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O projecto EcoVitis decorre há três anos em seis Quintas da Região Demarcada 

do Douro (RDD): Aciprestes, Carvalhas, Casal da Granja e Cidrô, da Companhia 

Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A., e Arnozêlo e S. Luiz, da 

Sogevinus Quintas S.A. Durante este período os esforços concentraram-se 

sobretudo na identificação de potenciais infra-estruturas ecológicas existentes 

nas Quintas, assim como na avaliação do seu valor, do ponto de vista do 

desenvolvimento de uma estratégia de gestão do habitat visando a maximização 

dos serviços ecossistémicos facultados pela vinha. O trabalho passou do 

incremento da protecção biológica de conservação contra a traça-da-uva, 

Lobesia botrana, para o uso de plantas endémicas capazes de facultarem outros 

serviços ecossistémicos, designadamente de natureza estética e visando a 

conservação da biodiversidade. A tarefa inicial consistiu em criar uma base de 

trabalho em ambiente de sistemas de informação geográfica (SIG). Para cada 

uma das quintas, foi criado um projecto SIG onde se procedeu à digitalização (à 

escala 1:2000) de todas as parcelas e à criação de uma base de dados em função 

do uso e da ocupação do solo. Realizou-se, também, um inventário 

pormenorizado de espécies chave de plantas, fungos, artrópodos, aves, 

morcegos e pequenos vertebrados, para conhecer melhor o seu papel no 

ecossistema vinha. Usando informação de nível paisagístico, procede-se 

actualmente à identificação de práticas destinadas a conservar ou incrementar a 

diversidade biológica, nas vinhas e na sua vizinhança. Na base dos resultados 

obtidos, suportados por bibliografia sobre o tema, proporcionou-se aos 

viticultores, informação sobre as plantas nativas aconselháveis para 

incrementarem os serviços ecossistémicos facultados pelas suas vinhas, tendo 

em atenção a sua localização na região. Na base destas linhas orientadoras 

seleccionaram-se cerca de 2.500 plantas, que foram colocadas em viveiro e têm 

vindo a ser plantadas nas vinhas. Outros progressos recentes incluem o 

desenvolvimento de percursos de biodiversidade, em curso na Quinta das 

Carvalhas. Estes percursos permitirão que os visitantes sintam a relação 

existente entre os viticultores e o ambiente, oferecendo-lhes a oportunidade de 

desfrutarem da paisagem única do Alto Douro Vinhateiro. Será um prazer 

recebê-los, da próxima vez que visitarem o Vale do Douro.

Editorial

Erysimum linifolium (Pourr. ex Pers.) J. Gay, é 
um endemismo do noroeste ibérico 
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EcoVitis
Maximização dos serviços do ecossistema vinha na Região Demarcada do Douro

Boletim informativo



O projecto EcoVitis tem como objectivo prioritário, promover uma 
estratégia de gestão do habitat para as vinhas da RDD que, incidindo 
principalmente na protecção biológica de conservação contra a traça-da-
uva, Lobesia botrana (Den. & Schiff.), faculte também outros serviços 
ecossistémicos. Para assegurar uma protecção efectiva e sustentável 
contra esta praga, procura-se maximizar o potencial dos seus 
antagonistas naturais, através da redução do uso de pesticidas e sua 
substituição pela técnica da confusão sexual. Por outro lado tem-se 
vindo a avaliar o papel da vegetação espontânea, a nível da paisagem, na 
colonização da vinha por estes organismos auxiliares. Numa primeira 
fase este estudo incidiu no complexo de parasitóides, e teve por 
objectivo identificar este complexo e relacionar as suas populações com 
a estrutura da paisagem. No seu âmbito verificou-se que 94,4% dos 
indivíduos colhidos por amostragem pertenciam a apenas três espécies: 
o eulofídeo Elachertus affinis (Masi) (representando 80,8% do total), 
seguido do icneumonídeo Campoplex capitator (Aubert), e do 
braconídeo Ascogaster quadridentata (Wesmael), com uma 
percentagem muito inferior. As taxas de parasitismo registadas 
atingiram 46,4% na Quinta dos Aciprestes e 33,9% na Quinta das 
Carvalhas, durante a primeira geração da praga. A análise dos dados 
mostrou que o incremento da biodiversidade da paisagem conduziu ao 
acréscimo das taxas de parasitismo das populações da praga. Estuda-se 
agora a possibilidade de o fomento da protecção biológica de 
conservação (através da integração de parasitóides, predadores e 
organismos entomopatogénicos, também em avaliação no âmbito do 
projecto), a par do uso da técnica da confusão sexual, serem suficientes 
para manter a intensidade do ataque da praga a valores inferiores ao do 
nível económico de ataque. Neste sentido está em curso 
experimentação tendo em vista melhorar os resultados da aplicação da 
técnica da confusão sexual, em particular através da utilização de novos 
difusores de feromona (ISONET-LTT, Shin-Etsu Chemical Co.). A 
informação obtida tem permitido levantar diversas hipóteses para 
explicar a variabilidade por vezes observada nos resultados, como sejam 
as características do relevo, a heterogeneidade da paisagem ou o padrão 
dos ventos, que estão a ser discutidas com especialistas na matéria.

Larva de traça-da-uva parasitada por Elachertus affinis, o seu principal 
inimigo natural, e o adulto do parasitóide

Estratégias ambientalmente seguras para proteger a vinha contra a 
traça-da-uva, Lobesia botrana, na RDD

No âmbito do projecto EcoVitis, está a testar-se um 
novo difusor (ISONET-LTT), para confusão sexual da 
traça-da-uva

©
 C

.C
a

rl
o

s 
/ 
A

D
V

ID

©
 F

. 
G

o
n

ça
lv

e
s 

/ 
U

T
A

D

As aranhas são dos mais frequentes predadores de insectos 
encontrados na vinha, contribuindo para a regulação natural das 
populações de pragas
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A traça-da-uva, é praga chave da vinha, à qual causa 
prejuízos directos, resultantes da alimentação das 
lagartas, e indirectos, decorrentes do incremento dos 
ataques de podridão-dos-cachos
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Flora e vegetação natural

Enquanto elemento estrutural e de suporte das biocenoses e seus serviços ecossistémicos, o conhecimento da flora e vegetação é 
essencial para a compreensão e caracterização da biodiversidade, nas suas diversas escalas. Assim, em Maio de 2013 iniciou-se uma 
nova campanha de campo, para levantamento do coberto vegetal das seis Quintas afectas ao projecto EcoVitis (Aciprestes, 
Carvalhas, Casal da Granja e Cidrô, da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A., e Arnozêlo e S. Luiz, da 
Sogevinus Quintas S.A.). No total são cerca de 1.247 ha que é necessário estudar; uma vasta área que requer um esforço de 
inventariação concentrado nos meses de Primavera-Verão (preferencialmente entre Março-Agosto), coincidindo com a época de 
floração da maioria das espécies, e que, desejavelmente deverá ser continuado ao longo da duração do projecto. As principais 
tarefas em curso pretendem levar a cabo um levantamento in situ tão completo quanto possível do elenco florístico, por Quinta e 
por mancha de coberto vegetal natural, a caracterização dos diferentes tipos de vegetação encontrados, a identificação de 

 Os estratos herbáceos das seis áreas de estudo, incluem várias 
espécies endémicas do Norte de Portugal, nomeadamente do 
Vale do Douro, como é o caso de Digitalis purpurea subsp. 
amandiana (Samp.) Hinz. (endemismo que apenas ocorre nas 
bacias dos rios Douro e Tua)

Libélulas, libelinhas, morcegos e aves: elementos chave da 
biodiversidade da R.D.D.

Em Portugal, grande parte da informação disponível sobre vertebrados é 
ainda escassa, devido à falta de trabalhos de inventariação na maior parte 
do País, a que fazem excepção as Áreas Protegidas (AP) e os Sítios de 
Importância Comunitária (SIC). Deste modo, o presente estudo reveste-
se de grande importância, não só por aumentar o conhecimento sobre a 
biodiversidade presente na região do Douro, classificada como 
Património da Humanidade, mas também por contribuir para um melhor 
conhecimento sobre a utilização do ecossistema vitícola, por parte destes 
grupos faunísticos, em particular no que se refere a espécies raras ou com 
estatuto de conservação desfavorável. Desta forma, poder-se-á 
perspectivar uma gestão da paisagem apoiada na maximização dos 
recursos, que possa ser integrada numa estratégia adequada para a 
conservação das espécies e habitats em que ocorrem. A monitorização 
ecológica levada a cabo pelo Laboratório de Ecologia Aplicada (LEA) nas 
seis Quintas onde decorrem as actividades do projecto EcoVitis, permitiu 
evidenciar a presença de 23 espécies de odonata, 12 espécies de morcegos 
e 62 espécies de aves. Estes valores representam uma fatia significativa da 
diversidade destes grupos faunísticos em Portugal Continental. Os 
registos das espécies em cada quinta evidenciaram uma distribuição 
relativamente diferenciada entre pontos e entre quintas, muito devido à 
complexidade de habitat que as quintas apresentam. 

O papa-moscas-preto, Ficedula hypoleuca (Pallas), é 
um agente de limitação natural das populações de 
insectos nocivos às culturas, que ocorre na RDD

comunidades vegetais específicas da flora vascular e o 
estabelecimento da sua correspondência com os habitats da 
Rede Natura 2000. Para atingir tais objectivos, estão a ser 
realizados inventários fitoecológicos, herborizações e recolha do 
material vegetal e sua identificação, para posterior elaboração de 
herbários por Quinta, incluindo o local de recolha e a identificação 
das áreas onde se encontram, bem como a inclusão no herbário 
da UTAD. Procede-se também à marcação e georreferenciação 
de espécies da flora endémica, estruturais das comunidades e 
com especial interesse para a conservação. Deu-se ainda início à 
recolha de material vegetal da flora briofítica, tarefa que 
inicialmente não estava prevista, mas cuja catalogação 
constituirá uma importante mais-valia no conhecimento da 
biodiversidade local.  Os resultados relativos à flora e vegetação 
serão fundamentais para posterior intersecção e análise em 
ambiente SIG, com os dados da microfauna, avifauna e 
micológicos, de modo a conhecer as tendências de distribuição 
da diversidade biológica e eleger zonas de concentração da 
diversidade biológica importantes para a conservação. 
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 O investigador Lav Sharma participa no desenvolvimento de uma 
estratégia de protecção sustentável contra a traça-da-uva, Lobesia botrana

O projecto de doutoramento de Lav Sharma tem como 
objectivo avaliar a diversidade e o potencial das populações 
naturais de fungos entomopatogénicos como agentes de 
protecção biológica contra a traça-da-uva, Lobesia botrana. 
O trabalho desenvolve-se em três principais etapas: 1) 
isolamento e realização de bioensaios de toxidade dos 
fungos entomopatogénicos; 2) análise da genética de 
populações, usando métodos moleculares, e 3) análise da 
distribuição dos fungos entomopatogénicos em ambiente 
SIG. Vários isolamentos foram obtidos nas vinhas em estudo, 
especialmente do género Beauveria, um importante fungo 
entomopatogénico de distribuição mundial. Foram 
igualmente identificados alguns isolamentos de Metarhizium 
e Cordyceps, prosseguindo o processo de identificação 
molecular e de análise de toxidade.

Lav Sharma, estudante de doutoramento, a avaliar o espectro de 
infecciosidade dos isolamentos de fungos entomopatogénicos

Uma Viagem pela Flora Autóctone do Douro

No contexto da comemoração do “Dia Internacional da 
Diversidade Biológica”, realizou-se no dia 22 de Maio de 
2013, na Quinta das Carvalhas – Pinhão, um “Dia Aberto à 
Biodiversidade”. Este evento, intitulado “Uma Viagem 
pela Flora Autóctone do Douro”, foi promovido pela 
Real Companhia Velha, com o intuito de fomentar a 
divulgação da conservação da biodiversidade e o 
enoturismo, numa óptica de sustentabilidade. Incluiu 
uma saída de campo botânica, guiada por António M. 
Crespí e Mónica Martins da UTAD, técnicos da ADVID e 
da Real Companhia Velha. No decorrer da visita 
realizaram-se paragens em pontos-chave ao longo do 
percurso, de modo a observar a compartimentação da 
paisagem, em função dos diferentes usos do solo, e a 
articulação dos espaços artificializados (incluindo 
jardins e arruamentos ocupados por flora decorativa, 
essencialmente introduzida) com as áreas destinadas à 
produção da vinha e as manchas de vegetação 
autóctone. Para apoio aos participantes elaborou-se e 
distribuiu-se um pequeno guia de campo incluindo 
informação sobre 40 dos taxa identificados no decorrer 
do projecto EcoVitis,  nomeadamente vários 
endemismos, que em si transportam informação 
preciosa sobre a evolução, paleoclimatologia e história 
natural da Região do Alto Douro Vinhateiro. Esta flora e 
vegetação possuem cariz tipicamente Neogénico, de 
grande valor para a conservação. 

Os visitantes, apreciando a visita à Quinta das Carvalhas e 
observando espécies da flora 

Polypodium interjectum Shivas, espécie da paleoflora Euroasiática, 
ocorrente na Quinta das Carvalhas
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Workshop do projecto EcoVitis
Este Workshop decorreu em 13 e 14 de Novembro de 2013, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com o 
objectivo de proceder a uma abordagem multidisciplinar da problemática da maximização dos serviços do ecossistema vinha, 
tendo por base a experiência em curso no âmbito do projecto EcoVitis. Para além das comunicações apresentadas por 
produtores, técnicos e investigadores envolvidos na concretização do projecto, o programa incluiu ainda duas comunicações 
a convite, a cargo do Dr. Andrea Lucchi, da Universidade de Pisa e do Dr. Piero Bianco, da Universidade de Milão. As últimas 
versaram sobre estratégias inovadoras de protecção contra a “flavescência dourada da vinha”, pela sua importância na óptica 
do tema em debate. Do Workshop constou também uma visita à Quinta das Carvalhas, uma das Quintas mais emblemáticas do 
Douro, para observação das actividades em curso no âmbito do projecto. O número de participantes (duas centenas e meia), e 
a sua diversidade, do ponto de vista quer da sua origem, quer do tipo de formação, evidenciaram bem a importância do tema, 
não só para os viticultores e  técnicos envolvidos na área da viticultura, como para a sociedade em geral.  

Visita do Workshop do projecto EcoVitis, realizada na Quinta das 
Carvalhas, em 14 de Novembro de 2013

Audiência do Workshop do projecto EcoVitis, realizado na 
UTAD em 13 de Novembro de 2013

EcoVitis on-line
t a id o  i s a  s  t e e o o t s. dAs úl im s nov ades d  projecto EcoV ti estão gora disponívei on-line. A consul a do nd reç  www.ec vi i uta .pt 

  n s e t t s, e sa u a s  i a a o opermite aceder às otícia  mais r cen es, aos Boletins Informa ivo   a diver s p blic çõe da autor a d  equip  d  pr jecto. 
l n    r t o s a c n c o s t e eO sítio é regu arme te actualizado, para pe mi ir que s intere sados m ntenham o ta t  com o  even os do proj cto  com 

l o t d  os resu tad s ob i os no âmbito da sua concretização.
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Disponível o desdobrável “Infra-estruturas 
ecológicas. Guia de instalação de comunidades 
vegetais” 
O documento “Infra-estruturas ecológicas. Guia de instalação de comunidades 
vegetais” é um desdobrável ilustrado, contendo indicações úteis para a selecção, 
por parte dos viticultores da RDD, das espécies de plantas nativas a instalar nas 
suas parcelas, em função das características edafo-climáticas do local onde as 
mesmas se situam. Estas indicações referem-se a 39 espécies, que incluem plantas 
herbáceas, arbustivas e arbóreas, consideradas interessantes na provisão de 
múltiplos serviços ecossistémicos, designadamente o incremento da protecção 
biológica de conservação contra pragas da vinha, o embelezamento da paisagem 
e o ecoturismo.



Professor Laura Torres
Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e 
Biológicas
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (CITAB/UTAD)
Quinta de Prados, PO Box 1013
5001 801 Vila Real
Ph: + 351 259 35 05 42
Fax: + 351 259 35 04 80
Email: ltorres@utad.pt

Cristina Carlos
Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 
(ADVID)
Quinta de Santa Maria, PO Box 137
5050 -106 Godim
Ph: +351 254 31 29 40
Fax: +351 254 32 13 50
Email:cristina.carlos@advid.pt

Rui Soares
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 
S.A. (RCV)
R. Azevedo Magalhães, n.º 314 Oliveira do Douro, 4430-022 
Vila Nova de Gaia,  
Mobile: +351 96 580 20 38
Fax: +351 254 73 80 51
Email: ruisoares@realcompanhiavelha.pt

Márcio Nóbrega
Sogevinus Quintas S.A. (SGV)
Avenida Diogo Leite 344
Santa Marinha
4400-111 Vila Nova de Gaia
Ph: +351 223 75 19 39 
Fax:  +351 223 74 66 99
Email: marcio.nobrega@sogevinus.com

Contactos

Quintas envolvidas 
Quinta das Carvalhas (RCV)
Quinta de Cidrô (RCV)
Quinta de S. Luíz (SGV)
 Quinta do Arnozelo (SGV)
Quinta do Casal da Granja (RCV)
Quinta dos Aciprestes (RCV)

Financiamento
Co-financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural – Ministério da 
Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território – Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural – A Europa investe nas zonas rurais

http://www.ecovitis.utad.pt
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/
general_framework/l60032_pt.htm
http://www.advid.pt/
http://www.citab.utad.pt/
http://www.realcompanhiavelha.pt/
http://www.sogevinus.com/
http://www.utad.pt/

Hiperligações

Os adultos de alguns insectos alimentam-se de néctar e pólen. Na 
imagem vê-se uma fêmea adulta do sirfídeo Eupeodes corollae  
(Fabricius) a alimentar-se numa flor de Cistus ladanifer L.

Os muros de pedra solta são importantes infra-estruturas ecológicas 
onde a fauna encontra abrigo
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A vegetação natural faculta abrigo e alimento (p. ex: néctar e pólen) 
aos antagonistas naturais dos inimigos da vinha
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