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Preservação de galerias ripícolas



Redução da aplicação de herbicidas e preservação de vegetação nos taludes



Promoção de enrelvamento 



Coberto vegetal entrelinha e taludes



Preservação de áreas de matos / matas 
(áreas naturais e semi-naturais) na 

bordadura das parcelas



 Preservação e construção de Muros de pedra posta



Implementação de acções de conservação da biodiversidade na exploração



Plantação de sebes



 Protecção de espécies de flora autoctones e interessantes do ponto de vista 

da Biodiversidade funcional



 Utilização da técnica da Confusão sexual

?



1,0

A. Martins, 2010

 Biodiversidade genética: Nº de variedades autoctones* cultivadas / km2 na Europa

* In national official lists



Parceria europeia para a biodiversidade em viticultura (ERASMUS+)

O objectivo do projecto é incentivar os produtores a 
adoptarem práticas de conservação que promovam 
e protejam a biodiversidade nas suas explorações



Output de disseminação Nº 3 – Biodiversity check

Informação recolhida foi muito importante 
como documento de suporte à elaboração 

do próximo output do projecto



Output de disseminação Nº 4

Plano de acção para implementar boas práticas para promover a Biodiversidade



4. Plano de Ação para a Biodiversidade (110 medidas/boas práticas para a biodiversidade)



➢ Plano de acção para implementar boas práticas para promover a Biodiversidade

Estratégia de gestão
Existe um plano operacional 

com medidas concretas 
para promover a biodiversidade 

(ex. redução da utilização de pesticidas?)
Forma de cultivo da vinha 

• Monocultura ou diversificação 
de castas e culturas?

• Forma de manutenção do solo
• Gestão de fertilizantes
• Gestão de pragas e doenças

Infraestruturas ecológicas / 
áreas de compensação da 

biodiversidade
• Medidas para apoiar / proteger 

as espécies
• Contribuição para a rede de 

biótopos
• Monitoriza a biodiversidade?
• Controlo de espécies invasoras

Vindima / Adega / Vinificação
• Gestão da cadeia de 

abastecimentos/fornecedores dos 
produtos usados na adega

Engarrafamento / Embalagem / 
• Vedantes
• Garrafas mais leves, recicladas?

Vendas logística 
• Gestão eficiente do transporte

(Reduzir o impacto dos gases com efeito de estufa)

Gestão da Energia / água

Marketing / Comunicação
Comunica com os clientes e com os 

trabalhadores sobre o que faz em prole da 
biodiversidade?



➢ Exemplos de boas práticas a implementar na exploração / empresa



➢ Objectivos do Plano de Acção para implementação de boas práticas

✓ Avaliar o que cada empresa/viticultor já faz na sua exploração para promover a biodiversidade

✓ Indicar e seleccionar novas medidas para melhorar ainda mais o desempenho ambiental

✓ Fazer periodicamente um ponto de situação do sucesso da implementação

✓ Reportar aos clientes e à sociedade as medidas que forem sendo implementadas 
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Vossa atenção!
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