinhos), S.A., Symington Family Estates, S.A., Proenol, Vale São Martinho, S.A. A iniciar em Janeiro de 

2023, pretende reunir um conjunto de recursos microbianos endógenos como motor da inovação e do 

desenvolvimento de produtos, serviços e soluções  de base biológica, com elevado valor acrescentado, 

para aumentar a competitividade e sustentabilidade da indústria vitivinícola portuguesa. 

 SOLVIT: Solutions to restore degraded Soils in Mediterranean vineyards via Organic muLch and biochar 

derived from VITiculture industry waste - coordenado pela UTAD em parceria com ADVID/CoLAB 

VINES&WINES, ISA, Global Wines e Universidade de Évora. Iniciar-se-á em Janeiro de 2023, e pretende 

conceber soluções baseadas na utilização de diferentes práticas de gestão do solo (biochar e cobertos 

vegetais bem como engaços e lenha de poda) para reverter a sua degradação em vinhas de baixa 

fertilidade, altamente vulneráveis à erosão  e demonstrar o seu efeito a múltiplas escalas.  
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PRR - Projectos I&D+i - Agricultura 4.0 

 PhenoBot: Fotónica Inteligente para Fenotipagem de Culturas Agro-alimentares – coordenado pelo  

INESC TEC, em parceria com Universidade do Porto, ADVID/CoLAB VINES&WINES, COTHN, Duorum Vinhos S.A., 

INIAV, SPIN.WORKS, S.A., Francisco Donas-Botto Rodrigues- Unipessoal, Lda., Sociedade Vitivinícola Terras de 

Valdigem, S.A., Real Companhia Velha, S.A., FRUTUS – Estação Fruteira de Montejunto, C.R.L., CAMPOTEC, Quinta 

do Pinto- Sociedade Agrícola e Comercial, S.A). Iniciar-se-á em  Janeiro de 2023 e pretende desenvolver um sistema 

de apoio à decisão baseado na resposta fisiológica da planta, usando a tecnologia 'Metbots'. Esta 

plataforma robótica será complementada com um novo dispositivo para monitorização dos metabolitos 

voláteis 'in-vivo' e 'in-situ'.  

 DigiFarm2all: Sustentabilidade e Democratização da Agricultura 4.0 - Coordenado pelo SFCOLAB em 

parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, CONFAGRI, INIAV, IPP/ESAE, Adega Cooperativa de 

Cantanhede, CRL., ImpactWave, Terras de Felgueiras - Caves de Felgueiras CRL, Adega Cooperativa de 

São Mamede da Ventosa, Cooperativa Agrícola dos Olivicultores do Fundão, CRL, Cooperativa Agrícola 

de Beja e Brinches, CRL, Real Companhia Velha, S.A., e Cooperativa Agrícola A Esperança de 

Moncarapacho, CRL.). Iniciar-se-á em  Janeiro de 2023 e pretende democratizar a Agricultura 4.0 através 

de apoio técnico especializado na gestão integrada das culturas, optimizando o uso dos factores de 

produção, protegendo os recursos naturais e minimizando o impacto ambiental. Implementar-se-ão 

ensaios experimentais que permitirão a disseminação da utilização de diferentes tecnologias baseadas em 

sensores através da realização de sessões de demonstração e capacitação 

 Wine4Cast: Previsão espácio-temporal da produtividade vitivinícola, integração de sensores óptico-

fotónicos remotos, inteligência artificial - coordenado pelo INESC TEC, em parceria com ADVID/CoLAB 

VINES&WINES, Duorum Vinhos, S.A., FCUP, Sociedade Vitivinícola Terras de Valdigem, S.A., Real 

Companhia Velha, S.A., Pólo de Inovação de Nelas, SPIN.WORKS, COTHN e Francisco Donas-Botto 

Rodrigues. Iniciar-se-á em Janeiro de 2023 e pretende  criar métodos para a previsão da produtividade, 

com uma antecedência que poderá, em alguns casos, ultrapassar um ano, através da utilização de 

diferentes parâmetros (meteorológicos, pólen, contagens tradicionais) e de uma componente tecnológica 

de sensorização. 

 

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

“Observatório Vitícola”,  “Fenómeno de desidratação e dessecamento dos cachos da Touriga Francesa na 

vindima de 2020”  e “Utilização de Águas Residuais para Rega”. 

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

desenvolvimento de modelos, nomeadamente de fenologia, doenças e pragas. Além da importância 

técnica, salientamos também a importância que tem na estrutura da ADVID pelo consumo de recursos 

humanos. 
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 O projecto “Utilização de Águas Residuais para Rega”, liderado pela Águas do Norte, S.A., em parceria 

com a ADVID, Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A., UTAD e Veolia, S.A. Pretende testar uma 

solução de tratamento de águas residuais provenientes de ETAR urbana e validar com toda a segurança e 

garantia de qualidade, tanto para os solos como para o produto final, a reutilização de águas (ApR) numa 

estratégia de rega deficitária em viticultura. 

 O “Fenómeno de desidratação e dessecamento dos cachos da Touriga Francesa na vindima de 2020” 

está a ser desenvolvido, essencialmente, com a UTAD e a Universidade do Minho, mas em consonância 

com o Grupo de Trabalho que foi constituído para este efeito. Manter-se-ão os estudos que incidem na 

análise das lenticelas de amostras de bagos recolhidas sistematicamente para o efeito, bem como os 

baseados em sensorização e análise de imagem.  O protótipo de um sistema autónomo de captura 

periódica e transmissão de imagens de cachos, que foi instalado em 2022, será alvo de aperfeiçoamento 

em 2023. Serão também desenvolvidos algoritmos que permitirão avaliar automaticamente o tamanho 

dos bagos, através dos trabalhos conduzidos no âmbito de uma tese de Doutoramento da UTAD.  

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

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

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

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

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

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

públicos para o seu financiamento. 

Para atingir os objectivos estabelecidos, para 2023, promoveremos o desenvolvimento das linhas estratégicas, a 

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

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

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

Agrícolas. 

O Plano de Acção consiste: 

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

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

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

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

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

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

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

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

entre as Empresas e as Entidades do Sistema Científico com o objectivo de dinamizar projectos nas áreas da 
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Competitividade e Sustentabilidade vitivinícola. 

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

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

Neste âmbito, divulgaremos as ferramentas que vierem a ser disponibilizadas em 2022. Divulgaremos ainda, o 

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

despesa em I&D no programa SIFIDE. 

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

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

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

e as exportações. 

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

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

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

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

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

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

relevantes para o desenvolvimento da actividade vitivinícola. 

É destacar a parceria com a empresa Águas do Norte, S.A. para o desenvolvimento de um projecto piloto de 

reutilização de águas de ETAR no Douro Superior. 

Com intuito de explorar todo o conhecimento sobre o uso da água, a ADVID prevê integrar parceria com Entidades 

Nacionais e estabelecer protocolo com a Volcani International Partnerships (VIP), que lhe permitirá aceder à 

tecnologia e capacidade de inovação de Israel. Para este efeito, além das conversações com Entidades Nacionais, 

participámos a 27 de Outubro de 2022 na conferência - Israel Portugal Conference and Water - promovida pela 

Embaixada de Israel e Águas de Portugal, com o tema,” WATER: A shared responsibility”. 

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

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

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

2023.  

       Quadro 1 – Indicadores de resultado. 

Objectivos Indicador proposto Unidade 2023 

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

Aumento do nível de 
competência técnica 
do sector 

Acções de Formação disponibilizadas N.º 8 

Disseminação do 
conhecimento 

Informações técnicas disponibilizadas ao sector vitivinícola N.º 40 

Acções de Divulgação organizadas N.º 20 

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

Nº 5 

Artigos/notícias publicados em meios de comunicação nacional e 
internacional Nº 40 

Promoção e aumento 
do investimento em 
I&D e Inovação 

Nº Projectos I&D aprovados Nº 8 

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

% 40 

Captação de 
financiamento 
público 

Aumento do valor de financiamento resultante das candidaturas 
elaboradas pela ADVID solicitadas pelos Associados (base – valores 
gerados pelas candidaturas de 2022)  

% 2 

Criação de serviços de 
apoio às empresas 

Novos Serviços Implementados Nº 2 

Valor Gerado pelos Serviços Complementares € 170.160,00 

Qualidade Grau de Satisfação dos Associados  % 95 

 

Considerando que um dos objectivos estratégicos é a auto-sustentabilidade financeira da ADVID, pretendemos vir a 

desenvolver mais serviços de modo a gerar mais receitas. Para 20223 para o indicador “Valor Gerado pelos Serviços 

Complementares” estipulamos atingir a meta de 170.160,00€.  

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

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

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

 

 

 

 



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho – Plano de Actividades e Orçamento 2023 

29 
 

6. RECURSOS OPERATIVOS  

6.1 Recursos Humanos   

A equipa é constituída por 21 colaboradores e conta ainda, com o apoio de prestadores de serviços nas questões 

contabilísticas, informáticas e jurídicas. Prevê-se para 2023 a contratação de 1 colaborador para o CoLAB Vines & 

Wines e três estágios profissionais do IEFP. 

6.1.1 Organograma e Responsabilidades Funcionais  

Organograma Geral 

 
Departamento dos Serviços Técnicos 
Luís Marcos- Director Técnico 
Ana Morais - Dinamização Cluster da Vinha e do Vinho/Enologia/Laboratório de Análises 
Branca Teixeira - Assistência Técnica / Clima 
Carlos Teixeira- Assistência Técnica  
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 
Bruno Soares        
Manuel Oliveira  
Mercados e Consumidores – Em contratação 
Recursos Genéticos para aumentar a competitividade – Em Contratação      
 

Departamento Sustentabilidade do CoLAB Vinha e Vinho  
Nelson Machado – Director 
Cátia Santos 
Leonor Tunes 
Leonor Pereira 
Mecanização – Em contratação 
 

Pólo do Dão - Senior Project Officer – Em contratação 

Direcção Geral
Rosa Amador

Departamento 
Serviços Técnicos

Luís Marcos

Departamento 
Sustentabilidade CoLAB V&W 

Nelson Machado

Departamento 
Competitividade CoLAB V&W

Catarina Barbosa

Pólo do Dão
Senior Project Officer

Núcleo Formação, 
Comunicação, Divulgação

Fernanda Almeida 

Núcleo Administrativo e 
Contabilístico

Hugo Pinto

Apoio Financeiro e Contabilístico
Apoio Informático
Apoio Jurídico

Comunicação 
Lília Carvalho 
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6.2 Recursos Materiais  

Material Nº 

Computadores portáteis  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  5 

Sondas de humidade do solo Enviroscan 8 

Centrifugadora 1 

Titulador 1 

Liquidificador 1 

Potenciómetro  2 

Espectrofotómetro UV/Visível 1 

Máquina de lavar copos 1 

Máquina de lavar 1 

Refractómetro de bancada 1 

Refractómetro de bolso 1 

Desionizador 1 

Câmaras fotográficas de monitorização  9 

RAC 1 

Servidor 2 

UPS 4 

Data loggers  4 

Estações climáticas  9 

Lupa binocular  3 

Estufa  1 

Cubas de microvinificação 5 

Frigorifico 2 

Balança de precisão 6 
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Material Nº 

Analisador enzimático 1 

Aparelho de Frantz-Paul  1 
 

 

7. LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO 

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

resumo dos projectos que estão a ser desenvolvidos. No Quadro 2 apresenta-se o cronograma previsto para 2023 

e no Quadro 3 é apresentada a estrutura de financiamento. 

 Quadro 2 – Cronograma representativo das acções em curso   

Projectos Âncora Tipologia 2021 2022 2023 2024 

1.  Alterações 
Climáticas 

Gestão do stress hídrico e térmico da videira                                 
CoaClimateRisk                                 
ISOVINE- Identificação de isótopos de H e O como 
ferramenta de suporte à gestão da água em 
viticultura 

                                

PT VINE &WINE - VineAdapt2Climate                                 
PT VINE &WINE - MiKS4Vine and ZEONI                                  

2. Viticultura de 
precisão 

VINIOT                                 
OmicBots                                 
Phenobot                                 
PT VINE &WINE - Decision-support systems (DSSs) for 
viticulture and winemaking practices                                 
PT VINE &WINE - Agrob                                  
DigiFarm2all                                  
Wine4Cast                                 

3. Potencial  Enológico                                   

4. Biodiversidade em 
Viticultura 

ReCrop                                 
PT VINE &WINE - BUGS@VINE&WINE_PT                                  
GrapeMicrobiota - Interações metaboloma-
microbiota em 3 castas de videira da região DOC 
Douro  

                                

 5. Diversidade 
genética da videira 

Acompanhamento de campos de comparação clonal 
da Tinta Roriz                                 
Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias 
Portuguesas                                 
Avaliação do comportamento de castas e porta-
enxertos                                 

6. Métodos de 
Produção Sustentável 

COPPEREPLACE                                  
Prospecção da Flavescência Dourada                                 
CruciVine  biodiversidade rumo a uma viticultura 
biológica e sustentável                                 
PrevineGrappe - Desenvolvimento de um 
biofungicída para combate a doenças da videira                                  
PT VINE &WINE - MiKS4Vine and ZEONI                                  
PT VINE &WINE - SOLVIT                                  
SNM_XylellaVt - Sistema Nacional de Monitorização 
de Insetos Vetores da Xylella fastidiosa                                  
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Projectos Âncora Tipologia 2021 2022 2023 2024 

7. Observatório 
Vitícola 

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

                                

8. Economia Circular Utilização de Águas Residuais para Rega                                 

9. Sustentabilidade 
Económica  

VInCI                                 
Taste & Feel Portugal                                 
EPAWI                                 
WATSON                                 

10. Desenvolvimento 
de Competências - 
Formação e Divulgação 

“Vinha, Vinho e Gestão Vitivinícola” – proposta de 
curso não conferente de grau no âmbito dos 
Programas Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos 

                                

Candidatura Formação - CAP                                 
PDR2020 - INOVTRANSFER                                 

Legenda: 

  Actividades em desenvolvimento   Preparação de candidatura (para financiamento) 

  Contactos parceiros/programas   Candidatura submetida  

 

 
7.1 Alterações Climáticas - utilização de estratégias com vista à minimização dos 

seus impactos  
 

Objectivos:  

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

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

 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 acção será suportada em 2023 pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

 Gestão do stresse hídrico e térmico da videira  

 CoaClimateRisk 

 VineAdapt2Climate: Modelação e projecção de diferentes eventos climáticos.  

 MiKS4Vine and ZEONI - New Products/formulations to promote a vine more resilience to climatic 

changes. 

 

7.1.1 Gestão do Stresse Hídrico e Térmico da Videira  

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

 

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

da vinha ao fenómeno das alterações climáticas.  

- Rega deficitária: na prossecução do trabalho iniciado em 2002, continuar-se-á em 2022 a recolher informação 
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sobre o impacto de diferentes tratamentos de rega deficitária no comportamento vitícola e enológico da casta 

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

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

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

Em 2023 pretende-se fazer uma caracterização profunda do perfil do solo em cada um dos tratamentos, assim 

como da respectiva distribuição radicular, por forma a caracterizar o comportamento da água no solo e avaliar o 

seu impacto. 

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

UTAD;  

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

Agrícola Terras de Valdigem, a UTAD e a Iberomassa Florestal. Fruto da ausência de resultados relevantes nos 

primeiros anos de ensaio, a monitorização da parcela experimental e recolha de dados será suspensa em 2023, 

com a perspectiva do trabalho ser reactivado a médio-prazo. 

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

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

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

Terras de Valdigem e a UTAD. É realizada a monitorização do potencial hídrico foliar de base, acompanhado da 

evolução da maturação da uva e avaliação dos parâmetros produtivos à vindima e à poda, no sentido de verificar 

de que forma a aplicação da rede de ensombramento os influenciam. Procede-se também, à determinação das 

trocas gasosas, determinação do microclima térmico das folhas, determinação dos pigmentos fotossintéticos, 

determinação de metabolitos foliares e indicadores de stresse oxidativo, avaliação da anatomia foliar e indicadores 

de esclerofilia. Para 2023 pretende-se dar continuidade ao trabalho e realizar ainda análises aos compostos 

aromáticos. 

 

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

(FCT – Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, Projecto a implementar entre Agosto de 2020 e Agosto de 2023, 
promovido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em parceria com a ADVID, a Sogrape Vinhos, S.A., a 
Fundação CÔA PARQUE e a Universidade do Minho) 

 
Objectivo: Avaliar os impactos das alterações climáticas e das medidas de adaptação para as principais culturas 

agrícolas no Vale do Côa.  

Para este propósito um conjunto de modelos climáticos regionais de última geração, forçados por cenários de 

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

alta qualidade”.  Será ainda, feito o estudo das medidas de adaptação, que serão simuladas em climas futuros, 

como a rega, coberto vegetal e selecção de variedades. 

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

seleccionadas em climas actuais e futuros, com previsão até 2100. Essa zonagem revelará não apenas a adequação 
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actual, mas também futura, de uma determinada região a uma cultura específica. Posteriormente, serão utilizados 

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

culturas, à escala local. O projecto pretende ainda abordar e quantificar o impacto económico das alterações 

climáticas, informação essa que é de extrema relevância para o sector. 

 

7.1.3 VineAdapt2Climate: Modelação e projecção de diferentes eventos 
climáticos 

(Sub-projecto da Agenda Mobilizadora PRR Vine & Wine PT - “Vine and Wine Portugal – Driving Sustainable Growth Through 
Smart Innovation”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, coordenado pela Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD) em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, Symington Family Estates, S.A., Esporão, S.A.). 

 

Objectivos: Apoiar a transformação do sector vitivinícola Português num ambiente inteligente e resiliente às 

alterações climáticas, fomentando a neutralidade carbónica, através de projecções climáticas de elevada resolução, 

avaliação do risco e impactos de eventos climáticos e definição de directrizes ad hoc, capazes de apoiar a tomada 

de decisão das empresas a médio e longo prazo. Este objectivo será alcançado através da avaliação da viabilidade 

em contexto de living lab, associada a um serviço de consultadoria com definição de estratégias específicas para 

vinhas alvo, de acordo com projecções climáticas.  

O VineAdapt2Climate fornecerá, ao sector nacional, guidelines sobre a adaptação das vinhas a alterações climáticas 

projectadas, nomeadamente, no que diz respeito às prácticas culturais que dependem do comportamento das 

variedades e sistemas de condução.  

As actividades, com início em Janeiro de 2023, prevêem a produção de projecções climáticas de alta resolução e a 

análise e caracterização de eventos climáticos extremos. Posteriormente, será feita a zonagem vitivinícola 

multivariada e a definição de variáveis bioclimáticas relevantes para a viticultura, com espacialização e evolução 

temporal, em que a ADVID/CoLAB Vines&Wines colaborará. Para além disso, e a par com a definição de estratégias 

de adaptação específicas a diferentes locais, estas tarefas culminarão em actividades de transferência de 

conhecimento asseguradas pela ADVID/CoLAB Vines&Wines. 

 

7.1.4 MiKS4Vine and ZEONI - New Products/formulations to promote a vine 
more resilience to climatic changes 

(Sub-projecto da Agenda Mobilizadora PRR - Vine & Wine PT - “Vine and Wine Portugal – Driving Sustainable Growth Through 

Smart Innovation”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, coordenado pela Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) em parceria com ADVID/CoLAB VINES&WINES, Universidade de Évora, Tecniferti e Symington). 

 

Objectivo: Potenciar a sustentabilidade do sector, diante de um cenário de alterações climáticas, encontrando 

estratégias rentáveis de adaptação à seca, através da aplicação de diferentes compostos na vinha em articulação 

com a utilização de cobertos vegetais.  
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Nesse sentido, será desenvolvida duas abordagens inovadoras de adaptação da vinha à seca. Por um lado, será 

desenvolvida uma nova formulação de película de partículas exógenas (MiKS), para melhorar a eficiência da 

utilização da água da videira, preservando/melhorando a qualidade e tipicidade do vinho. Pretende-se, através de 

uma abordagem multidisciplinar, combinando fisiologia vegetal, metodologias moleculares e metabólicas: i) revelar 

os efeitos do tratamento MiKS em diferentes fases vegetativas que influenciam as relações da água da videira, o 

desempenho fotossintético e a qualidade dos bagos; ii) descobrir a eficácia da aplicação de MiKS como uma 

estratégia de mitigação rentável contra a seca. Por outro lado, serão também avaliadas e optimizadas as sinergias 

entre a utilização de zeólitos, inibidores de nitrificação e cobertos vegetais, como forma de promover a resiliência 

da vinha diante das alterações climáticas. 

Em 2023, proceder-se-á à instalação dos ensaios correspondestes a este projecto, nas vinhas dos stakeholders, 

procedendo-se à primeira aplicação das estratégias a ser avaliadas, incluindo os novos compostos, sendo também 

desenvolvida a primeira campanha com recolha de dados no campo. 

 

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 

tornando 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 acção será suportada em 2023 pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

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

de PME no espaço SUDOE 

 OmicBots 

 Phenobot 

 Decision-support systems (DSSs) for viticulture and winemaking practices 

 Agrob – Desenvolvimento de novos robots para a monitorização, fertilização e vindima selectiva 

 DigiFarm2all - Sustentabilidade e Democratização da Agricultura 4.0 

 Wine4Cast - Previsão espácio-temporal da produtividade vitivinícola para usabilidade multi-actor: 

integração de sensores óptico-fotónicos remotos, inteligência artificial 
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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 

(INTERREG SUDOE, a implementar entre Outubro de 2019 e Março de 2023, coordenado pela AIMEN, em parceria com AGACAL, 
ADVID, IFV, INRA, AGAMELARIOJA, FEUGA e IRSTEA). A Real Companhia Velha, S.A. 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).  

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

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

(TICs). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O projecto termina em 2023, prevendo-se a realização de um evento final de comunicação e divulgação dos 

principais resultados e da potencial solução comercial, para além de uma visita à Demofarm e de um curso de 

formação e capacitação para técnicos e todas as partes interessadas. 

7.2.2 OmicBots - Plataforma de robótica com biologia integrativa de alto 
rendimento para a próxima geração da viticultura de precisão baseada 
em fisiologia de plantas  

(FCT - PTDC/ASP-HOR/1338/2021, a implementar entre Janeiro de 2022 e Dezembro de 2024, coordenado pelo INESC TEC, em 
parceria com ADVID/CoLAB VINES&WINES e Faculdade de Ciências da Universidade do Porto - FCUP) 

Objectivos:  Desenvolvimento de uma plataforma automática para integrar sensores robóticos de baixo custo, com 

inteligência artificial e biologia de sistemas (in-silico), onde as vias metabólicas da videira podem ser exploradas, 

para compreender melhor como a fisiologia/metabolismo da videira de campo são conduzidos pela interacção do 

Genótipo x Ambiente x Práticas vitícolas (GxAxP). Isto é crucial na viticultura, uma vez que a indústria vinícola é 

altamente dependente da assinatura de metabolitos específicos (por exemplo flavonóides), que dependem do 

GxAxP. O OmicsBots disponibilizará à indústria da vinha/vinho uma solução inovadora de elevado nível tecnológico 

para uma produção de qualidade, economicamente eficiente e ecologicamente sustentável (caso estudo: Douro, 

vulnerável às alterações climáticas). 
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Em 2023, as actividades do projecto focar-se-ão, numa primeira fase, nas análises de metabolitos e de expressão 

de genes das amostras bagos e folhas recolhidas ao longo do ano de 2022. Adicionalmente, está prevista uma nova 

recolha de amostras da casta Touriga Nacional para caracterização do comportamento fisiológico, metabolómico 

e genómico das videiras, bem como a sua resposta espectral. 

 

7.2.3 PhenoBot - Fotónica Inteligente para Fenotipagem de Culturas Agro-
alimentares 

(Aviso 09/C05-I03/2021 – PRR - Projectos I&D+i - Agricultura 4.0”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, 
coordenado pelo INESC TEC, em parceria com Universidade do Porto, ADVID/CoLAB VINES&WINES, COTHN, Duorum Vinhos 
S.A., INIAV, SPIN.WORKS, S.A., Francisco Donas-Botto Rodrigues- Unipessoal, Lda., Sociedade Vitivinícola Terras de Valdigem, 
S.A., Real Companhia Velha, S.A., FRUTUS – Estação Fruteira de Montejunto, C.R.L., CAMPOTEC, Quinta do Pinto- Sociedade 
Agrícola e Comercial, S.A). 

Objectivos: Implementação de um sistema de apoio à decisão baseado na resposta fisiológica da planta, usando a 

tecnologia 'Metbots'. Esta plataforma robótica será complementada com um novo dispositivo para monitorização 

dos metabolitos voláteis 'in-vivo' e 'in-situ'.  

Focando-se na engenharia e desenvolvimento de produto, o PhenoBot permitirá capacitar as PMEs do sector da 

viticultura e fruticultura com os métodos mais avançados a nível mundial para o diagnóstico, controlo e gestão da 

produtividade em agricultura de precisão, adaptados as novas realidades das soluções de biotecnologia de plantas 

como resposta científica e tecnológica aos desafios complexos da sustentabilidade e alterações climáticas. 

Em 2023, proceder-se-á à instalação dos ensaios e aos primeiros testes da solução robótica no campo. 

 

7.2.4 Decision-support systems (DSSs) for viticulture and winemaking practices 

(Sub-projecto da Agenda Mobilizadora PRR - Vine & Wine PT - “Vine and Wine Portugal – Driving Sustainable Growth Through 
Smart Innovation”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, coordenado pela UTAD em parceria com a 
ADVID/CoLAB VINES&WINES, IMMERA, Ribeiro Machado Mendes Silva, Symington Family Estates, S.A. e Niepoort (Vinhos), 
S.A.). 

Objectivos – Pretende-se que esta plataforma de apoio à decisão transversal se possa constituir como um apoio à 

melhoria da eficiência da gestão das práticas culturais, incluindo a redução da gestão de factores de produção /ha, 

assim como do número de operações manuais e mecanizadas em cada campanha, concomitantemente com uma 

estabilização da produção anual, assegurando simultaneamente a qualidade das uvas, e, necessariamente, dos 

vinhos produzidos. Nesse sentido, o serviço a ser criado no âmbito deste projecto, suportado pela plataforma a ser 

desenvolvida, providenciará ao sector, em tempo útil, aconselhamentos na forma de informação pronta a ser 

utilizada, levando assim a esta melhoria na gestão das práticas culturais. 

Para o efeito, a plataforma VineWDSS, a ser desenvolvida, acederá a dados provenientes de múltiplas fontes e 

diversos formatos, que permitirão o desenvolvimento de camadas adicionais baseadas em Inteligência Artificial, 

que permitirão compilar a mesma, e converter a sua aquisição em tempo real, em informação espacial e temporal 

imediatamente utilizável no que diz respeito ao apoio à decisão. 
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Em 2023, proceder-se-á ao levantamento das especificações para esta plataforma transversal, assim como das 

bases de dados ou fontes de inputs, passíveis de alimentar / integrar esta plataforma. 

7.2.5 Agrob - Desenvolvimento de novos robots para a monitorização, 
fertilização e vindima selectiva 

(Sub-projecto da Agenda Mobilizadora PRR - Vine & Wine PT - “Vine and Wine Portugal – Driving Sustainable Growth Through 
Smart Innovation”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, coordenado pela UTAD em parceria com a 
ADVID/CoLAB VINES&WINES, INESC-TEC, Aveleda, S.A., Murças, S.A. e Herculano). 

 

Objectivos - desenvolver soluções robóticas para a execução de tarefas que correspondam às necessidades mais 

prementes observadas para o sector da vitivinicultura. 

Nesse sentido, atendendo a que alguns dos maiores desafios de prende com a falta de mão de obra, assim como o 

custo da mão de obra disponível, assim como à redução da utilização de factores de produção, e preocupações 

ambientais, serão desenvolvidas soluções robóticas, não só para a monitorização da vinha, de forma a optimizar a 

gestão das operações culturais, mas também para a execução de diferentes tarefas, tais como a fertilização, 

pulverização e vindima selectiva.  

Em 2023, entrarão em fase de testes versões de soluções robóticas modulares para a monitorização, fertilização e 

pulverização da vinha. 

 

7.2.6 DigiFarm2all - Sustentabilidade e Democratização da Agricultura 4.0 
(Aviso 09/C05-I03/2021 – PRR - Projectos I&D+i - Agricultura 4.0”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, 
coordenado pelo SFCOLAB em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES, CONFAGRI, INIAV, IPP/ESAE, Adega Cooperativa 
de Cantanhede, CRL., ImpactWave, Terras de Felgueiras - Caves de Felgueiras CRL, Adega Cooperativa de São Mamede da 
Ventosa, Cooperativa Agrícola dos Olivicultores do Fundão, CRL, Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, CRL, Real 
Companhia Velha, S.A., e Cooperativa Agrícola A Esperança de Moncarapacho, CRL.). 

Objectivo - Democratizar a Agricultura 4.0 através de apoio técnico especializado na gestão integrada das culturas, 

optimizando o uso dos factores de produção, protegendo os recursos naturais e minimizando o impacto ambiental, 

e contribuindo assim para a eficiência e intensificação sustentável da produção agrícola. 

A Agricultura 4.0, ao incorporar um conjunto de tecnologias e ferramentas como a detecção remota e proximal 

(sensores), comunicações (IoT), associadas a técnicas de inteligência artificial (IA) que tiram partido do grande 

volume de dados recolhidos por estas tecnologias irá, tal como aconteceu com a Indústria 4.0, permitir avanços 

significativos na gestão da actividade agrícola e, assim, contribuir indubitavelmente para a sustentabilidade deste 

sector, nas suas principais componentes económica, ambiental e social. Nesse sentido, pretende-se com este 

projecto, criar ensaios experimentais, em diferentes quintas, que permitirão, não só a disseminação da utilização 

de diferentes tecnologias baseadas em sensores, mas principalmente a realização de sessões de demonstração e 

capacitação que permitam democratizar amplamente a utilização das mesmas.  

Em 2023, proceder-se-á à instalação dos ensaios correspondestes a este projecto, nas vinhas dos stakeholders, 

desenvolvendo-se também as primeiras acções de capacitação. 
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7.2.7 Wine4Cast - Previsão espácio-temporal da produtividade vitivinícola para 
usabilidade multi-actor: integração de sensores óptico-fotónicos 
remotos, inteligência artificial 

(Aviso 09/C05-I03/2021 – PRR - Projectos I&D+i - Agricultura 4.0”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, 
coordenado pelo INESC TEC, em parceria com ADVID/CoLAB VINES&WINES, Duorum Vinhos, S.A., FCUP, Sociedade 
Vitivinícola Terras de Valdigem, S.A., Real Companhia Velha, S.A., Pólo de Inovação de Nelas, SPIN.WORKS, COTHN e 
Francisco Donas-Botto Rodrigues). 

 

Objectivo – Com este projecto pretende-se, através de uma abordagem integrada que envolve a utilização de 

diferentes parâmetros (metereológicos, pólen, contagens tradicionais) e de uma componente tecnológica de 

sensorização, criar métodos para a previsão da produtividade, com uma antecedência que poderá, em alguns casos, 

ultrapassar um ano.    

O Wine4cast irá utilizar dados de diversas fontes como o pólen atmosférico, detecção remota, fenologia para treino 

e avaliação dos modelos de machine learning para a detecção das componentes de produção. Neste projecto, a 

utilização de sensores ótico-fotónicos proximais com diferentes resoluções espectrais, montados em plataformas 

terrestres ou aéreas, permitirá apoiar o viticultor com a fenotipagem digital das componentes de produção. Estes 

sensores ótico-fotónicos proximais disponibilizam o mapeamento das componentes de produção, para elaborar a 

previsão de produção ao nível da parcela, ou mesmo em zonas intra-parcela, numa óptica de viticultura de precisão. 

Além disso, também disponibiliza a previsão de produção à escala regional através da quantificação do pólen 

atmosférico, seguido de uma abordagem inovadora utilizando técnicas de deteção remota (satélites de observação 

da terra, ex. Sentinel) para determinar o impacto das condições pós-floração na produtividade. 

Em 2023, proceder-se-á à instalação dos ensaios correspondestes a este projecto, nas vinhas dos stakeholders, 

sendo feitos os primeiros levantamentos de dados e registos de imagens, que incluirão tomografias aos gomos. 

 

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 2023, pretende-se dar continuidade à auscultação de entidades do sistema científico e empresarial, com vista 

à constituição de parcerias para eventuais futuras candidaturas a sistemas de financiamento que permitam 

responder aos objectivos desta linha de investigação. 
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7.4 Biodiversidade em Viticultura 

Objectivos: Incrementar a biodiversidade funcional nas explorações vitícolas, através da valorização ou da 

instalação de infra-estruturas ecológicas que possam promover serviços do ecossistema para o viticultor (ex. 

mitigação da erosão, fomento da limitação natural de pragas e doenças, incremento da qualidade da uva) e para a 

sociedade (incremento da qualidade da água, do ar, sequestro de carbono, valorização da paisagem, promoção de 

actividades de lazer ligadas ao território). 

Esta linha de acção será suportada em 2023 pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

 ReCrop 

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

 BUGS@VINE&WINE_PT – Assembly and Exploration of a Microbial Culture Collection for the Portuguese 

Wine Industry.  

 
7.4.1 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, UPVM-
CEFE, UM-CEE-M, CSIC, IRET-CNR, FSTG, FOAFU, ADVID/CoLAB VINES&WINES, IDARN, BIOGEN e INAT). A Real Companhia 
Velha, S.A. 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 

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. Irá também explorar 

um conjunto de indicadores adequado para monitorizar o progresso de desempenho nos agro-ecossistemas e 

demonstrar os benefícios de esquemas agronómicos sustentáveis . 

Neste projecto, promovido pela Universidade Católica Portuguesa, pretende-se para 2023 o estabelecimento de 

cobertos vegetais associados aos bioinoculantes, colaborando a ADVID no delineamento do trabalho prático bem 

como o seu acompanhamento, no que respeita ao levantamento florístico, parâmetros fisiológicos da videira e na 
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recolha de dados de produção (vindima). Será ainda desenvolvido e aplicado um inquérito aos agentes económicos 

do sector com a finalidade de aferir as melhores práticas culturais com viabilidade económica. Para além das 

actividades referidas anteriormente, em 2023, a ADVID será também responsável pela promoção de eventos de 

disseminação e transferência de conhecimento, envolvendo os agentes económicos do sector. 

 

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/CoLAB VINES&WINES, 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. Para este efeito prevê a caracterização, selecção e valorização de leveduras autóctones das castas Touriga 

Nacional, Sousão e Viosinho. 

Em 2023, as actividades previstas compreenderão a caracterização da comunidade microbiana e do metaboloma 

das amostras recolhidas na vindima de 2022. Serão ainda avaliados os resultados das microvinificações realizadas 

na vindima de 2022 com estirpes de leveduras seleccionadas das amostras de 2021, tendo em conta o potencial 

identificado pelos estudos extensivos de fenómica realizados. À semelhança do efectuado em 2022, serão 

recolhidas amostras das três castas durante a vindima de 2023 e realizadas fermentações em adega com culturas 

starter optimizadas em 2022/2023, bem como provas dos vinhos obtidos, recorrendo a um painel de provadores 

contratado.  

 
7.4.3 BUGS@VINE&WINE_PT – Criação e Exploração de uma Colecção de 

Culturas Microbianas para a Indústria do Vinho Portuguesa  
(Sub-projecto da Agenda Mobilizadora PRR - Vine & Wine PT - “Vine and Wine Portugal – Driving Sustainable Growth Through 
Smart Innovation”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, coordenado pela UTAD em parceria com 
ADVID/CoLAB VINES&WINES, Niepoort (Vinhos), S.A., Symington Family Estates, S.A., Proenol, Vale São Martinho, S.A.). 

 

Objectivos: Reunir um conjunto de recursos microbianos endógenos como motor da inovação e do 

desenvolvimento de produtos, serviços e soluções avançadas de base biológica, com elevado valor acrescentado, 

para aumentar a competitividade e sustentabilidade da indústria vitivinícola portuguesa através (i) do acesso a 

recursos validados que incluem tanto microorganismos como as suas características, (ii) o desenvolvimento de 

ferramentas de base biológica para mitigar os efeitos das alterações climáticas na qualidade do vinho (iii) o 

fornecimento de soluções biotecnológicas para lidar com os desafios actuais e futuros da sustentabilidade, e (iv) a 

capacitação da investigação futura nos domínios da vinha e do vinho, que impulsionará a gestão sustentável deste 

sector nas dimensões económica, social e ambiental. 
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Pretende-se também expandir a missão de modo a incluir a interacção com empresas de biotecnologia que 

promovam a produção e comercialização potencial de estirpes, bem como a bioprospecção para outras aplicações 

biotecnológicas, como por exemplo, novos produtos de fermentação, enzimas e biocombustíveis. 

As actividades previstas para 2023, compreendem a recolha de amostras de uvas / mostos para se proceder ao 

isolamento e identificação de microrganismos, para além das habituais tarefas de gestão de projecto e de 

disseminação, assim que se justifique e seja pertinente. 

 

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 acção será suportada em 2022 pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

 Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas  

 Comparação clonal da Tinta Roriz 

 Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos 

 

7.5.1 Acompanhamento de campos de comparação clonal da Tinta Roriz  

(Trabalho desenvolvido em parceria com a PORVID, Duorum Vinhos S.A., Rozés S.A., Sogevinus Quintas, S.A. e Sogrape Vinhos, 
S.A.) 
 

Objectivo: Maximizar características qualitativas da casta Tinta Roriz. 

Para este fim foram instalados 4 campos de selecção de 30 clones instalados nas três sub-regiões da Região 

Demarcada do Douro (colaboração com a Duorum Vinhos S.A., Rozés S.A., Sogevinus Quintas, S.A. e Sogrape 

Vinhos, S.A.) 

Em 2023 continuarão a ser acompanhados os campos de selecção através da recolha de dados de produção, 

maturação e poda. Prevê-se ainda, em colaboração com a PORVID, promover reuniões com os restantes parceiros 

para discussão dos resultados obtidos.   

7.5.2 Valorização e Multiplicação de Castas Minoritárias Portuguesas 
(Colaboração no grupo de trabalho Castas Minoritárias Portuguesas, sob orientação do INIAV) 

Objectivo: 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.  
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Em 2023 a ADVID participará nas reuniões promovidas pelo INIAV, dinamizando contactos junto dos seus 

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

7.5.3 Avaliação do comportamento de castas e porta-enxertos 

(Colaboração com a Symington Family Estates, S.A.) 

Objectivo: Avaliar o comportamento de castas e porta-enxertos, através da análise de dados recolhidos nos 

diferentes estudos de afinidade casta x porta-enxerto. 

Pretende-se em 2023 proceder ao tratamento e publicação do histórico de referências existentes, com vista à 

apresentação dos resultados obtidos, em colaboração com a Symington Family Estates, Vinhos, S.A..  

 

7.6 Métodos de Produção Sustentável  

Objectivos:  

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

 Promover a qualidade diferenciada e valorização no mercado. 
 

Esta linha de acção será suportada em 2023 pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

 COPPEREPLACE 

 PevineGrape  

 Prospecção da Flavescência Dourada 

 SOLVIT - Solutions to restore degraded Soils in Mediterranean vineyards via Organic muLch and biochar 

derived from VITiculture industry waste.  

7.6.1 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/CoLAB VINES&WINES, o IFV, a Sogrape Vinhos SA, o Centro de Valorizacion Ambiental del Norte SL, a Universidade 
Politécnica da Catalunha, a Fundaciona Eurecat, a Miguel Torres SA, a Universidade do Porto, a Universidade de Vigo e a LBS 
com implementação entre 1/11/2020 e 28/02/2023)  

 

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

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

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

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

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

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

produtos alternativos, agricultura inteligente e de precisão e estratégias de gestão do solo; 2) Implementação de 
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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 2023 pretende-se realizar um workshop para apresentação dos resultados obtidos no projecto. 

 

7.6.2 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 Copromotores 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 afetadas 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 2023, será dada continuidade à avaliação das propriedades antifúngicas de diversas matrizes naturais 

seleccionadas nos ensaios de campo desenvolvidos nos parceiros Sogrape Vinhos S.A. e João Nicolau de Almeida & 

Filhos, Lda. Prevê-se também a realização de eventos de promoção e divulgação dos resultados do projecto, através 

de workshops técnicos conjuntos com parceiros do sector. 

 

7.6.3 Prospecção da Flavescência Dourada 

(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 2023 a ADVID, continuará a colaborar na prospecção do insecto vector Scaphoideus 

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

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

Nacional (PAN) para o controlo desta doença de quarentena e na revisão das normas do PAN.  
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7.6.4 SOLVIT - Solutions to restore degraded Soils in Mediterranean vineyards 
via Organic muLch and biochar derived from VITiculture industry waste 

(Sub-projecto da Agenda Mobilizadora PRR - Vine & Wine PT - “Vine and Wine Portugal – Driving Sustainable Growth Through 
Smart Innovation”, a implementar entre Janeiro de 2023 e Dezembro de 2025, coordenado pela UTAD em parceria com 
ADVID/CoLAB VINES&WINES, ISA, Global Wines e Universidade de Évora). 

Objectivo: O projecto SOLVIT tem como objectivo conceber novas soluções baseadas na utilização articulada de 

diferentes práticas de gestão do solo para reverter a sua degradação em vinhas de baixa fertilidade, altamente 

vulneráveis à erosão do solo e demonstrar o seu efeito a múltiplas escalas.  

Os tratamentos inovadores de restauração consistem na utilização articulada de biochar e cobertos vegetais, com 

o duplo objectivo de mitigar a erosão e melhorar a saúde do solo, incluindo a estabilização do carbono sem 

comprometer a qualidade da uva e do vinho. Adicionalmente, de forma a potenciar a circularidade do sector, serão 

testados diferentes biochar, a ser obtidos de resíduos da indústria vitivinícola, tais como os engaços ou a lenha de 

poda. 

Em 2023, proceder-se-á à instalação dos ensaios, incluindo um no Douro, e às primeiras aplicações de biochar 

obtido através de resíduos da indústria vitivinícola. 

 

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 será suportada em 2023 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 (GT-

TF)   

 

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 informação recolhida a nível regional, em 

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

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

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

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

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

alterações climáticas através do desenvolvimento das seguintes actividades: 
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 Colaboração com entidades científicas a nível nacional e internacional, das quais se destaca a UTAD, 

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

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

de decisão; 

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

colaboração com a FCUP; 

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

hídricos nos parâmetros produtivos e qualitativos da videira; 

 Monitorização da Evolução da Maturação da Uva com vista a caracterizar o comportamento nas três zonas 

vitícolas e ainda, a caracterização (açúcar, ácidos e compostos fenólicos) das castas Touriga Nacional e 

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

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

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

do conhecimento, como circulares fitossanitárias, boletins técnicos, o boletim de previsão do potencial de 

colheita e o boletim do ano vitícola. 

A informação recolhida no Observatório Vitícola, contribuirá para a discussão de temas actuais, como a questão do 

fenómeno de desidratação e dessecamento dos cachos, principalmente da Touriga Franca, durante a vindima de 

2020.  

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

de actividades ligadas a esta área temática. 

 

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 para esta casta, nesta região, com o intuito de vir a estabelecer 

estratégias de alerta ou prevenção de ocorrências similares. 

No seguimento do fenómeno de emurchecimento observado, em especial para a Touriga Francesa, em 2020, e 

atendendo aos prejuízos causados por este fenómeno, no que diz respeito à produção global da RDD, foi criado, 

em 2021, um grupo de trabalho (GT-TF), envolvendo, para além de diversos elementos da ADVID/CoLAB 

VINES&WINES, especialistas de vários associados do tecido empresarial e académico, com o intuito de monitorizar 

o possível surgimento do fenómeno observado em 2020 e compreender as suas causas. No âmbito deste Grupo de 

Trabalho, foram desenvolvidas três linhas de acção, cuja continuidade das mesmas se reflectirá nas actividades a 

ser desenvolvidas em 2023: 

- Manutenção do ensaio de fisiologia vegetal, em 4 diferentes talhões de Touriga Francesa, com diferentes 
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condições, na Quinta das Carvalhas, desenvolvido em estreita colaboração com a Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD) e a Universidade do Minho (UM), e que pretende levar à compreensão deste fenómeno, caso 

o mesmo se volte a verificar, em termos da fisiologia da videira, o que poderá suportar o desenvolvimento futuro 

de estratégias preventivas; 

- Análise de dados meteorológicos, incluindo históricos, em especial em períodos críticos da campanha, para 

comparação dos dados de 2020, e de outras campanhas com padrões climáticos excepcionais, mas para as quais 

não se verificou um fenómeno anormal e generalizado de emurchecimento. Espera-se que, a haver uma causa 

climática para este fenómeno, esta análise permita identificar os padrões meteorológicos associados ao mesmo e, 

assim, criar um sistema de alerta baseado nos dados provenientes das estações meteorológicas; 

- Análise de cachos e amostras de bagos, provenientes de diferentes localizações na RDD, fornecidos pelos 

Associados e preferencialmente localizadas perto de estações meteorológicas, de forma a monitorizar 

espacialmente a ocorrência de alguma anomalia no desenvolvimento da Touriga Francesa. Esta actividade tem o 

intuito de identificar precocemente o surgimento de algum fenómeno de emurchecimento, ou outro, a nível da 

região, e perceber, a nível de diferentes sub-regiões, características que possam estar relacionadas com o 

surgimento dos mesmos. Adicionalmente, a identificação precoce de alguma anomalia, no que diz respeito ao 

desempenho da Touriga Francesa, também poderá permitir a emissão de um alerta para as zonas afectadas. 

Assim, em 2023, após a consolidação dos protocolos aplicados em 2022, que foram criados de raiz para o 

desenvolvimento experimental levado a cabo no âmbito deste Grupo de Trabalho, a informação a ser recolhida no 

âmbito destas actividades será compilada com os resultados já obtidos, assim como com dados anteriores 

resultantes da Rede de Estações Meteorológicas, com o intuito de consolidar as observações feitas até ao 

momento. Adicionalmente, manter-se-ão os estudos iniciados em 2022, em colaboração com a UM, e que incidem 

essencialmente na análise das lenticelas de amostras de bagos recolhidas sistematicamente para o efeito. 

A continuidade destes trabalhos contribuirá para a compreensão do fenómeno observado, e, espera-se, poderá vir 

a permitir o lançamento de alertas precoces diante da possibilidade de ocorrência de um acontecimento similar ou 

ao desenvolvimento de estratégias preventivas.  

Para dar suporte ao GT-TF, será também dada continuidade aos trabalhos desenvolvidos para criar ferramentas 

baseadas em sensorização, que permitam acompanhar os ensaios de forma mais eficiente, ao adicionar a 

componente de análise de imagem. Nesse sentido, estando já instalado no campo o protótipo de um sistema 

autónomo de captura periódica e transmissão de imagens de cachos registadas na vinha, que será alvo de 

aperfeiçoamento em 2023, visando a sua replicação, serão também desenvolvidos algoritmos que permitirão 

avaliar automaticamente o tamanho dos bagos, através dos trabalhos conduzidos no âmbito de uma tese de 

Doutoramento da UTAD, e que, neste caso em particular, visa o desenvolvimento de tecnologia que permita 

sinalizar o início da redução do tamanho dos bagos, ou o início do surgimento de fenómenos de emurchecimento 

do bago. 
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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. 

Esta linha de acção será suportada em 2022 pelo trabalho desenvolvido no seguinte projecto: 

 Utilização de Águas Residuais para Rega 

 

Em 2023, prevê-se ainda a continuidade dos trabalhos de preparação e submissão de uma candidatura a 

financiamento de um projecto de avaliação de uma tecnologia de tratamento de águas residuais urbanas para 

utilização em rega. 

 
7.8.1 Utilização de Águas Residuais para Rega 

(Projecto financiado por cada um dos parceiros, no correspondente ao esforço desenvolvido pelos próprios. Liderado pela Águas 
do Norte, S.A., em parceria com a ADVID, Sociedade Vinícola Terras de Valdigem, S.A., UTAD e Veolia, S.A.)  

  

Objectivos: Testar uma solução de tratamento de Água Residuais provenientes de ETAR Urbana; Validar a utilização 

de Águas para Reutilização (ApR) numa estratégia de rega deficitária em viticultura. 

Encontrar uma alternativa às fontes de água natural é um ponto incontornável do futuro do sector, tornado ainda 

mais premente com o expectável agravamento da conjuntura agrometeorológica. Desta forma, prevê-se dar início 

em 2023 a um ensaio de rega deficitária com recurso a águas residuais tratadas, em colaboração com a Sociedade 

Agrícola Terras de Valdigem, UTAD, Veolia e Águas do Norte. O trabalho prevê uma monitorização de todo o 

sistema, desde a qualidade da água, às análises de solo e vinha (parâmetros físico-químicos, fisiológicos, 

crescimento, produtividade e qualidade da uva e vinho). Pretende-se que o trabalho a realizar forneça um 

contributo efectivo na utilização de fontes alternativas de água, com toda a segurança e garantia de qualidade, 

tanto para os nossos solos, como para o nosso produto final. 

O projecto será iniciado e executado sem recurso a programa de financiamento, assumindo cada um dos parceiros 

o esforço financeiro da sua participação. Durante o ano de 2023 serão identificados programas de financiamento 

para a execução deste projecto, com o objectivo de apresentar candidatura. 

 

7.9 Sustentabilidade Económica 

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

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

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

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

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

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

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

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

fitofármacos; 

Esta linha de acção será suportada em 2023 pelo trabalho desenvolvido nos seguintes projectos: 

 VINCI 

 Taste & feel Portugal 

 EPAWI 

 WATSON 

 
7.9.1 VINCI - Vin, Innovation et Compétitivité 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/CoLAB VINES&WINES, 

UTAD e IVDP; a Universidad Zaragoza, RemOT Technologies, Aragón Exterior e Universidad de Castilla la Mancha. Tem ainda 

10 parceiros associados, um dos quais o Associado Wine and Soul, LDA. 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 31/03/2023) 

 

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 disponível para o 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. 

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

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

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

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

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

populações), elasticidades procura-preço, etc.  

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

de um website (observatório).  
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Em 2023, no âmbito do grupo de trabalho da Comunicação, do qual a ADVID é responsável neste projecto, 

pretende-se continuar a desenvolver as actividades de suporte à divulgação das ferramentas enunciadas, 

nomeadamente a actualização do KIT média e do plano estratégico de comunicação, bem como a produção de 

infográficos e um vídeo e brochura de divulgação dos resultados do projecto. Serão ainda dados contributos para 

a produção de conteúdos para o site do projecto e divulgação dos resultados em redes nacionais e internacionais. 

Dado que foi pedida a prorrogação da execução das actividades do projecto até Março de 2023, os dois eventos de 

divulgação dos resultados, um de caracter regional e outro nacional, decorrerão no primeiro trimestre de 2023.  

No âmbito do Grupo de Trabalho 1 deste projecto, serão concedidos acessos às plataformas desenvolvidas pela 

Fuiction e pela Universidade de Bordéus, para previsão de produção à escala da parcela e da região, 

respectivamente, de forma que possam ser detectados erros ou questões de usabilidade, tanto por parte da ADVID, 

como por parte dos stakeholders deste projecto. A ADVID procederá ao levantamento do feedback destes 

utilizadores finais, interagindo com o consórcio no sentido de melhorar a qualidade das previsões ou a usabilidade 

destas plataformas, por forma a estas se tornarem em ferramentas intuitivas e úteis para o sector. O mesmo 

processo será também, levado a cabo para a plataforma desenvolvida no âmbito do Grupo de Trabalho 3, com o 

intuito de auxiliar os produtores na selecção dos mercados mais adequados para a exportação, de acordo com as 

especificidades de cada um. 

 

7.9.2 Taste & Feel Portugal 

(POCI- SIAC | O projecto Taste&Feel Portugal, promovido pelo INOVCluster em parceria com a ADVID/CoLAB VINES&WINES – 

Núcleo de Comunicação, foi aprovado em 2020 e será implementado até Junho de 2023) 

 

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 de COVID 19, foi pedido uma prorrogação do projecto para Junho de 2023, e aguarda-

se a sua aprovação. Como consequência, as duas missões inversas dos mercados da Alemanha, Suécia, Dinamarca 

Polónia e Finlândia, serão realizadas no primeiro semestre de 2023.  Estas missões inversas traduzir-se-ão na visita 

de potenciais influenciadores (jornalistas, bloggers e opinion makers) a locais de enoturismo em Portugal, 

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

provas de vinho e da gastronomia nacional e contactos directos com a cultura e os agentes locais. 

A fim de apoiar as PMEs, o Taste&Feel Portugal irá ainda desenvolver Guias para um marketing de sucesso para 

cada um dos mercados-alvo, bem como acções de divulgação de resultados.  
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7.9.3 EPAWI 

(União Europeia - COSME Programme | GRANT AGREEMENT NUMBER 101035914 — EPAWI — COS-CLUSINT-2020-3-01 | 
Projecto com data de implementação de Setembro de 2021 até Setembro de 2024 e cujos parceiros são o Inno'vin, o AgroFood 
& Bioeconomy agency, o INNOVI e a ADVID/CoLAB VINES&WINES.)  

 

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. 

Já desenvolvido o mapeamento das necessidades e desafios dos viticultores, através de entrevistas e inquéritos, 

bem como a procura, através do crowd writing, de empresas auxiliares com soluções inovadoras, e o mapeamento 

de stakeholders com potencial interesse em aderir à rede WICA, o ano de 2023 adivinha-se repleto de actividades 

de grande relevo. 

Assim, o próximo ano contará com a presença e apresentação do projecto em alguns eventos e feiras, dos quais é 

exemplo a ENOMAQ; o meeting presencial do consórcio, desta vez em Portugal; o brokerage event online; e ainda 

os webinars nos EUA e América Latina. A comunicação e divulgação deste projecto entrará numa fase mais activa, 

não apenas devido aos eventos planeados, mas também como resultado do delineamento mais concreto daquilo 

que será a WICA, como irá funcionar efectivamente, e quais os próximos passos.   

Mais ainda, para 2023 está planeada a compilação de dados regionais e nacionais sobre o ecossistema vinícola e a 

indústria auxiliar, com o propósito de ser utilizada para ilustrar a importância da indústria vitivinícola da UE e de 

países terceiros. Desta feita, a colaboração com as Organizações de Apoio ao Negócio (BSOs – Business Support 

Organizations) e empresas auxiliares europeias será também impulsionada em 2023, uma vez a estratégia conjunta 

de internacionalização consistirá na cooperação com os países terceiros, respectivos BSOs e também na criação de 

um Acordo de Cooperação específico para o efeito.  

 

7.9.4 WATSON - An overall frameWork with Anticounterfeit and inTelligence-
based technologieS that will assist food chain stakehOlders in rapidly 
identifying and preveNting the spread of fraudulent practices. 

(União Europeia - programa HORIZON, tópico HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-11 Effective systems for authenticity and 
traceability in the food system | Candidatura com o ID 101084265 - GAP-101084265| Projecto com data de implementação de 
Março de 2023 até Março de 2026, e cujos parceiros portugueses são o INESC TEC, a DECO e a ADVID/CoLAB VINES&WINES, 
entre 44 parceiros, tendo como stakeholder a Sogrape Vinhos, S.A., a CVRA e o IVDP)  
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Objectivos: Desenvolvimento de uma estrutura tecnológica antifraude, baseada em inteligência artificial, e 

recorrendo sensores e etiquetas digitais, que permitirá identificar e prevenir práticas fraudulentas no sector da 

vinha e do vinho 

Trata-se de um projecto que visa a protecção do sector agro-alimentar através da rastreabilidade com recurso a 

meios tecnológicos, tanto da qualidade, como para efeito de prevenção de fraude, sendo que o caso de estudo a 

ser implantado em Portugal, incide no sector do vinho e da vinha.  

Este projecto está assente em três pilares: i) a identificação de lacunas de dados ao longo das cadeias de produção 

e comercialização; ii) do desenvolvimento de métodos, processos e ferramentas para detectar e prevenir a fraude; 

iii) fomentar uma colaboração efectiva entre sector da produção e autoridades públicas através da geração de 

fluxos de informação confiáveis. Para a persecução destes propósitos, o projecto WATSON assentará na utilização 

de diferentes tecnologias emergentes (IA, IoT, DLT, do inglês Distributed Ledger Technology, etc). 

Durante 2023, será realizado trabalho junto dos stakeholders, no sentido de encontrar lacunas nos registos ou 

fluxos de dados, que possam comprometer a rastreabilidade de processos, assim como nas especificações das 

tecnologias a ser desenvolvidas para lidar com estas, e da definição dos outputs desejáveis a ser obtidos da 

plataforma de rastreio. 

 

7.10 Desenvolvimento de Competências – Formação e Divulgação  

Objectivos:  

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

 Detectar necessidades de formação e transferência de conhecimento. 

 

 

7.10.1 Formação (POISE) / CAP 

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

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

necessidades de formação, detectadas junto dos nossos Associados.  

Em 2023 prevê-se a realização da seguinte formação financiada, através de parceria com a CAP: 

 Conduzir e operar o tractor em segurança– Janeiro/Fevereiro 

 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos - Fevereiro  

Do nosso plano formativo para 2023 faz também parte a formação especializada, aberta a todos os agentes do 

sector ou interessados, descrita nos pontos 10.2.24, 10.2.25 e 10.2.26 deste Plano de Actividades. 
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7.10.2 - InovTransfer - Inovação na Transferência de Conhecimento e Tecnologia 

no Sector Vitivinícola 

(PDR2020 - Assistência técnica RRN - Área 4 - Observação da agricultura e dos territórios rurais. Projecto promovido pela 
ADVID/CoLAB VINES&WINES). 

Objectivo: Transferir conhecimento e tecnologia para os sectores agrícola, agro-alimentar e de desenvolvimento 

rural, com vista à sua valorização, através da capitalização da informação e resultados de projectos em temas 

prioritários, bem como a elaboração e divulgação de boas práticas agrícolas.  

As actividades previstas para 2023 incluirão a organização de seminários temáticos / workshops, de acordo com as 

necessidades de capacitação do sector, tendo como base a vasta experiência e conhecimento da equipa da ADVID 

e actividades das suas linhas estratégicas de acção, nomeadamente: Alterações Climáticas, Agricultura de precisão, 

Boas práticas agrícolas e Métodos de Produção Sustentável. Paralelamente, serão realizadas sessões de 

demonstração de tecnologia, que incluirão duas sessões temáticas de demonstração em contextos reais, uma na 

vinha, e outra em adega, sendo que para cada uma destas serão convidados os intervenientes que disponibilizem 

soluções que se entenda serem úteis de acordo com as necessidades identificadas para a temática em causa. 

Relativamente às actividades de disseminação e divulgação do conhecimento técnico-científico, está prevista a 

criação de três Manuais de boas práticas: Manual de Boas práticas na gestão de material de propagação vegetativa, 

Manual de boas práticas em adega e Manual de Agricultura Biológica; e ainda a criação de um Micro-site no site 

institucional da ADVID, para disponibilização e divulgação alargada de conteúdos, vídeos, boletins técnico-

científicos e notícias de relevo. 
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Quadro 3 – Estrutura de Financiamento 

 

Projectos Âncora Tipologia Ponto de 
Situação

Entidades Envolvidas

Investimento 3700,00

Apoio Associados 1550,00

Investimento elegível 710563,00 Investimento elegível 98407,00

Apoio 710563,00 Apoio 98407,00

Investimento elegível 1809209,00 Investimento elegível 151926,00

Apoio 1809209,00 Apoio 151926,00

Investimento elegível 221884,71 Investimento elegível 19861,16

Apoio 221884,71 Apoio 19861,16

Investimento elegível 1064029,34 Investimento elegível 150000,00

Apoio 798021,97 Apoio 112500,00

Investimento elegível 819573,39 Investimento elegível 99644,80

Apoio 819573,39 Apoio 99644,80

Investimento elegível 2085928,00 Investimento elegível 78922,00

Apoio 2085928,00 Apoio 78922,00

Investimento elegível 1118904,00 Investimento elegível 56255,00

Apoio 1118904,00 Apoio 56255,00

Investimento elegível 801717,22 Investimento elegível 20668,95

Apoio 801717,22 Apoio 20668,95

Investimento elegível 939618,71 Investimento elegível 79451,35

Apoio 939618,71 Apoio 79451,35

Investimento elegível 248903,09 Investimento elegível 37306,59

Apoio 248903,09 Apoio 37306,59

Investimento elegível 1398127,50 Investimento elegível 42 188,00

Apoio 42 188,00

Investimento elegível 863100,00 Investimento elegível 98 585,00

Apoio 863100,00 Apoio 98 585,00

Investimento elegível 249809,16 Investimento elegível 10 700,00

Apoio 249809,16 Apoio 10 700,00

Investimento 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 1638340,72 Investimento elegível 110 230,00

Apoio 1213936,54 Apoio 82 672,50

Investimento 10 021,00
Apoio Associados 6 680,80

Investimento elegível 945344,91 Investimento elegível 91 974,30

Apoio 610630,11 Apoio 59 518,15

Investimento elegível 436280,00 Investimento elegível 75 700,00

Apoio 436280,00 Apoio 75 700,00

Observatório vitícola  Em curso ADVID __ Investimento 27 732,00

13 372,01

Investimento elegível 1555000,00 Investimento elegível 120000,00

Apoio 1166250,00 Apoio 90000,00

Investimento elegível 529258,42 Investimento elegível 64584,71

Apoio 449869,65 Apoio 54897,00

Investimento elegível 608635,90 Investimento elegível 126424,22

Apoio 547771,00 Apoio 113781,00

Investimento elegível 9999634,00 Investimento elegível 129375,00

Apoio 9999634,00 Apoio 129375,00

Investimento elegível 41606,08 Investimento elegível 41606,08

Apoio 41606,08 Apoio 41606,08

Investimento elegível 28 085 467,15 Investimento elegível 1 776 423,16

Apoio 25 133 209,63 Apoio 1 562 196,38

UTAD, ADVID, ISA, 
Universidade de Évora,  Global 
Wines.

Em curso. PRR

5. Diversidade genética da videira

ADVID, IMMERA, Ribeiro 
Machado Mendes Silva, UTAD, 
Symington, Niepoort.

INESC-TEC, UTAD, Aveleda, Qta. 
Murças, ADVID, Herculano

SFCOLAB; ADVID; CONFAGRI; 
INIAV; IPP/ESAE; Adega Coop. 
de Cantanhede, CRL; 
ImpactWave; Terras de 
Felgueiras - Caves de 
Felgueiras CRL, Adega Coop. de 
São Mamede da Ventosa, 
Coop. Agrícola dos 
Olivicultores do Fundão, Coop. 
Agrícola de Beja e Brinches; 
RCV e Coop.Agrícola A 
Esperança de Moncarapacho

DUORUM, FCUP, INESC TEC, 
Terras Valdigem e Real 

Companhia Velha, ADVID, Pólo 
de Inovação de Nelas, 
SPIN.WORKS, COTHN e 
Francisco Donas-Botto 

Rodrigues

ADVID, Proenol, Vale São 
Martinho, UTAD, Niepoort, 
Symington.

3. Potencial  Enológico

PT VINE &WINE - 
VineAdapt2Climate

ADVID, UTAD, Symington, 
Esporão.

Phenobot

PT VINE &WINE - Decision-
support systems (DSSs) for 
viticulture and winemaking 
practices

INESC TEC, Soc. Vinícola Terras 
de Valdigem, S.A., RCV, 
Duorum Vinhos S.A.,  ADVID, 
UP, COTHN, INIAV, Francisco 
Donas - Botto Rodrigues Unip. 
Lda,  SPIN.WORKS, S.A., FRUTUS 
– Estação fruteira de 
Montejunto, C.R.L., CAMPOTEC, 
Quinta do Pinto- Soc. Com.e 
Agr., S.A. 

__

4. Biodiversidade  em Viticultura

6. Métodos de Produção 
Sustentável

Financiamento Total ( €) Financiamento ADVID ( €)

Investimento

França, Espanha e Portugal

__

1.  Alterações Climáticas 

Em curso. PRR

DigiFarm2all 

Em curso. PRR

Em curso. PRR

Em curso. PRR

Wine4Cast

PT VINE &WINE - Agrob 

ADVID, INESC TEC, DECO, entre 
44 parceiros. Sogrape, IVDP e 
CVRA como stakeholders

Deifil Technology, Lda. ADVID, 
Sogrape Vinhos, S.A., João 
Nicolau de Almeida & Filhos, 
Lda., IPB

PTV, ADVID, IFV, Sogrape, 
Centro de valorizacion 
ambiental del Norte SL, UPC, 
Fundacion Eurecat, Miguel 
Torres SA, UP, Universidade de 
Vigo e LBS

2. Viticultura de precisão

VINIOT
Em curso. INTERREG 

SUDOE

OmicBots Em curso. FCT INESC TEC, ADVID e FCUP

Em curso. PRR

__ __

Total

9. Sustentabilidade Económica 

VInCI
Em curso. INTERREG 

SUDOE

Université de Bordeaux,  
Fruition Sciences, Toulouse 
School of Economics, Bordeaux 
Aquitaine Inno´vin, ADVID, 
UTAD, IVDP e Universidad 
Zaragoza

Taste & Feel Portugal
Em curso. SIAC 
copromoção.

ADVID e Inovcluster

ReCrop
UCP, ADVID, IDARN, França, 
Espanha, Itália, Marrocos, 
Egipto e Tunísia

GrapeMicrobiota Em curso. FCT

UM, ADVID, Universidad de 
Zaragoza (UNIZAR), e  
Université François-Rabelais 
de Tours (UFR)

Candidatura Formação -  CAP POISE ADVID, CAP

WATSON Em curso. HORIZON

_

Grupo de Trabalho da Touriga 
Francesa (GT-TF)

ADVID Em curso
Gestão do stress hídrico e 
térmico da videira

Prospecção da Flavescência 
Dourada

COPPEREPLACE 
Em curso. INTERREG 

SUDOE

__

Em curso. PRIMA

Em cursoCoaClimateRisk

Em curso ADVID e DRAPN

ADVID, UTAD, SOGRAPE, CÔA 
PARQUE e Universidade do 
Minho.

PT VINE &WINE - 
BUGS@VINE&WINE_PT 

Acompanhamento de campos 
de comparação clonal da 
Tinta Roriz

 Em curso.
 ISA, PORVID , ADVID, 
associados da ADVID

Em curso. SI I&DT

8. Economia Circular

7. Observatório Vitícola
Em curso ADVID, UTAD, UM e Associados

PrevineGrape

PT VINE &WINE - SOLVIT Em curso. PRR

10. Desenvolvimento de 
Competências - Formação e 
Divulgação

PDR2020 - INOVTRANSFER  Em curso ADVID

PT VINE &WINE - MiKS4Vine 
and ZEONI 

Em curso. PRR
UTAD, ADVID, Symington, 
Universidade de Évora, 
Tecniferti

EPAWI Em curso. H2020
INNO'VIN, ADVID, INNOVI e 
AGRIFOOD
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8. CoLAB da Vinha e do Vinho (CoLAB Vines&Wines) 
 

O CoLAB da Vinha e do Vinho é uma iniciativa liderada pela ADVID, integrada na sua estrutura, em conjunto com o 

ecossistema vitivinícola nacional, e tem o intuito de gerar e comunicar conhecimento e tecnologia que potencie a 

ambição expressa pelo sector do vinho de fazer crescer o valor de exportação, assegurando, simultaneamente, a 

resiliência do ecossistema vitivinícola português de modo a responder a diferentes desafios. 

Implementado desde Julho de 2019, a Missão do CoLAB define-se pela vontade expressa de: 

 Gerar e comunicar conhecimento e tecnologia que potencie a ambição expressa pelo sector de 

fazer crescer o valor de exportação; 

 Assegurar que o ecossistema vitivinícola português se torna mais eficiente, resiliente e flexível, 

de modo a responder aos desafios climáticos, demográficos e económicos; 

 Promover a competitividade e a sustentabilidade do ecossistema vitivinícola português. 
 

O Plano Estratégico foi desenvolvido com o objectivo de dar resposta a dois 2 grandes desafios do sector, e que 

contribuíram para a divisão da sua estrutura em dois eixos: 

 Competitividade, cujo objectivo é definir e apresentar os vinhos portugueses que os 

consumidores desejam comprar. 

 Sustentabilidade, cujo foco é projectar e construir um sistema resiliente na vinha e vinho 

português. 

 

Para a prossecução destes objectivos, foram definidas seis áreas temáticas, distribuídas pelos dois eixos, aqui 

apresentadas no Quadro 4– Áreas Temáticas do Plano de acção. 

Quadro 4 – As seis Áreas Temáticas do Plano de Acção do CoLAB Vines & Wines distribuídas pelos eixos respectivos, o Eixo 

da Competitividade e o Eixo da Sustentabilidade. 

 

Deve ainda ser apontado que as áreas temáticas apresentadas no Quadro 4, elencadas no Plano de Acção que 

rege as actividades do CoLAB e que esteve na base do Plano de Actividades apresentado para o financiamento 

base do seu 2º ciclo de vida (2022-2025), estão em consonância com as Linhas Estratégicas definidas pela 

ADVID descritas ao longo do Ponto 7 deste Plano de Actividades. 

Nesse sentido, tendo terminado, em 2022, o 1º ciclo de financiamento pelas entidades CCDR-N/NORTE 2020 

Eixos 1.Competitividade 2.Sustentabilidade 

Áreas 
Temáticas 

1.1. Mercados e Consumidor 

1.2. Recursos genéticos para aumentar a 
competitividade 

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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e FCT, no âmbito de um programa gerido pela ANI para a implantação dos CoLABs, o desenvolvimento das 

actividades do CoLAB VINES&WINES será parcialmente suportado pelo Programa Investimento RE-C05-i02 – 

Missão Interface Nº 01/C05-i02/2022, criado no âmbito do PRR, para dar continuidade aos Laboratórios 

Colaborativos, na componente de financiamento base destas entidades, durante o período de transição para 

a sua sustentabilidade económica. 

Com a aprovação desta candidatura, a estrutura de Recursos Humanos Altamente Qualificados (RHAQ) irá sofrer 

alterações que se relacionam, essencialmente, com a necessidade de novas contratações.  Por um lado, e tendo em 

conta a necessidade de dar prioridade ao desenvolvimento da área temática relacionada com a 

mecanização/robótica/digitalização, está prevista a contratação de um novo colaborador com competências nesta 

área. Está também prevista a criação de um Polo  do CoLAB VINES&WINES através de protocolo estabelecido com 

a Comissão Vitivinícola Regional do Dão, o qual contemplará as especificidades e necessidades de uma Denominação 

de Origem Protegida (DOP) específica, ainda que em consonância com o Plano de Acção CoLAB, num modelo 

adequado para ser replicado em regiões vinícolas distintas, contribuindo ao mesmo tempo para toda a missão do 

CoLAB. 

O Pólo do CoLAB Vines&Wines da Região do Dão funcionará em Nelas (NUTSII - Centro), no Centro de Estudos 

Vitivinícolas do Dão, através de Protocolo estabelecido entre a DRAPC e a Comissão Vitivinícola da Região do Dão. 

Agenda de ID&I para a Região do Dão encaixa no Plano de Acção do CoLAB, prevendo-se desenvolver 4 áreas 

prioritárias que contribuirão para a prossecução dos objectivos da Agenda de ID&I definida no CoLAB. 

Linhas de acção da Agenda RD&I do Pólo do Dão  
L1 – Estudo de castas autóctones em termos de comportamento agronómico, potencial enológico e sua adaptabilidade às 
condições ambientais da região do Dão. 

L2 – Estudo dos efeitos das alterações climáticas e medidas de adaptação na viticultura e enologia. 
L3 - métodos e tecnologias associadas com viticultura de precisão e enologia. 
L4 – Implementação do " Observatório Vitícola do Dão” 

 

Assim, perante a instalação deste pólo, em 2023, o desenvolvimento do Plano de Acção será levado a cabo tendo 

em conta a estrutura do CoLAB VINES&WINES apresentada no organograma. 
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Considerando os objectivos do CoLAB da Vinha e do Vinho, e atendendo à sua missão de corresponder às 

solicitações do sector vitivinícola, durante o ano de 2021, foram identificados e discutidos os desafios e 

oportunidades com o Conselho Estratégico do CoLAB. Este exercício permitiu definir com maior rigor e clareza 

as actividades a desenvolver pelo CoLAB da Vinha e do Vinho (listadas nos pontos subsequentes), tirando 

partido da multidisciplinaridade da equipa e reforçando a presença e impacto do CoLAB no sector vitivinícola 

nacional. 

As actividades a desenvolver para o ano de 2023 incluem o desenvolvimento dos projectos financiados, das 

tarefas de investigação já iniciadas com financiamento próprio, a preparação de novas candidaturas para 

submissão a financiamento, a manutenção das actividades de consolidação do CoLAB e a promoção da  

transferência de conhecimento. 

 

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 é 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. Nesse sentido, em 2023, a investigação será 

maioritariamente desenvolvida no âmbito de projectos financiados e com base nas prioridades definidas pelo 

sector, sendo de salientar a implementação de diversos projectos financiados no âmbito de diferentes linhas de 

financiamento do PRR.  

O desenvolvimento de dissertações de Mestrado em conjunto com o sector empresarial terá continuidade em 

2023, como consequência do levantamento feito pelo CoLAB sobre os desafios que o sector vitivinícola enfrenta 

actualmente.  
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Para além destas iniciativas de resposta imediata a problemas prementes, serão também desenvolvidas actividades 

com o propósito de alavancar o sector a médio e longo prazo, nomeadamente, projectos de maior dimensão e 

focados na geração de conhecimento transversal que possa suportar as ambições do sector, enquadrados em 

iniciativas do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), e a ser desenvolvidos no seio de consórcios alargados, de 

forma a corresponder às exigências das diferentes tipologias das oportunidades que vierem a ser disponibilizadas.  

No que diz respeito às actividades a desenvolver, dado que o Plano de Acção, definido na candidatura de 

reconhecimento do CoLAB da Vinha e do Vinho, assenta no desenvolvimento de respostas aos objectivos contidos 

nas diferentes Áreas Temáticas que constam Quadro 4, o presente plano de actividades encontra-se estruturado 

de acordo com estas Áreas: 

 

Área temática 1.1 - “Mercados e Consumidores”, no âmbito do objectivo “Descrever e modelar preferências dos 

consumidores em relação a tipos e estilos de vinhos específicos”, serão desenvolvidas actividades inseridas no 

campo de acção do GT3 (Grupo de Trabalho 3) do projecto em curso VInCI - Vin, Innovation et Compétitivité 

Internationale, cuja gestão está a ser assegurada pelo CoLAB (a descrição completa de cada projecto poderá ser 

consultada no Ponto 7 do presente Plano de Actividades).  

No que respeita às tendências de consumo nos mercados actuais e emergentes, e em linha com a resposta aos 

objectivos elencados na área temática 2.3, dar-se-á continuidade às actividades do projecto EPAWI (em parceria 

com Itália, Espanha e França), financiado através do programa H2020, e resultante de uma candidatura submetida 

em 2021. 

 

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.  

Proposta de Dissertação de 
Mestrado: Equilíbrio entre 
tradição e adaptabilidade ao 
mercado (educação do 
consumidor internacional, 
tendências e preferências). 
 
 

Determinar o valor 
de distinção dos 
vinhos portugueses 

---------- ---------- 
Estudos para promover 
novos conhecimentos sobre 
mercados e consumidores. 
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Objectivos Candidaturas a financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

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. 

Estudos do papel do vinho 
na dieta - efeitos no lifestyle, 
papel psicossociológico e 
efeito emocional. 

 

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, a manter em 2023, que englobam a conservação e avaliação da diversidade e selecção intra-varietal 

dentro de várias castas, 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 

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

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. 
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Área temática 1.3 “Aspectos Territoriais de Competitividade” - para aumentar o conhecimento das zonas vitícolas 

em termos de qualidade potencial e rendimento, no que diz respeito às castas nacionais, será finalizado e divulgado 

um Portfólio de castas com informação enológica, agronómica e genética acerca das mesmas. No âmbito das 

actividades do Grupo de Trabalho de estudo da casta Touriga Francesa (GT-TF), que se manterá em actividade 

contínua, será submetida uma candidatura a financiamento de forma a assegurar a actividade de investigação 

subjacente a este caso de estudo, implementado em 2021. 

Para a prossecução do objectivo “Definição de terroir de valor acrescentado na região do Douro e validação da 

metodologia para extensão a outras regiões”, serão mantidas as actividades do projecto GrapeMicrobiota - 

desenvolvido em parceria com o associado Universidade do Minho, com o objectivo de definir terroir na RDD e 

caracterização, selecção e valorização de leveduras autóctones. Com a aprovação recente da Agenda Mobilizadora 

Vine & Wine PT - “Vine and Wine Portugal – Driving Sustainable Growth Through Smart Innovation, e no âmbito 

de um dos sub-projectos, BUGS VINE&WINE PT, cujo objectivo é criar e explorar uma colecção de culturas 

microbianas para a indústria portuguesa do vinho, as actividades previstas para 2023 compreendem a recolha de 

amostras de uvas / mostos para se proceder ao isolamento e identificação de microrganismos, para além das 

habituais tarefas de gestão de projecto e de disseminação, assim que se justifique e seja pertinente.  

Adicionalmente, o CoLAB manterá a sua colaboração estreita com o DST no âmbito do Observatório Vitícola da 

RDD, tencionando-se, durante o ano de 2023, e tirando proveito dos dados gerados ao longo dos anos (2014-2022), 

assim de outros provenientes de diversos trabalhos, realizar análises que suportem a Zonagem da RDD, tendo em 

conta a heterogeneidade desta região.  

Está, ainda, contemplada a concretização da elaboração de mapas espaciais com o comportamento da traça-da-

uva em cenário futuro, nas três sub-regiões da Região RDD, trabalho assente em históricos de dados recolhidos ao 

longo de diversas campanhas.  

Também no âmbito da detecção precoce de doenças em vinhas (interligado com a área temática 2.1), um dos 

officers do CoLAB manterá a participação num grupo electrónico de trabalho da OIV da linha PROTEC - Flavescence 

dorée e Xylella fastidiosa. 

Serão ainda desenvolvidas parcerias para o desenvolvimento de modelos que permitam prever o aparecimento de 

cigarrinha verde, assim como das principais doenças da vinha, míldio e oídio. 

 

1.3 ASPECTOS TERRITORIAIS DE COMPETITIVIDADE 

Objectivos 
Candidaturas a 
financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

Zonagem do 
potencial 
vitivinícola de 
castas 

FCT - Caso de estudo da 
Touriga Francesa 

---------- 

Portfólio de castas com 
informação enológica, 
agronómica, genética e 
cruzamento com dados 
climáticos. 
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Objectivos Candidaturas a 
financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

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

 

GrapeMicrobiota - 
Interacções metaboloma-
microbiota em 3 castas da 
Região do Douro. 
 
BUGS VINE&WINE PT - 
Criação e Exploração de 
uma Colecção de Culturas 
Microbianas para a 
Indústria Portuguesa do 
Vinho. 

Análises dos dados do 
Observatório Vitícola e de 
outros provenientes de diversos 
trabalhos, que suportem a 
Zonagem da RDD  

Detecção precoce 
de pragas e 
doenças 
(relacionado com a 
área temática 2.1) 

 
 

OmicBots- Plataforma de 
robótica com biologia 
integrativa de alto 
rendimento para a 
próxima geração da 
viticultura de precisão 
baseada em fisiologia. 
 
PhenoBot - Fotónica 
Inteligente para 
Fenotipagem de Culturas 
Agro-alimentares 

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. 
 
Desenvolvimento de modelos 
que permitam prever o 
aparecimento de cigarrinha 
verde, assim como das 
principais doenças da vinha, 
míldio e oídio. 
 

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. 
 

 

Área temática 2.1 “Solo, Clima e Água” - O desenvolvimento de práticas que suportem a protecção sustentável 

contra pragas e doenças, será feito essencialmente através dos projectos financiados PreVineGrape, e 

Coppereplace, que terminam em 2023, estando assim estabelecida a produção dos relatórios finais para ambos os 

projectos. Adicionalmente, está programada uma proposta de dissertação de Mestrado a ser desenvolvida em 

conjunto com a UTAD, e que incidirá na avaliação de diferentes alternativas para o controlo da cigarrinha verde, 

contemplando a utilização de tratamentos convencionais, piretróides de origem natural e caulino.  

No que diz respeito à gestão sustentável dos solos na vitivinicultura, terá início, em 2023, o desenvolvimento do 
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projecto SOLVIT, no âmbito da agenda PRR Vine&Wine PT, e que incide no desenvolvimento de solos integradas 

para protecção e regeneração dos solos que comtemplam a utilização articulada de biochar obtido de resíduos da 

indústria vitivinícola em articulação com práticas de mulching. 

No sentido de potenciar a redução dos factores de produção, como suporte à sustentabilidade do ecossistema 

vinícola, dar-se-á continuidade ao projecto WaterFlow, resultante da ideia apresentada no Hackathon Douro & 

Porto 2021, e financiado pelo Prémio LaCaixa. Estando neste momento instalados os sensores, em 2023 o 

desenvolvimento apontará para a validação dos registos dos mesmos – principalmente as soluções low-cost, e 

desenvolvimento de métodos que permitam a utilização de inputs dos mesmos para o mapeamento do potencial 

hídrico numa vinha.   Será mantida a oferta de uma dissertação de Mestrado a ser desenvolvida com foco na 

avaliação de ensaios de gestão de stress hídrico com diferentes dotações de rega. 

Também no âmbito dos Mestrados a serem desenvolvidos com parceiros académicos, e no sentido de dar resposta 

à gestão eficiente do ecossistema vitícola com vista à sua adaptação às alterações climáticas, está contemplada 

uma proposta, que incide na aferição da exequibilidade de introdução de parâmetros registados no âmbito do 

Observatório Vitícola da RDD em modelos de produtividade globais, e impacto nestes últimos, decorrentes da 

introdução destas variáveis. Ainda dentro deste objectivo, terá início o desenvolvimento do projecto Wine4Cast, 

financiado no âmbito do PRR, e que contempla o desenvolvimento de modelos de previsão de produção, através 

de tomografia aos gomos, numa escala temporal que ultrapassa 1 ano, e do desenvolvimento de produtos e 

formulações para promover uma viticultura mais resiliente às alterações climáticas, no âmbito de um sub-projecto 

da agenda PRR Vine&Wine PT.  

No que diz respeito à área da indústria vinícola e as alterações climáticas - monitorização, modelização e 

comunicação, o CoLAB VINES&WINES continuará a colaborar no âmbito do projecto VInCI, com término em 2023, 

na sua componente de desenvolvimento de modelos de previsão de produção à escala da região, para diversas 

denominações de origem, e à escala da parcela, neste caso, em vinhas com Touriga Francesa, no Douro. No âmbito 

da agenda PRR Vine&Wine PT, terá início o desenvolvimento de dois projectos que vêm também suportar esse 

objectivo, um direccionado para a modelação da ocorrência de eventos climáticos extremos no futuro, assim como 

dos seus impactos na cultura da vinha, e um outro assente no desenvolvimento de uma plataforma transversal que 

permita a integração de inputs provenientes de diversas plataformas e base de dados num hub com capacidade de 

transformar os mesmos em informação útil e que possa de suportar o processos de tomada de decisão na 

vitivinicultura e vinificação. Adicionalmente, no sentido de apoiar a tomada de decisão no que diz respeito à gestão 

das práticas culturais, o CoLAB continuará a elaborar e divulgar os boletins de previsão de datas do 

desenvolvimento dos diferentes estados fenológicos da videira, para a RDD, a partir dos modelos desenvolvidos 

em colaboração com o Professor João Santos (UTAD), e que serão alvo de melhoramento contínuo. 

Adicionalmente, ainda no que diz respeito à monitorização, modelização e comunicação, será também dada 

continuidade aos trabalhos desenvolvidos para criar ferramentas baseadas em sensorização, para dar suporte ao 

GT-TF. Nesse sentido, estando já instalado no campo o protótipo de um sistema autónomo de captura periódica e 

transmissão de imagens de cachos registadas na vinha, que será alvo de aperfeiçoamento em 2023, visando a sua 

replicação, estão também em desenvolvimento, com base em imagens já registadas por este protótipo, algoritmos 
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que permitirão avaliar automaticamente o tamanho dos bagos. Este último trabalho encontra-se em 

desenvolvimento no âmbito de uma tese de Doutoramento da UTAD, entidade que tem colaborado no 

desenvolvimento deste sistema, e visa o desenvolvimento de tecnologia que permita sinalizar o início da redução 

do tamanho dos bagos, ou o início do surgimento de fenómenos de emurchecimento do bago.  

Relativamente ao tema da mecanização eficiente através de sensores e conhecimento, o CoLAB manterá o seu 

papel no desenvolvimento do projecto VINIoT, a par do DST, e participará num novo DIH (Digital Innovation Hub), 

o SF-DIH - Smart Farm Digital Innovation Hub, presentemente em fase de candidatura para financiamento a nível 

nacional, e cujo objectivo incide na divulgação e implementação de tecnologias digitais de suporte ao sector agro-

alimentar. Adicionalmente, ainda no âmbito da digitalização e mecanização, terá início o desenvolvimento do 

projecto AgroRob, no âmbito da agenda PRR Vine&Wine PT, e que visa o desenvolvimento de soluções autónomas 

para a monitorização da vinha, assim como para a execução de tarefas como a pulverização ou a vindima selectiva. 

Em 2023, e tendo em conta o progresso constante em termos de soluções para a vitivinicultura, manter-se-á a 

actividade de identificação de tecnologias inovadoras de suporte à mesma, assim como a dinamização de 

demonstrações in loco das mesmas, sempre que as potencialidades identificadas assim o justifiquem. 

 

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

Proposta de Dissertação de 
Mestrado: Avaliação de 
soluções alternativas para o 
controlo da Cigarrinha Verde. 

Gestão sustentável 
dos solos na 
viticultura 

---------- 

SOLVIT – Soluções para 
recuperar solos 
degradados em vinhas 
Mediterrânicas através 
de mulching e biochar 
derivado de subprodutos 
da indústria vitivinícola. 

---------- 

Sustentabilidade 
do ecossistema 
vinícola; redução 
dos factores de 
produção 

---------- 

 
WaterFlow - 
Mapeamento do stress 
hídrico na vinha através 
de uma rede de 
sensores. 

Proposta de Dissertação de 
Mestrado: Avaliação do impacto 
de diferentes modalidades de 
rega deficitária em parâmetros 
morfo-fisiológicos e de 
 produtividade da videira e na 
qualidade do vinho. 

    



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho – Plano de Actividades e Orçamento 2023 
 

64 
 

Objectivos Candidaturas a financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

Gestão eficiente do 
ecossistema 
vitícola com vista à 
sua adaptação às 
alterações 
climáticas 

---------- 

Wine4Cast - Previsão 
espácio-temporal da 
produtividade 
vitivinícola para 
usabilidade multi-ator: 
integração de sensores 
ótico-fotónicos remotos, 
inteligência artificial. 

(MiKS4Vine e ZEONI) 
Novos produtos e 
formulações para 
promover uma 
viticultura mais resiliente 
às alterações climáticas.  

Proposta de Dissertação de 
Mestrado: Análise do potencial 
preditivo de parâmetros da 
videira na RDD e correlação de 
cada um destes parâmetros com 
variações da produtividade da 
RDD. 

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. 
 
VineAdpat2Climate: 
Alterações climáticas: 
modelação e projecção 
de diferentes eventos 
climáticos. 
 
Sistemas de apoio à 
decisão (SADs) para as 
prácticas de viticultura e 
vinificação. 

Desenvolvimento e 
melhoramento de modelos de 
previsão da fenologia da videira, 
e divulgação de previsões para o 
sector.  
 
Desenvolvimento de sistema 
autónomo de captura e 
transmissão de imagens 
registadas na vinha (suporte ao 
GT-TF). 
 
Desenvolvimento de algoritmos 
para avaliação automática do 
tamanho dos bagos, aptos a 
identificar surgimento de 
emurchecimento (em estreita 
colaboração com a UTAD, 
suporte ao GT-TF). 

Mecanização 
eficiente através 
de sensores e 
conhecimento 

----------- 

VINIoT- Serviço de 
viticultura de precisão 
baseado na rede de 
sensores IoT para a 
transformação digital. 
 
SFT-EDIH - Smart Farm 
Digital Innovation Hub- 
participação em hub que 
visa a digitalização da 
fileira agro-alimentar. 
 
AgRob – Novos robots 
para monitorização, 
fertilização e vindima 
selectiva. 

Identificação e demonstração 
de soluções state-of-the-art 
para a vitivinicultura de 
montanha. 
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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. 

 

Relativamente à área temática 2.2 “Genómica para a Sustentabilidade”, e como suporte ao seu desenvolvimento, 

serão 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. 

Adicionalmente, na prossecução das metas desta temática, e no que diz respeito à caracterização metabolómica 

e proteómica de castas, o CoLAB participará ainda no desenvolvimento do projecto OMICBOTS, que visa o 

desenvolvimento de uma plataforma autónoma para a avaliação in loco de conteúdos de metabolitos nos furtos, 

assim como de parâmetros fisiológicos associados aos mesmos. No que diz respeito ao Sequenciamento genético 

de diferentes castas nativas de Vitis vinífera, e perante as questões que se levantam com a correcta identificação 

de castas perante a falta de identificadores, serão encetados esforços no sentido de avaliar o desenvolvimento de 

um serviço de identificação fiável, mas baseado em identificações através de imagens, e recurso a genómica 

tradicional somente quando estritamente necessário, de forma a criar um serviço de identificação comportável. 

 

2.2 GENÓMICA PARA A SUSTENTABILIDADE 

Objectivos Candidaturas a financiamento Projectos em curso Outras Actividades 

Sequenciamento 
genético de 
diferentes castas 
nativas de Vitis 
vinífera 

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

Desenvolvimento de serviço 
de identificação de castas 
através de abordagem 
integrada (imagem 
/genómica tradicional). 

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. 

---------- 
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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, de modo a acrescentar valor e assim assegurar a base económica 
para a manutenção da diversidade. 

 

Área temática 2.3 “Sustentabilidade Económica” - No que diz respeito ao comércio Internacional, será dada 

resposta a este objectivo através do Projecto Taste & Feel, que pretende juntar a fileira do agro-alimentar com o 

enoturismo em acções conjuntas que promovam a internacionalização de ambos os sectores. Por outro lado, no 

que diz respeito à defesa do posicionamento dos vinhos portugueses em mercados internacionais, terá início o 

desenvolvimento do projecto WATSON, de âmbito Europeu, e que tem como objectivo a protecção do sector agro-

alimentar através da rastreabilidade com recurso a meios tecnológicos, tanto da qualidade, como para efeito de 

prevenção de fraude, sendo que no caso português o caso de estudo incide no sector do vinho e da vinha. 

No âmbito do desenvolvimento da eficiência produtiva do sector, uma das actividades mais relevantes incidirá no 

Acompanhamento e apoio na implementação de planos de sustentabilidade de diferentes entidades, na 

continuidade de processos já iniciados em 2021, que poderão vir a ser suportados e expandidos, em 2023, em caso 

de aprovação do projecto ViSuS, submetido no âmbito do PRR, e passível de vir a ser submetido a outra linha de 

financiamento, perante a relevância do mesmo, diante de uma eventual reprovação da candidatura mencionada.   

Adicionalmente, atendendo à relevância da casta Touriga Francesa para a RDD, e aos prejuízos económicos 

potencialmente causados por uma quebra de desempenho da mesma (tal como observado em 2020), será proposto 

um tema de Mestrado baseado na monitorização do desempenho e estudo da fisiologia vegetal da casta Touriga 

Francesa, que incide no acompanhamento dos ensaios instalados no âmbito do Grupo de Trabalho ad hoc de estudo 

do fenómeno observado para a Touriga Francesa em 2020, de forma a criar estratégias para evitar quebras de 

produtividade. 

No que diz respeito às relações verticais no sector do vinho, o esforço maior incidirá na capacitação de recursos 

humanos, através do projecto InovTransfer, com o objectivo de transferir conhecimento e tecnologia para o sector 

vitivinícola, assim como do projecto DigiFarm2All, aprovado no âmbito do PRR, e direccionado para a sensibilização 

para as soluções existentes e capacitação para a utilização de sensores e sistemas de apoio à decisão. 

Finalmente, e atendendo ao peso da decisão política em alguns aspectos da sustentabilidade do sector, é relevante 

a alocação de esforço à preparação de recomendações para os decisores políticos, e outras agências de medidas 

de adaptação ao ambiente em mudança, e, nesse sentido, manter-se-á a  participação no desenvolvimento de 

diversos documentos e contributos para diferentes entidades, para além da participação em fóruns e grupos de 

trabalho, a nível internacional, cuja participação será mantida em 2023. 
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Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) - EU Wine Research Agenda; participação activa na actualização contínua 
da agenda de I & D, e contribuição para documentos de suporte técnico à decisão política;  

CNCACSA  – enquanto entidade gestora, a par de outras entidades, e membro do Conselho Consultivo desta entidade, 
a ADVID / CoLAB Vines & Wines integra diversos grupos de trabalho que visam desenvolver agendas de I&D para cada 
um dos sete Eixos deste Centro de competências, que está vocacionado para a adaptação do sector agroflorestal  às 
alterações climáticas e conta com a participação de diversas entidades públicas passíveis de serem sensibilizadas para 
questões relacionadas com a realidade do sector vitivinícola.   

Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) – Integração de membros do CoLAB nos grupos eléctronicos 
constituidos na OIV, Importance of microbial diversity in a context of sustainable viticulture; Eco-sustainable winery; 
Cost-efficiency of environmentally friendly systems; Mountain and steep-slope viticulture; Methodological 
recommendations for accounting for GHG balance in the vitivinicultural sector; Implementation of a participatory 
method for the development of a strategy for the wine sector in the face of climate change; OIV guidelines for updating 
the varieties database; Importance and issues of Old Vines in viticulture; Flavescence dorée; Impact, control and 
preventive strategies of the plague Xylella fastidiosa in the vineyard; Sustainable alternatives to the use of Cu in 
vitiviniculture; Guidelines for the sustainable use of water in viticulture. 

 
 

2.3 SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 

Objectivos Candidaturas a 
financiamento 

Projectos em curso Outras Actividades 

Comércio 
internacional ---------- 

Taste&Feel Portugal promoção da 
internacionalização da fileira agro-
alimentar em articulação com a fileira do 
enoturismo. 
WATSON – Desenvolvimento de uma 
estrutura tecnológica antifraude, baseada 
em inteligência artificial, para o  sector 
agro-alimentar. 

---------- 

Eficiência 
produtiva 

ViSuS- Validação e 
Implementação de 
indicadores e 
medidas regionais 
para a 
convergência do  
sector Vitivinícola 
português rumo à 
Sustentabilidade. 

---------- 

Acompanhamento e apoio na 
implementação de planos de 
sustentabilidade.   
 
Dissertação de Mestrado: 
Caracterização da casta Touriga 
Francesa ( GT-TF). 

Relações verticais 
no sector do 
vinho 

---------- 

InovTransfer - Inovação na Transferência 
de Conhecimento e Tecnologia no Sector 
Vitivinícola. 
 
DigiFarm2all - Sustentabilidade e 
Democratização da Agricultura 4.0. 

Documentos e contributos 
elaborados para diferentes 
Entidades e a participação em 
fóruns e grupos de trabalho, 
incluindo o desenvolvimento de 
referenciais de sustentabilidade. 

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 
 

8.2.1 Inventário das capacidades e conhecimento vitivinícola 

Para cada um dos eixos, e respeitando uma estrutura disciplinar, foram compilados inventários das capacidades 

existentes em Portugal, em actualização permanente, relativos a: 

Investigação – Cientistas activos, projectos em curso e parcerias existentes. Este mapeamento resultou na 

criação de duas bases de dados, de projectos e de publicações do sector vitivinícola português nos últimos 

10 anos. 

Serviços – Empresas e entidades portuguesas que prestam serviços relevantes para o sector vitivinícola, 

incluindo Fornecedores de tecnologias (Tech providers) – empresas ou entidades que podem captar 

conhecimento e tecnologia desenvolvida e criar produtos e serviços a partir dos mesmos. 

 

Estes inventários foram inicialmente compilados numa forma “estática”, mas sujeitos a uma constante análise 

crítica e actualização. Pretende-se, em 2023, e através da alocação de financiamento competitivo, desenvolver uma 

plataforma interactiva que permita a consulta das mesmas, de modo simples e imediato pelos actores do Sector 

Vitivinícola. 

 

8.2.2 Participação em actividades de Grupos de Trabalho externos 

Com objectivo de implementar um sistema de luta preventiva contra o granizo, o CoLAB tem integrado os trabalhos 

do Comité de Combate ao Granizo, promovido pela ProDouro, em parceria com a  Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD, as Adegas Cooperativas de Favaios e Sabrosa,  no que diz respeito aos aspectos 

técnicos do projecto e da sua implementação. Nesse sentido, em 2023 manter-se-á a procura de oportunidades de 

financiamento para desenvolvimento da componente científica, e instalação deste projecto denominado de área 

piloto Sabrosa-Alijó-Pinhão (SAP). 

Adicionalmente, o CoLAB integra o Cluster Regional Ibérico da rede europeia SmartAgriHubs, presença que será 

mantida em 2023. Esta rede estabeleceu um ecossistema, gerido através de uma plataforma, que ajuda os parceiros 

na identificação de capacidades, oportunidades a actores, passíveis de suportar a transformação digital do sector 

agro-alimentar europeu https://www.smartagrihubs.eu/portal/network?id=1456. 

Participa ainda na Rede Europeia de Pólos de Inovação Digital, no European Digital Innovation Hub (SFT-EDIH) - 

Smart Sustainable Farms Foods and Trade. A missão deste Pólo é ser um balcão único para servir o sector agro-

alimentar na transição para sistemas agrícolas sustentáveis apoiados por digitalização de agricultores, industriais e 

retalhistas, o que permitirá a rastreabilidade e qualidade da cadeia de valor, do prado ao prato. Além disso, irá 

promover a expansão e melhoria da transição digital do sector agro-alimentar, de forma integrada. 

 

 



ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho – Plano de Actividades e Orçamento 2023 
 

69 
 

8.2.3 Actividades técnico-científicas de resposta a necessidades do sector 

Caso de estudo da Touriga Francesa – o fenómeno de emurchecimento ocorrido no Ano Vitícola de 2020, com 

maior incidência na casta Touriga Francesa, levou à criação de um Grupo de Trabalho (GT-TF), que se manterá em 

actividade contínua, e tem como objectivo monitorizar a ocorrência de desidratação na RDD, assim como obter 

esclarecimentos sobre as possíveis causas fisiológicas que estiveram na origem da desidratação observada. Este 

trabalho de investigação resulta da colaboração da ADVID/CoLAB Vines&Wines com diversos Associados do tecido 

empresarial e científico, sendo desenvolvido com meios próprios, e contado também com colaboração adicional 

da UTAD e UM na implementação e acompanhamento da componente de fisiologia vegetal do ensaio (descrição 

completa no Ponto 7.7.2).  

Necessidades & Desejos de Mecanização - no seguimento do levantamento de necessidades realizado diante do 

sector, e tendo sido identificado que a mecanização, digitalização e automação se constituem como respostas 

transversais aos maiores desafios enfrentados pelo sector vitivinícola (decorrentes das alterações climáticas e falta 

de mão-de-obra), foi iniciada, em 2021, a iniciativa “Necessidades & Desejos de Mecanização”, tendo, numa 

primeira fase, sido realizado o levantamento de necessidades concretas respeitantes à mecanização, digitalização 

e automação, junto do sector. Esta iniciativa foi já iniciada em 2021, e terá continuidade em 2023, e, para além do 

levantamento de necessidades concretas, contempla também o levantamento do potencial de aquisição em cada 

uma das soluções, de forma a sensibilizar os fabricantes para a viabilidade do seu desenvolvimento. 

Adicionalmente, a contratação de um novo PO direccionado para a área da mecanização, permitirá a concretização 

de cadernos de encargos específicos que permitam agilizar o processo de desenvolvimento e disponibilização de 

novas soluções.  

Demonstrações de equipamentos e soluções tecnológicas - Os contactos estabelecidos com fabricantes e tech 

providers no âmbito da actividade normal do CoLAB VINES&WINES funcionam muitas vezes como suporte a acções 

de demonstração temáticas, no formato de dias de campo, que incidem na apresentação e demonstração in loco 

de tecnologias, já estabelecidas ou passíveis de ser facilmente adaptadas, e que potencialmente dão resposta a 

necessidades específicas elencadas, sendo que estas acções terão também continuidade em 2023.   

Desenvolvimento de soluções tecnológicas - No sentido de encontrar soluções alternativas, de base tecnológica, 

para afrontar questões de monta, tais como a gestão do stress hídrico ou o emurchecimento observado em 2020, 

e perante a dificuldade em obter soluções adaptadas (ou mesmo soluções genéricas, devido à carência de 

componentes nos mercados internacionais), está contemplado, em 2023, o reforço do esforço no desenvolvimento 

de soluções tecnológicas próprias. Assim, manter-se-á em desenvolvimento a rede de sensores para avaliação do 

espacial do potencial hídrico na vinha, baseado em soluções low-cost, assim como o sistema autónomo de captura 

de imagem, que em 2023 entrará na fase de utilização de inteligência artificial para a avaliação das imagens. No 

sentido inverso, o desenvolvimento destes trabalhos tem também contribuído para a potenciação das capacidades 

da equipa do CoLAB VINES&WINES e das sinergias que suportam estes desenvolvimentos, perspectiva que se 

espera progredir em 2023. 
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8.2.4 Implementação de Serviços 

O CoLAB VINES&WINES pretende desenvolver um conjunto de serviços especializados durante o ano de 2023, 

conforme descrito abaixo: 

 Compilar, extrair e disponibilizar informação sobre os outputs e os actores em Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação relevante para o sector vitivinícola – facultar informação, através da consulta 

de base de dados criada e mantida pelo CoLAB, sobre capacidades e conhecimento científico existentes 

em Portugal nas áreas de ID&I, Serviços e Fornecedores de Tecnologias; 

 Inovação tecnológica e troubleshooting para empresas – consultoria científica de apoio a empresas em 

processos de inovação de produto; e desenvolvimento de uma oferta de troubleshooting sobre defeitos, 

incluindo a identificação e recomendação de soluções para controlo e prevenção de desvios; 

 

8.3. Acompanhamento e Monitorização das actividades do Plano de Acção 

No âmbito do acompanhamento, monitorização e governança, serão realizadas, em 2023, as seguintes acções: 

 Preparação de relatórios, e de materiais de suporte às reuniões, para manter a Direcção da ADVID e o 

Conselho Estratégico informados, de forma que possam contribuir para o direccionamento das acções do 

CoLAB no sentido da prossecução do Plano de Acção, alinhado com as prioridades do Sector; 

 Participação nos encontros formais e informais de CoLABs, de forma a manter as entidades interessados 

a par do desenvolvimento dos trabalhos do CoLAB, e a fomentar sinergias com outros Laboratórios 

Colaborativo; 

 Participação em eventos de cariz técnico-científico, de modo a criar parcerias de interesse para o 

desenvolvimento das actividades do CoLAB, promovendo a sua posição na área da vitivinicultura e a 

transferência de conhecimento e tecnologia para o sector vitivinícola. 

9. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

As actividades de comunicação terão, como objectivo promover o conhecimento desenvolvido e assegurar a sua 

transferência aos Associados, e a todos os que, directa ou indirectamente, beneficiam da investigação, do 

conhecimento produzido e dos resultados disponíveis. 

 
9.1 Produção de material de suporte ao conhecimento 

Em 2023 prevê-se a produção dos seguintes materiais de suporte ao conhecimento:  

 Boletins Técnicos; 

 Circulares Fitossanitárias; 

 Listas de produtos fitofarmacêuticos recomendados em Modo de Produção Integrada (PRODI) e Modo de 

produção Biológico (BIO); 

 Boletim Intercalar do Ano Vitícola e de Previsão do potencial de colheita; 
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 Boletim do Ano Vitícola; 

 Manual de Agricultura Biológica;  

 Manual de Boas práticas na gestão de material de propagação vegetativa; 

 Manual de boas práticas em adega; 

 Manual de Economia Circular; 

 Artigos técnicos ou científicos e de revisão; 

 Vídeos de divulgação de Boas Práticas de Gestão da Água na Rega de Vinha, cada um dedicado as seguintes 

temáticas: 

- Importância da monitorização do estado hídrico da videira e dos consumos de água na vinha; 

- Armazenamento e utilização da água; 

- Medidas complementares à rega. 

 Desenvolvimento de um portfólio com informações técnicas e científicas com as castas mais relevantes 

para o sector vitícola português; 

 Brochura de apresentação dos resultados do projecto VINCI; 

 Infográfico e Vídeo sobre as ferramentas de previsão produção e mercados, no âmbito do projecto Vinci; 

 Acções de comunicação nas redes sociais (Facebook e LinkedIn CoLAB VINES&WINES) para divulgação de 

projectos e actividades da ADVID/CoLAB VINES&WINES, bem como publicações sobre práticas 

sustentáveis e Castas portuguesas. 

 

9.2 Desenvolvimento de Competências – Formação e Divulgação  

Prevê-se a participação dos colaboradores em acções de divulgação e formação nas áreas da ciência ligadas à 

viticultura, da gestão de projectos, da comunicação e outras temáticas que possam ser pertinentes para o 

cumprimento dos objectivos propostos no plano estratégico para 2023.  

 

9.2.1 Participação em eventos 

 Agraria, 7.ª Feira de Valladolid | Valladolid-Espanha, 24 a 27 de Janeiro 

Exposição bienal de máquinas agrícolas, em que fabricantes, importadores e distribuidores de 
maquinaria, equipamento e serviços para a agricultura e pecuária, apresentarão soluções para todos os 
tipos de culturas.  
 

 ENOMAQ 2023 – International Show of Machinery, Techniques & Equipment | Zaragoza, 14 a 17 de 
Fevereiro 

Montra de referência internacional para o sector agro-alimentar, ENOMAQ-OLEOMAQ-E-BEER (Para 
Adegas e Engarrafamento / Para Lagar e Embalagem de Azeite / Para a Indústria Cervejeira) e -TECNOVID-
OLEOTEC (Para Viticultura / Para Olivicultura). A maquinaria mais avançada do sector está exposta nesta 
mostra, e há ainda a oportunidade de conhecer as principais equipas, projectos de investigação e 
propostas técnicas. 
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 16.º Congresso da Água 2023 | Lisboa, 21 a 24 de Março  

Dedicado ao tema “Viver com a Água”, incidirá em temas como a qualidade da água, as necessidades de 
água pelos vários sectores económicos e ambientais e seu conflito de interesses, as reservas hídricas 
superficiais e subterrâneas, origens de água alternativas e eficiências e o planeamento do litoral, assim 
como a relação com Espanha para a gestão das albufeiras e dos rios internacionais. 
 

 12.º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo | Évora, 17 a 19 de Maio 

Fórum de debate das prioridades para o sector vitivinícola, reunindo participantes provenientes das mais 
variadas regiões vitivinícolas mundiais. 
 

 Feira Nacional de Agricultura 2023 | Santarém, 3 a 11 de Junho 

A ter lugar anualmente no CNEMA, a maior feira nacional de agricultura dará destaque aos diversos 
produtos enquadrados na categoria dos tão falados superalimentos, e colocará a descoberto a vastidão e 
riqueza indiscutível da produção agrícola nacional. 

 Biopesticides Europe 2023 | Bruxelas, 6 a 7 de Junho 

O evento de dois dias reunirá os principais intervenientes da indústria, investigadores e representantes de 
organismos reguladores para discutir os desafios actuais e as oportunidades futuras no seio da indústria. 
A conferência também fornecerá actualizações sobre o crescimento do mercado, juntamente com avanços 
significativos em tecnologias novas e inovadoras, bem como projectos de I&D. 

 
 44º Congresso Mundial da Vinha e do Vinho (OIV) |Cádiz, Jerez, 5 a 10 de Junho 

A Vitivinicultura e as Tecnologias de Informação. https://www.youtube.com/watch?v=khFAinLou_k 
 

 The 22º GIESCO MEETING | New York, 16 a 21 de Julho 

Tendo em conta  a necessidade de uma maior resiliência nos sistemas vitivinícolas em todo o mundo, o 
tema do encontro será "Diversos germoplasmas e tecnologias de precisão para diversos climas em 
mudança. 
 

 9ª Edição da Agroglobal | Santarém, 5 a 7 de Setembro 

A IX edição da AGROGLOBAL constituirá um palco privilegiado para a discussão e encontro de caminhos 
que tragam soluções a um sector que tem sabido mostrar a sua resiliência, capacidade de inovação e 
adaptação à mudança. Este ano, este evento terá lugar no CNEMA.  
 

 
 Meeting of the Working Group "Integrated Protection in Viticulture” | Logronõ, 3 a 5 de Outubro 

A informação sobre o evento ainda não foi disponibilizada. 
 

 ICVT 2023: 17. International Conference on Viticulture Technologies | Londres, 21 e 22 de Outubro 

Conferência Internacional sobre Tecnologias da Viticultura tem como objectivo reunir os principais 
cientistas académicos, investigadores e estudiosos da investigação para trocar e partilhar as suas 
experiências e resultados de investigação, nomeadamente, as mais recentes inovações, tendências e 
preocupações, bem como os desafios práticos encontrados e as soluções adoptadas nos campos das 
Tecnologias da Viticultura. 

 SITEVI 2023 | Montpellier, 28 a 30 de Novembro 
Salão Internacional de Equipamentos para a vitivinicultura, olivicultura, frutas e legumes. 
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9.2.2 Formação/Aquisição de Conhecimento 

Pretende-se em 2022 adquirir formação nas seguintes áreas: 

 Comunicação 

 Regime Geral Protecção de Dados 

 Contratação Pública 

 Formação em GIS e ArcGIS 

 Actualização em Produção Integrada e Agricultura Biológica 

 Inspecção a sistemas de rega e de bombeamento 

 Instalação de Vinha 

 Base de dados  

 

9.3 Transferência de Conhecimento 
 

9.3.1 Página web da ADVID – www.advid.pt  

Os eventos e informação produzida na ADVID, bem como outra de importância para o sector, será disponibilizada 

no site www.advid.pt.  

No âmbito do projecto PDR2020 – InovTransfer, proceder-se-á à criação de um micro-site no site institucional da 

ADVID, para disponibilização e divulgação alargada de conteúdos, vídeos, boletins técnico-científicos e notícias de 

relevo. 

Será mantida a Área Reservada do Associado, como acesso privilegiado à informação técnica e a plataforma 

ADVIDclim. Esta plataforma de acesso público, através da página web da ADVID, permite aceder às projecções 

climáticas para todo o território continental para os períodos de 2050 e 2080. Nesta plataforma são analisados 11 

parâmetros climáticos sob os cenários de gases de estufa B2 (moderado), AB1 (médio) e A2 (elevado). A validação 

das projecções existentes para 2020 está a ser processada e será divulgada logo que possível. A informação aqui 

disponibilizada é uma ferramenta essencial de apoio à tomada de decisão, não só dos empresários e técnicos 

vitivinícolas, mas para toda a actividade agrícola. 

 

9.3.1.1 Página Web do CoLAB - www.colabvinesandwines.pt 

O website do CoLAB da Vinha e do Vinho mantém para 2023 o objectivo de disseminar conhecimento relevante 

para o sector vitivinícola, bem como reforçar a sua presença e imagem a nível nacional. Cartão de visita do 

laboratório colaborativo, a página apresenta as suas metas, quem são os elementos da equipa e suas valências, em 

que projectos estão envolvidos e outras informações de relevo. 

Com conteúdos disponíveis em português e inglês, o website conta também com um separador para a 

“Comunicação” onde se encontram notícias e outros conteúdos originais gerados pelo CoLAB. 
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Adicionalmente, este website permite solicitar pesquisas personalizadas às bases de dados criadas pelo CoLAB, 

resultado do mapeamento das capacidades e conhecimento relevantes existentes em Portugal nas áreas de 

Investigação, Serviços e Fornecedores de Tecnologias (Tech providers). 

 

9.3.1.2 Redes Sociais – Facebook e LinkedIn 

Os perfis do CoLAB no Facebook e LinkedIn existem enquanto importantes ferramentas de comunicação, 

potenciando a divulgação de actividades e conteúdos gerados por este laboratório colaborativo, assim como outros 

gerados pelos departamentos de Serviços Técnicos e de Comunicação da ADVID, seus parceiros e outros agentes, 

sempre que conveniente. Estes são meios de grande valor para o CoLAB, uma vez que permitem incentivar uma 

maior aproximação ao sector vitivinícola e a outros com interesse nos temas aí difundidos, bem como promover a 

inovação e estimular a dinamização desta área.  

A visibilidade do CoLAB nestas duas redes sociais tem vindo a crescer e o objectivo é continuar o trabalho dos 

últimos anos. Todavia, e considerando a constante busca por melhorias, está prevista uma revisão da estratégia 

nos media sociais a fim de incrementar a actividade e promover cada vez mais e melhores conteúdos de relevância, 

tais como:  

•Partilha de informações relevantes para o sector;  

•Publicações com conteúdos originais de elementos do CoLAB, de acordo com as suas competências;  

•Informação sobre iniciativas, actividades, eventos e projectos. 

 

9.3.2 Revistas subscritas  

A ADVID assina e prevê em 2023 continuar a subscrever algumas revistas de interesse técnico-científico para o 

sector e que se encontram disponíveis para consulta, entre outras publicações, para os seus Associados, tais 

como: 

 Revista BioControl (IOBC); 

 Revue Suisse de viticulture, arboriculture et horticulture; 

 Le vigneron Champenois; 

 Revista Vinho Grande Escolhas; 

 Revista dos Vinhos; 

 La Vigne avec Vitisphere. 

 

9.3.3 Eventos de Divulgação  

A ADVID continuará a sua missão de transferência de conhecimento para o Sector, através realização de 

Workshops, Seminários, Dias Abertos e Cursos de Formação. Em 2023, pretendemos continuar a comemoração 

dos 40 anos da ADVID, com um segundo ciclo de conferencias, durante o primeiro trimestre de 2023. Para além 
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deste ciclo de conferencias, serão dinamizados ao longo do ano outros eventos em áreas especializadas e de 

elevado interesse técnico:  

 Workshop regional no âmbito do projecto Vinci “Ferramentas inovadoras de apoio às PMEs para vendas 

nos mercados externos” – Janeiro 

 Webinar/Workshop – Adega+Tecnológica - Inovação no sector vitícola – Janeiro; 

 Workshop Coppereplace: Estratégias para a redução do uso de Cobre em Viticultura – Janeiro 

 Provas anuais de vinhos aptos às DO Douro (brancos e tintos) e Porto – Fev, Mar, Abr 

 Comemoração dos 40 anos da ADVID - Fevereiro 

 Seminário “Ferramentas de previsão inovadoras para produção e mercados”- Março 
 

 Sessão de Demonstração da Ferramenta VINIoT: serviço de viticultura de precisão baseado numa rede 

de sensores IoT para a transformação digital de PME no espaço SUDOE – Março 

 Seminário - Agricultura de precisão – Oportunidade de inovação e adaptação – Abril; 

 Brokerage Tecnológico Nacional com grupos focais nas áreas de sensorização/automação e inovação 

na mecanização para o sector vitivinícola - Maio 

 Seminário GrapeMicrobiota: Caracterização, selecção e valorização de leveduras autóctones de 3 castas 

da RDD – Maio;  

 Sessão de demonstração de tecnologias na Vinha   Entre Maio e Setembro; 

 Sessão de demonstração de tecnologias em Adega    Entre Maio e Setembro; 

 Brokerage online - EPAWI WICA – Wine Innovation Colaboration Alliance: Sessão plenária sobre os 

maiores desafios do Sector/ apresentações de tecnologias para PME) - Junho; 

 Evento Ibérico online: Inovação no Sector Vitícola - Julho; 

 Balanço Intercalar do Ano Vitícola e Previsão de potencial de colheita – Julho; 

 Seminário - Boas práticas agrícolas para a adaptação e mitigação aos efeitos das alterações 

climáticas – Julho; 

 Balanço Final do Ano Vitícola – Outubro; 

 Seminário OmicBots: Plataforma automática para explorar e compreender in situ a fisiologia e o 

metabolismo da videira – Outubro 

 Seminário - Métodos de Produção Sustentável – Novembro; 

 

9.3.4 Prémio ADVID 2022 

Desde 2007, com o intuito de atrair investigadores de diversas áreas científicas para as especificidades técnicas, 

culturais e sociais da vitivinicultura, foi criado o Prémio ADVID que distingue um trabalho inédito em qualquer área 

científica, com relevante importância para a vitivinicultura nacional e em particular para a Duriense. 
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Em 2023 promover-se-á a distinção de um trabalho publicado em 2022 e reforçar-se-á a divulgação e promoção do 

mesmo, junto da comunidade científica nacional e internacional.  

 

9.3.5 Dinamização de Projectos Complementares  

No sentido de se promover o desenvolvimento tecnológico e comercial das empresas prevê-se a divulgação das 

ferramentas disponíveis para o seu financiamento, nomeadamente os incentivos dos diversos Programas de Apoio 

do Quadro Comunitário, tais como PDR2020, Portugal 2020, OCM Vitivinícola e SIFIDE (Sistema de incentivos 

fiscais à I&D empresarial). A ADVID continuará em 2023 a sua actuação nesta área através de reuniões, sessões de 

esclarecimento, bem como a divulgação destas medidas na página WEB e via newsletters.  

Serão programadas reuniões presenciais e/ou videoconferência com potenciais parceiros para a identificação e 

estabelecimento de consórcios adequados. Em fases mais avançadas, e já com os consórcios/parcerias 

estabelecidos, agendar-se-ão reuniões para a elaboração das candidaturas para projectos de diferentes tipologias. 

 

10. SERVIÇOS DE APOIO ÀS BOAS PÁTICAS AGRÍCOLAS 
 

10.1 Serviços financiados pelas quotas - Assistência técnica em modo PRODI ou BIO  

Desde 2003 que a ADVID presta Assistência Técnica em Produção Integrada (PRODI) e desde 2014 em Agricultura 

Biológica. 

Estes serviços incluem: 

- Aconselhamento técnico materializado quer sob a forma de visitas de campo, quer através de contacto telefónico. 

As necessidades do viticultor e a estratégia a adoptar deverão ser previamente identificadas através da elaboração 

de um plano de exploração; 

- Acompanhamento na elaboração da candidatura do Pedido Único (S1); 

- Apoio à elaboração do caderno de campo para efeitos de certificação do modo de produção. 

- Apoio no enquadramento da legislação aplicável no âmbito das medidas Agro-Ambientais, MZD’s, RPB e outras 

ajudas incluídas no Pedido Único; 

- Acompanhamento administrativo dos processos junto do IFAP e dos Organismos Certificadores. 
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Figura 2 - Distribuição das UP´s objecto de candidatura ao Pedido Único. 

 
 
10.2 Serviços facturados - Desenvolvimento de Serviços Especializados 
 

Com a formação que a equipa do Departamento dos Serviços Técnicos tem vindo a adquirir, foram desenvolvidas 

competências que nos permitiram a implementação de alguns serviços especializados e continuar a prestar 

outros em várias áreas tais como: 

Viticultura 

 Candidaturas ao Pedido Único; 

 Parcelário; 

 Candidaturas de investimentos (PDR2020); 

 Candidaturas de pequenos investimentos; 

 Projectos de Vinha; 

 Projectos de drenagem; 

 Apoio à implementação de sebes funcionais na exploração; 

 Formação na área da Biodiversidade; 

 Avaliação de Bioindicadores do ecossistema vitícola; 

 Aplicação de modelos de desenvolvimento da traça-da-uva à exploração vitícola; 

 Avaliação fitossanitária da Exploração Agrícola; 

 Monitorização do estado hídrico; 

 Identificação de castas; 

 Instalação e apoio a ensaios de experimentação (ex. Controlo da traça-da-uva por Confusão Sexual; 
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 Interoperabilidade SIP-SIVV-IVDP; 

 Plano de Sustentabilidade da Empresa ou Exploração. 

 

Enologia 

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos tranquilos – Portal dos Taninos; 

 Análise Sumária das uvas para acompanhamento da maturação; 

 Análise Sumária e Fenólica das uvas, para avaliar a evolução da maturação; 

 Análise de controlo de qualidade de vinhos; 

 Determinação dos compostos fenólicos em vinhos generosos – Portal dos Taninos. 

 

Outros 

 Benefícios fiscais com despesas de I&D - SIFIDE; 

 Seguro de Grupo de Colheita Vitícola. 

 

Formação especializada 

 Condução de empilhadores; 

 Escavadora giratória – escavação e movimentação de terras; 

 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 
 

O custo dos serviços facturados, com excepção dos serviços prestados na área de enologia cujos preços estão 

estabelecidos e indicados nas circulares de divulgação, pode ser obtido mediante consulta junto da ADVID, pois 

carecem de orçamento.  
 

10.2.1 Candidatura ao Pedido Único 

Apresentação de candidaturas anuais a várias medidas, como ao Regime de Pagamento Base (RPB), às Medidas 

Agro e Silvo-Ambientais e à Manutenção da Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD). Para o efeito a 

ADVID prestará apoio nas seguintes tarefas: 

- Preparação e organização de todos os documentos, relativos ao beneficiário e à sua exploração; 

- Correcção e actualização do parcelário, sempre que se justifique; 

- Introdução e submissão da candidatura e compilação dos documentos a serem assinados.  

Este serviço não inclui o acompanhamento do processo administrativo junto do IFAP pós-candidatura, 

nomeadamente a consulta de extractos e esclarecimentos sobre pagamentos ou eventuais erros alheios ao serviço 

prestado pela ADVID. No entanto, caso o cliente necessite, é possível efectuar esse serviço adicional que terá o 

custo das horas gastas. 
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10.2.2 Parcelário 

O Parcelário Agrícola, ou Sistema de Identificação de Parcelas (SIP), constitui uma componente essencial na gestão 

das ajudas no âmbito da Política Agrícola Comum, quer no apoio aos agricultores através da apresentação dos seus 

pedidos, quer como instrumento que permite assegurar um controlo adequado e um correcto pagamento das 

ajudas. Para tal, é necessário que as informações registadas no sistema estejam correctas e sejam 

permanentemente actualizadas. Para o efeito, a ADVID, entidade acreditada pelo IFAP como tendo competências 

para atendimento de parcelário e com técnicos credenciados para esse efeito, disponibiliza este serviço, o qual 

inclui as seguintes tarefas: 

- Identificação da exploração agrícola; 

- Actualização da área explorada e da área útil de cada parcela; 

- Delimitação das parcelas; 

- Identificação das ocupações culturais; 

- Identificação de investimentos financiados; 

- Outros. 
 

Este serviço é realizado em gabinete, através de entrevistas a realizar com o cliente, onde serão reunidos os 

documentos necessários à instrução do processo. 

10.2.3 Candidaturas de Investimentos (PDR 2020) 

As candidaturas Investimentos na Exploração Agrícola - Operação 3.2.1 da Acção 3.2, Medida 3 do PDR 2020, têm 

como objectivos, melhorar o desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, criar valor, 

melhorar a qualidade dos produtos, introduzir métodos e produtos inovadores e garantir a sustentabilidade 

ambiental da exploração. Dão prioridade a investimentos que promovam a utilização eficiente da água, a protecção 

e utilização eficiente da energia, a melhoria da fertilidade do solo, a redução da volatilidade dos preços dos factores 

e produtos agrícolas e a produção e/ou utilização das energias renováveis. 

São elegíveis as despesas relativas à construção, aquisição, incluindo locação financeira, ou melhoramento de bens 

imóveis; compra ou locação de máquinas e equipamentos novos, incluindo programas informáticos, até ao valor 

de mercado do bem; Custos gerais relacionados com estas despesas e investimentos incorpóreo; 

 A ADVID disponibiliza este serviço, o qual engloba as seguintes actividades: 

- Recolha de informação junto do cliente sobre os investimentos a realizar e dados da exploração alvo de 

investimento, bem como dados económicos sobre a empresa quando necessário; 

- Identificação dos polígonos de investimento no parcelário; 

- Pedido de pareceres necessários para a aprovação do investimento; 

- Apresentação da candidatura; 

- Acompanhamento da candidatura junto da Autoridade de Gestão do PDR 2020 e do IFAP; 

- Eventuais reclamações junto do IFAP ou da Autoridade de Gestão do PDR 2020; 

- Pedidos de pagamento. 
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10.2.4 Candidaturas de Pequenos Investimentos 

Elaboração e submissão das candidaturas previstas na Acção 10.2 da Medida 10 PDR 2020, a qual se destina a 

apoiar os pequenos investimentos necessários ao desenvolvimento da actividade produtiva agrícola (ex. máquinas 

e equipamentos, pequenas construções agrícolas e pecuárias, pequenas plantações plurianuais), para montantes 

de investimento inferiores a 40.000€.  

A ADVID apoia a submissão destas candidaturas, através das seguintes actividades: 

- Recolha de informação junto cliente sobre os investimentos a realizar e dados da exploração alvo de investimento, 

bem como dados económicos sobre a empresa quando necessário; 

- Identificação dos polígonos de investimento no parcelário; 

- Pedido de pareceres necessários para a aprovação do investimento; 

- Apresentação da candidatura; 

- Acompanhamento da candidatura junto da EDL em causa; 

- Pedidos de pagamento. 
 

10.2.5 Projectos de Vinha 

Com este serviço, já implementado, pretende-se a elaboração de projecto para candidatura ao Programa de 

Reestruturação de Vinha. Para além da elaboração do projecto de plantação de vinha, a ADVID tratará de todo 

processo burocrático nomeadamente, pedidos de autorizações de plantação, pareceres necessários para a 

intervenção e respectivas fundamentações técnicas, declarações de plantação, alterações à candidaturas e pedidos 

de pagamento. Neste serviço também poderá estar incluída a elaboração de reclamações/fundamentações (junto 

da DRAPN/IVV/ IFAP), que advenham de interpretações dúbias da legislação em vigor, em sede de controlo físico 

in loco. 

10.2.6 Projectos de Drenagem 

 A instalação da vinha deve ser efectuada de forma sustentável, tanto a nível económico como pelo respeito pelas 

boas práticas agrícolas e ambientais. Em zona de encosta, a drenagem é fundamental para combater e controlar a 

erosão.   Neste âmbito, o PIOT-ADV obriga a que “em parcelas com área superior a 5 ha ou com declive superior a 

20%, deve ser apresentado um estudo do sistema de drenagem de acordo com a armação do terreno”.  

A ADVID disponibiliza este serviço através da realização de estudos de drenagem, de acordo com a armação do 

terreno, podendo aplicar-se igualmente a parcelas com a vinha já instalada.  

Este serviço engloba as seguintes actividades: 

- Visita ao local; 

- Recolha de informação cartográfica da parcela e estudo da bacia hidrográfica; 

- Elaboração do relatório técnico com traçado e dimensionamento da rede de escoamento. 

 

10.2.7 Apoio à implementação de sebes funcionais na exploração 

As orientações do PIOT-ADV recomendam que “sempre que resulte numa área contínua de vinha superior a 10 ha, 
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no mesmo sistema de armação de terreno, deve estar prevista a instalação de bordaduras nos acessos de trabalho”. 

Para além disso, o sector vitivinícola tem demonstrado crescentes preocupações com a sustentabilidade ambiental 

da vinha, sendo evidentes as vantagens da presença de infra-estruturas ecológicas na prestação de vários serviços 

do ecossistema, de entre os quais se destacam: o incremento da limitação natural de pragas, com consequências 

na redução da utilização de fitofármacos; a mitigação de fenómenos de erosão e o embelezamento da paisagem 

vitícola, o que faz com que haja cada vez mais interesse do sector na implementação deste tipo de infra-estruturas 

ecológicas, em particular da implementação de sebes “funcionais”. 

 ADVID disponibiliza um serviço de apoio à implementação de sebes no ecossistema vitícola, que inclui as seguintes 

etapas: 

- Reunião com o cliente na exploração para análise das condições do local e das espécies mais adequadas à gestão 

do espaço disponível e elaboração de orçamento (a cobrar à hora de técnico); 

- Elaboração de uma recomendação de espécies a implementar; 

- Contacto junto dos fornecedores; 

- Elaboração de recomendações técnicas para a implementação da sebe propriamente dita; 

- Apoio na implementação da sebe. 

 

10.2.8 Formação na área da Biodiversidade 

Serviço que visa disponibilizar conhecimentos básicos sobre identificação dos valores naturais (fauna e flora) 

associados á exploração vitícola, visando como público-alvo desde o trabalhador agrícola, para apoio á gestão das 

infra-estruturas ecológicas, ao guia responsável por circuitos turísticos, para melhor enquadramento nas visitas a 

realizar.   

10.2.9 Avaliação de Bioindicadores no ecossistema vitícola 

Serviço que visa a recolha, identificação e quantificação de determinados grupos biológicos (flora e artrópodes).   

com vista a avaliar o impacto de práticas implementadas na exploração na biodiversidade funcional. Este serviço 

contempla: 

 Colocação, recolha de armadilhas combi – separação em morfoespécies e caracterização funcional; 

 Colocação e recolha de bait-laminas – quantificação da actividade biológica do solo; 

 Identificação e quantificação da flora; 

 Recolha e análise de solo, para complementar interpretação do diagnóstico agro-amabiental; 

 Avaliação / Quantificação do parasitismo da traça-da-uva. 

 Elaboração de relatório com integração dos resultados. 
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10.2.10 Aplicação de modelos de desenvolvimento da traça-da-uva à 
exploração vitícola 

A ADVID, em estreita colaboração com a UTAD, desenvolveu um modelo de fenologia da traça-da-uva, baseado 

em 20 anos de recolha de dados da curva de voo deste insecto na região e em dados climáticos. A ADVID continuará 

a disponibilizar um serviço de apoio à aplicação deste modelo de desenvolvimento da traça á parcela de vinha do 

associado, como forma de o suportar na tomada de decisão para a realização de estimativas do risco, e 

posteriormente da realização dos tratamentos fitossanitários. 

 

10.2.11 Avaliação fitossanitária da Exploração Agrícola 

Serviço que visa a avaliação do estado fitossanitário da vinha. Este serviço contempla: 

 Observações in loco; 

 Análises laboratoriais de solo e/ou folhas para verificação do estado nutricional, se necessário;  

 Recolha de material e análise laboratorial de material vegetativo para confirmação da presença de 

doenças (doenças do lenho, black rot, vírus, flavescência dourada, podridão radicular ou outras, se 

necessário); 

 Recolha de material e análise laboratorial de material vegetativo, para confirmação da presença de pragas 

(traças, cochonilhas, acariose, erinose, tripes, Drosófila da asa manchada (D. suzukii), vectores de 

potenciais doenças de quarentena ou outras pragas emergentes, se necessário); 

 Prospecção de Flavescência Dourada na exploração; 

 Elaboração de relatório com integração dos resultados analíticos 

 

10.2.12 Monitorização do estado hídrico da videira 

O estado hídrico da videira depende de vários factores, de entre os quais se destacam a distribuição das raízes no 

solo, a água disponível no solo e a energia disponível para vaporizar a água ao nível das folhas. Frequentemente, 

este estado é calculado através do potencial hídrico foliar (Ψf), que representa fisicamente o estado energético da 

água na planta, expresso em unidades de pressão, que é tanto mais negativo quanto maior for o défice hídrico da 

planta.  

Com o objectivo de melhorar a eficiência do uso da água, os viticultores necessitam de indicadores fisiológicos que 

forneçam informações mais precisas sobre o estado hídrico das plantas, com vista a implementar medidas que 

maximizem a utilização deste recurso. Assim, a formação para Medição do potencial hídrico de base, com recurso 

à técnica da câmara de pressão (Câmara de Scholander) é um dos serviços que a ADVID tem vindo a implementar. 

Embora seja uma técnica com destruição do material vegetal, a sua utilização permite estimativas razoavelmente 

correctas e rápidas do potencial hídrico da videira, consistindo nas duas seguintes opções de serviços: 
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1. Formação: 

a. Após solicitação, o técnico desloca-se ao terreno onde é feita uma apresentação sobre o equipamento 

(Câmara de Scholander + Botija de Azoto Líquido): normas de utilização; cuidados de manuseamento; 

princípios de funcionamento; 

b. É efectuado um enquadramento técnico sobre o estado hídrico da cultura e fornecidas todas as 

informações consideradas relevantes; 

c. É ainda realizada uma demonstração da metodologia usada na recolha de dados: períodos de 

medição, escolha do material vegetal, recolha das leituras (número e particularidades).  

2. Monitorização do Potencial Hídrico: 

a. Consoante as especificações e necessidades do cliente, a ADVID realiza a monitorização do potencial 

hídrico foliar.   
 

10.2.13 Identificação de Castas 

A RDD tem uma área significativa de vinhas velhas onde é possível encontrar um elevado número de castas, 

algumas das quais desconhecidas por parte dos próprios viticultores. Geralmente estas vinhas estão associadas a 

uma elevada qualidade, podendo o factor diversidade genética ser explorado como uma mais-valia em termos 

comerciais. Tendo em conta: - a participação da ADVID em diversas actividades relacionadas com a diversidade 

genética da videira, quer através do acompanhamento de campos de comparação clonal, quer na conservação de 

castas minoritárias, - a estreita relação com a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira (PORVID), da 

qual é membro fundador, e - os contactos desenvolvidos com investigadores do sector científico, nomeadamente 

a UTAD e o ISA,  a ADVID desenvolveu competências para a implementação de um serviço de apoio à identificação 

de castas, que passa pela realização das seguintes actividades: 

- Visita à vinha para recolha de informação de campo que suporte ao serviço; 

- Elaboração de orçamento (este serviço de identificação ampelográfica pode ser efectuado videira a videira ou em 

percentagem do encepamento; 

- Contratação de classificadores responsáveis pela identificação das castas; 

- Estabelecimento de contacto (em regime de prestação de serviços) com investigadores que farão a identificação 

molecular por microssatélites (caso tenha sido considerado necessário e numa percentagem de cerca de 1% do 

povoamento);  

- Elaboração de relatório com a caracterização ampelográfica da vinha. 
 

10.2.14 Instalação e Apoio a Ensaios de Experimentação 

Este serviço tem vindo a ser prestado, essencialmente na área da fitossanidade e na fisiologia da videira, podendo 

englobar várias áreas desde a avaliação da eficácia de diferentes produtos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, 

feromonas, reguladores do estado hídrico do solo), podendo ainda consistir no acompanhamento de ensaios para 

monitorização de pragas (como por exemplo após a aplicação da confusão sexual) e doenças (estratégias de 

tratamentos) ou na comparação de diferentes práticas culturais, tais como a rega deficitária, a poda, a monda, etc. 
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A prestação deste serviço inclui: 

- Visita(s) de campo para efectuar avaliação do impacto do produto ou da prática na videira ou no ecossistema; 

- Eventual observação de sintomas em laboratório; 

- Elaboração de relatório técnico com os resultados. 
 
 

10.2.15. Interoperabilidade SIP-SIVV-IVDP 

Torna-se cada vez mais necessária a ligação entre as bases de dados oficiais do património vitícola, desde a 

necessidade dessa ligação para a menção em rotulagem de “vinhas velhas”, a execução do programa VITIS 

até outras obrigações que se perspectivam para futuro. Pretende-se apoiar os associados através da criação 

de uma base de dados única que permita identificar as diferentes fontes de informação das suas parcelas de 

vinha, facilitando a gestão do seu património vitícola.  

 

10.2.16. Plano de Sustentabilidade da Empresa ou Exploração 

Consciente da crescente necessidade das empresas e explorações em implementar planos de sustentabilidade que 

permitam integrar medidas sustentáveis e enquadradas nas metas dos ODS (Objectivos do Desenvolvimento 

Sustentável), a ADVID presta um serviço que orienta e apoia os agentes económicos do sector no desenvolvimento 

de planos de sustentabilidade.  

Este serviço consiste no acompanhamento do desenvolvimento e implementação de um plano de sustentabilidade 

abrangente, mas adaptado às necessidades específicas, com recurso a metodologias de avaliação com um carácter 

marcadamente participativo, garantindo desta forma um plano dirigido e específico para cada entidade.  

Para isso, são integradas medidas sinalizadas como importantes para a empresa/ exploração/organização, 

considerando a sua visão, missão, objetivos, valores, grupos de interesse, processos, tipo de impactos ambientais 

gerados e aspectos materiais, entre outros. Numa segunda fase, tendo sido efectuado o retrato da entidade, bem 

como os recursos técnicos e económicos de que dispõe, é estabelecido um plano de acção que é avaliado e 

adaptado anualmente, e que abrange, não só a vertente ambiental, mas também as vertentes sociais e económicas, 

devido à relevância das mesmas para a viabilidade de qualquer organização. 

Este plano irá permitir às empresas apresentar os seus resultados de forma rigorosa, transparente e verificável, 

não descurando a detecção de possibilidades de certificação e convergência para o alcance das mesmas, 

suportando assim o consumidor final numa tomada de decisão racional e mais bem informada baseada no 

comportamento da entidade 

 

10.2.17 Análise Sumária das uvas para acompanhamento da Maturação 

Serviço já implementado. Pretendemos aumentar o número de clientes, promovendo a rapidez da resposta e 

facultando gráfico da evolução dos parâmetros analisados.  
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10.2.18 Pacote de análises: Maturação - Sumária + Fenólica  

Serviço já implementado. Pretendemos aumentar o número de clientes, promovendo a rapidez da resposta e 

facultando gráfico da evolução dos parâmetros analisados.  

 

10.2.19 Portal Taninos – Determinação dos compostos fenólicos em Vinhos 
tranquilos 

Serviço já implementado. Para promover o aumento do número de clientes, nas ações levadas a cabo no âmbito 

do acompanhamento da maturação, destacaremos também a rapidez de resposta desta ferramenta e a utilidade 

dos parâmetros avaliados. 

 

10.2.20 Análises de controlo de qualidade de vinhos  

Para acompanhamento da finalização das fermentações alcoólica e maloláctica, a ADVID determina, 

respectivamente, o teor em glucose + frutose e ácido málico, através de método enzimático. Para controlo de 

qualidade dos vinhos disponibiliza ainda, as determinações de pH, Acidez Total, Acidez Volátil, Teor Alcoólico, e 

Anidrido Sulfuroso Livre e Total. 

 

 10.2.21 Portal Taninos - Determinação dos compostos fenólicos em Vinhos 
Generosos 

Serviço a implementar através do modelo desenvolvido com “The Australian Wine Research Institute (AWRI)”. Para 

promover a procura deste serviço, nas ações levadas a cabo para a dinamização do acompanhamento da 

maturação, destacaremos também a importância e rapidez de resposta desta ferramenta e a utilidade dos 

parâmetros avaliados. 

 

10.2.22 Benefícios fiscais com despesas de I&D - SIFIDE 

O SIFIDE, Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Experimental, permite às empresas a 

obtenção de um benefício fiscal, em sede de IRC, proporcional à despesa de investimento em investigação e 

desenvolvimento (ao nível dos processos, produtos e organizacional) que consigam evidenciar. No âmbito do 

SIFIDE consideram-se: 

 “Despesas de investigação” as realizadas pelo sujeito passivo de IRC com vista à aquisição de novos 

conhecimentos científicos ou técnicos; 

 “Despesas de desenvolvimento” as realizadas pelo sujeito passivo de IRC através da exploração de 

resultados de trabalhos de investigação ou de outros conhecimentos científicos e técnicos com vista à 

descoberta ou melhoria substancial de matérias-primas, produtos, serviços ou processos de fabrico. 

Neste serviço, a ADVID realizará de acordo com os dados fornecidos pelo cliente, o delineamento experimental e 

justificação técnica do projecto, de modo a permitir uma avaliação objectiva da candidatura e a sua aprovação. 

Concretamente, a ADVID, pretende dar resposta aos seguintes campos descritivos do projecto, que constam na 
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candidatura: 

1. Objectivos 
Contexto industrial e/ou empresarial do projecto 

Motivação científica/tecnológica para o desenvolvimento proposto 

Objectivos técnico-científicos 

2. Descrição das 
Actividades de I&D 

Apresentação do estado de arte no domínio técnico-científico relativo ao objecto a 
investigar & desenvolver 

Apresentação da incerteza científica/tecnológica que o projecto procurou resolver 

Descrição do trabalho sistemático e metodologia desenvolvidos pela equipa de trabalho 

Justificar em que medida as soluções encontradas não poderiam ser desenvolvidas por 
alguém que tenha os conhecimentos/competências nos domínios técnicos da área em 
questão e que conheça as técnicas que é comum serem utilizadas no sector 

3. Resultados 

Apresentação dos resultados obtidos no período de referência 

Análise crítica dos desvios face aos objectivos e eventuais necessidades futuras 

Conclusões do projecto 

 
10.2.23 Seguro Vitícola de Colheita  

A ADVID, à semelhança dos anos anteriores, disponibiliza-se a ser Tomador de Seguro de Grupo de acordo com  

legislação aplicável (Portaria n.º 42/2012, de 10 de Fevereiro, com as alterações dadas pelas portarias n.º 195/2013, 

de 28 de Maio e n.º 52/2014, de 28 de Fevereiro) e condições particulares acordadas com os seus Associados,  

desde que haja 9 Associados interessados em contratualizar os seguintes seguros: 

 seguro vitícola de colheita de uvas para vinho quando a produção seja afectada por acontecimentos 

climáticos adversos que destroem mais de 30% da produção anual média  

 seguro vitícola de colheitas de uvas para vinho quando a produção seja afectada por acontecimentos 

climáticos adversos que destroem mais de 5% da produção anual média  

São cobertos os riscos de Acção de queda de raio, Geada, Granizo, Queda de neve, Tornado, Tromba de água, 

Escaldão e Desavinho. 

Não entram no contrato as vinhas que ainda não tenham atingido dois anos de plantação, no caso de terem sido 

instaladas com “enxertos prontos”, ou três anos de plantação, nos restantes casos. 

Os seguros de grupo (mínimo de 9 viticultores) realizados ao abrigo desta legislação e que apresentem candidatura 

junto do IFAP beneficiam entre 50 a 80% de ajuda ao Prémio. 

 

10.2.24 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos (35 horas)  

De acordo com a Lei n.º 26/2013 de 11 de Abril, todo o aplicador de produtos fitofarmacêuticos deve dispor 

obrigatoriamente de cartão de aplicador. Neste contexto, todas as pessoas que pretendam comprar, transportar e 

aplicar Produtos Fitofarmacêuticos deverão frequentar com aproveitamento uma acção do curso "Aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos” para obtenção do respectivo cartão. Este curso tem como objectivo capacitar os 
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participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos fitofarmacêuticos, minimizando os riscos para o 

aplicador, o ambiente, espécies e organismos não visados e o consumidor, de acordo com os princípios da 

protecção integrada. 

Para tal a ADVID, disponibiliza este curso de formação, mas para quem não se encontra elegível a frequentar, a 

mesma acção, em formato financiado. 

 

10.2.25 Curso de Condução de Empilhadores (8h e 16h) 

Dirigido a trabalhadores, cujo exercício de funções dependa da utilização de empilhadores ou venha a depender, 

o curso de Condução de empilhador dá resposta à necessidade de cumprimento do art. 32º nº 1, do Decreto-Lei 

n.º 50/2005 de 25 de Fevereiro “Os equipamentos de trabalhos automotores só podem ser conduzidos por 

trabalhadores devidamente habilitados.” 

 
Este curso incide sobre a análise das características técnicas dos equipamentos, regras de segurança e inspecções 

e verificações visuais. Consequentemente, a componente prática do curso incide sobre a realização de manobras 

de movimentação e elevação de cargas.  

De acordo com a experiência dos formandos e necessidades das empresas, poderemos organizar cursos nas 

instalações das empresas e com a carga horária mais adequada (8h ou 16h). 

 

10.2.26  Escavadora giratória – escavação e movimentação de terras (8h e 16h) 

Pretende-se dotar o sector de mão-de-obra especializada, com conhecimentos sólidos sobre a segurança nas 

operações com a escavadora giratória, e dar cumprimento legal às empresas e respectivos operadores, de acordo 

com o Decreto-lei nº50/2005 de 25 de Fevereiro: 

art. 8 “ ..._o empregador deve prestar aos seus trabalhadores e aos seus representantes para a segurança, higiene 

e saúde no trabalho a informação adequada sobre os equipamentos de trabalho especializados_”  

art. 32 "..._os equipamentos de trabalho automotores só podem ser conduzidos por trabalhadores devidamente 

habilitados_". 

 

11.   APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABILÍSTICO 

Dando continuidade ao desenvolvido nos anos anteriores, continuaremos a introduzimos melhorias nos processos 

administrativos, organizativos e contabilísticos, de modo a dispormos de informação sistematizada e optimização 

dos recursos disponíveis, bem como, de um controlo rigoroso da execução financeira do orçamento. 

Daremos ainda especial atenção às regras da contratação pública, as quais somos obrigados a cumprir 

considerando que mais de metade da receita da ADVID provêm de financiamento público. 
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12. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

 No seguimento dos anos anteriores constitui objectivo da ADVID reforçar a cooperação com instituições com as 

quais já mantemos protocolos de parceria e promover o desenvolvimento de parcerias estratégicas com 

instituições nacionais e estrangeiras de prestígio, de forma a potenciar sinergias de cooperação. 

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

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

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

mesmo intuito e dando a conhecer os objectivos e o trabalho desenvolvido pelo CoLAB da Vinha e do Vinho 

pretendemos reforçar os laços de cooperação com as Comissões Vitivinícolas Regionais.  

Destacamos que temos como Associados, desde 2021, a Comissão Vitivinícola Regional de Távora e Varosa (CVRTV) 

e a Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM). Na sequência do protocolo estabelecido com a 

Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVRD), no final de 2022, será constituído um Pólo do CoLAB da Vinha e do 

Vinho no Dão. 

Reforçaremos  as relações com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), bem como  Agência Nacional de 

Inovação (ANI), as quais são inerentes ao reconhecimento do CoLAB da Vinha e do Vinho e muito particularmente 

ao 2º ciclo de financiamento que se iniciou a 15 de Julho de 2022. 

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

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

competitividade do sector vitivinícola. 

No âmbito da parceria estabelecida com o Ministério da Economia e Transição Digital - “Pacto Sectorial para a 

Competitividade e Internacionalização do Sector Vitivinícola”, o qual será seguido no que respeita à avaliação do 

fine-tunning entre a oferta e a procura nas políticas de desenvolvimento económico, pela Comissão de 

Acompanhamento, reforçaremos as ligações com a Secretaria de Estado da Economia, Secretaria de Estado da 

Internacionalização, COMPETE2020 e AICEP, além da ANI e IAPMEI.  

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

DGADR e outros organismos do MAA, concebendo propostas que vão de encontro à vitivinicultura e muito 

particularmente às especificidades da Viticultura de Encosta, classificada como Património Mundial. 

Também iremos continuar o ter um papel muito activo junto da Agência Portuguesa para o Ambiente (APA), 

sensibilizando para as necessidades e importância do sector vitivinícola, nomeadamente nas questões relacionadas 

com a gestão da água e resíduos.  

No que respeita à gestão da água iniciámos uma parceria com a empresa Águas do Norte, S.A. para o 

desenvolvimento de um projecto piloto de reutilização de águas de ETAR.  
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No sentido de assimilar informação e conhecimento sobre a tecnologia e capacidade de inovação de Israel no que 

respeita ao uso da água, prevemos integrar uma parceria com Entidades Nacionais e estabelecer protocolo com a 

Volcani International Partnerships (VIP). Para este efeito, além das conversações com Entidades Nacionais, 

participámos a 27 de Outubro de 2022 na conferência - Israel Portugal Conference and Water - promovida pela 

Embaixada de Israel e Águas de Portugal, com o tema ” WATER: A shared responsibility”. 

Continuaremos a trabalhar com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte e CIM DOURO, 

para que o valor paisagístico e sustentável resultado do trabalho desenvolvido na vinha, possa ser incorporado na 

valorização da Paisagem do Douro Vinhateiro e consequentemente provocar aumento do número de visitantes à 

RDD. É de particular interesse o desenvolvimento do trabalho com a CCDR-Norte e CIM DOURO, pela 

responsabilidade que estas entidades têm na gestão do Douro Património Mundial, cuja classificação como 

Paisagem Evolutiva e Viva assenta na Vinha, actividade que é a base económica da maioria dos Associados da 

ADVID.  

Continuaremos a ligação com a DGADR, sendo a ADVID membro do Grupo Trabalho Temático Inovação (Grupo 

Trabalho Temático Permanente), bem como, as relações de trabalho com a DAGV, nomeadamente através, da 

colaboração no Grupo de Trabalho do Plano de Acção Nacional para o Uso Sustentável dos Produtos 

Fitofarmacêuticos e Plano de Acção Nacional para o Controlo da Flavescência Dourada na Videira. 

A criação do Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas no Sector Agro-florestal, em 2019. 

veio promover e reforçar as relações com outras entidades públicas, tais como a APA, o IPMA, o INIAV e o GPP, 

mas também com outras Associações, destacando-se a ANPROMIS, a ANPOC, a FENAREG, a FNOP e a UNAC. Em 

2020 este relacionamento foi potenciado pela criação do InovTechAgro – Centro Nacional de Competências para 

a Inovação Tecnológica do Sector Agro-Florestal, sendo a ADVID entidade gestora em parceria com a ANPROMIS, 

a ANPOC, a DGADR, a FENALAC, a FENAPECUÁRIA, a FNOP, o GPP, o INESC TEC e o INIAV. Este Centro de 

Competências envolve 65 parceiros do sector agro-florestal. 

Estaremos atentos e daremos especial enfase às relações com as Entidades Gestoras dos diferentes programas de 

financiamento e respectivos Organismos Tutelares.  

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

que não só a NUT Douro. 

Temos ainda como objectivo promover a cooperação com outros Clusters reconhecidos, no sentido de potenciar 

as complementaridades, nomeadamente com, Cluster das Indústrias da Fileira Florestal, Cluster da Arquitectura, 

Engenharia e Construção, Cluster de Competitividade das Indústrias Criativas, Cluster Habitat Sustentável, 

Engineering & Tooling Cluster, Health Cluster Portugal, Portuguese AgroFood Cluster, PRODUTECH - Pólo das 

Tecnologias de Produção, TICE.PT e Cluster Turismo.  
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A ADVID para acompanhar e participar na definição das políticas vitivinícolas e eventos técnico-científicos 

internacionais, nacionais e regionais mantém participações em diferentes instituições e integra várias plataformas 

do conhecimento: 

 CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal - Associado e Membro da Direcção; 

 CCRD-Norte - Conselheiro no Conselho Consultivo da Missão Douro; 

 CNOIV – Comissão Nacional do OIV, participação nos diversos grupos de peritos e Conselho Geral; 

 CEEV (Comité Européen des Entreprises Vin) – Membro Observador; 

 Confraria do Vinho do Porto – Confrade Honorário com Grau de Infanção; 

 Confraria dos Vinhos do Douro – Confrade Honorário, na categoria de Mareante; 

 Euromontana – Associado; 

 European Cluster Collaboration Plataform – Aderente; 

 FEVIPOR - Federação dos Viticultores de Portugal, vogal da Direcção; 

 GIESCO – Groupe international d'Experts en Systèmes vitivinicoles pour la Coopération – Membro; 

 OILB - l'Organisation Internationale de Lutte Biologique – Associado; 

 OIV – Representante de Portugal no ENVIRO e participação activa no Grupo de Trabalho para a acção 

“Functional Biodiversity”; 

 Parceria Portugal Clusters – Membro; 

 PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, vogal da Direcção; 

 Rede Rural Nacional – membro e participação activa no Grupo Trabalho Temático Inovação (Grupo 

Trabalho Temático Permanente); 

 CNCASA (Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas no Sector Agro-florestal) – 

Entidade gestora em parceria; 

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

Entidade gestora em parceria: 

 Plataforma Regional de Especialização Inteligente da RIS3 NORTE - Membro 

 ANQEP, I.P.- Conselho Sectorial para a Qualificação Agro-alimentar - Membro 

 

Daremos também particular realce à promoção do desenvolvimento de trabalhos com investigadores que 

obtiveram o Prémio ADVID ou com as Instituições para quem trabalham, como forma de rentabilizar para o sector 

vitivinícola, o investimento que ele representa. 

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

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

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

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

à de encosta. Alertaremos também para a necessidade de construir estruturas que permitam o armazenamento de 
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água. Teremos, também, presentes as especificidades do sector vitivinícola, com particular para as da RDD, que é 

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

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

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

 

13. GLOSSÁRIO  

ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos 

ADVID – Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 

AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto 

AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

AIMRD - Asociación Ibérica de Municípios Ribereños do Duero  

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

AWRI -The Australian Wine Research Institute 

COMPETE - Programa Operacional Temático Factores de Competitividade 

COTEC - Associação Empresarial para a Inovação 

DGAV – Direcção Geral de Alimentação e Veterinária 

DRAPN – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

EEC – Estruturas de Eficiência Colectiva 

EMD – Estrutura de Missão Douro  

FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEUGA - Fundación Empresa-Universidad Gallega  

GPP – Gabinete de Planeamento e Políticas  

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P  

IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. 

IFV – Instituto Francês da Vinha e do Vinho 

INGACAL - Instituto Galego de qualidade alimentar 

INRA - Institut National de la Recherche Agronomique  

IPB – Instituto Politécnico de Bragança  

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

IVV - Instituto do Vinho e da Vinha 

MAM – Ministério da Agricultura e do Mar 

MPRODI – Modos de Produção Integrada 

MZD – Manutenção de Actividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas 

NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario  
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PECDV - Pólo Experimental de Conservação da Diversidade da Videira  

Pei - Parceria Europeia para a Inovação 

PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente  

PU – Pedido Único 

QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional 

RARRV - Regime de apoio à reestruturação e reconversão da vinha 

RBA – Rapid Biological Assessment 

RDD – Região Demarcada do Douro 

RPU – Regime de pagamento único 

SCTN - Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

SIAC - Sistema de apoio a acções colectivas 

TICE.PT - Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica 

UA – Universidade de Aveiro 

UP – Unidade de produção 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro 

WSET – Wine & Spirit Education Trust 
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14. ORÇAMENTO PARA 2023 
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Orçamento corrente 2023 Projetos Orçamento total 2023 Variação Orçamento total 2022

Rendimentos

Vendas e serviços prestados 437.606,17 € 437.606,17 € 6,10% 412.430,00 €
Subsídios à exploração 34.998,41 € 769.724,12 € 804.722,53 € 50,86% 533.412,23 €
Outros rendimentos e ganhos 6.069,37 € 6.069,37 € 35,95% 4.464,50 €
Juros e rendimentos similares obtidos 3.000,00 € 3.000,00 € 2900,00% 100,00 €

Total dos rendimentos 475.604,58 € 775.793,49 € 1.251.398,07 € 31,67% 950.406,72 €

Gastos

Fornecimentos e serviços externos 216.019,36 € 230.664,91 € 446.684,27 € 20,52% 370.629,23 €
Gastos com o pessoal 280.471,03 € 468.201,76 € 748.672,79 € 38,41% 540.905,86 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Outros gastos e perdas 20.460,00 € 20.460,00 € 34,69% 15.190,00 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 15.452,53 € 7.252,36 € 22.704,89 € 3,86% 21.860,34 €
Juros e gastos similares suportados

Total dos gastos 532.402,92 € 706.119,03 € 1.238.521,95 € 30,57% 948.585,43 €

Resultado líquido do período -56.798,34 € 69.674,46 € 12.876,12 € 606,98% 1.821,29 €

Total dos gastos + resultado líquido do período 475.604,58 € 775.793,49 € 1.251.398,07 € 950.406,72 €
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ADVID ■ Cluster da Vinha e do Vinho, CoLAB da Vinha e do Vinho – Plano de Actividades e Orçamento 2023 
 

95 
 

 
 
 
 

MAPA DE INVESTIMENTOS 
 
Para o ano de 2023, a Direção não propõe executar qualquer investimento. 
 


