
WORKSHOP 

“Instalação de sebes no ecossistema vitícola”

A fileira vitivinícola está fortemente empenhada em

promover a sustentabilidade da atividade produtiva da uva

e do vinho, sendo uma das linhas de interesse estratégico,

definida no plano de ação da ADVID - Cluster dos Vinhos da

Região Demarcada do Douro, a Biodiversidade funcional

em Viticultura. O desenvolvimento desta linha estratégica

resultou em dois projetos, o LIFE + - BIODIVINE –

Demonstrating biodiversity in viticulture landscapes (2010-

2014) e um projecto PRODER – Maximização dos Serviços do

Ecossistema Vinha (2011-2014).

O objetivo destes dois projetos consiste na promoção de

ações de conservação (ex. enrelvamento, plantação de

sebes, aplicação da confusão sexual da traça) que

fomentem a biodiversidade no ecossistema vitícola. O

projeto BIODIVINE pretende verificar de que forma a

paisagem exerce um impacto na biodiversidade

monitorizada. O projeto PRODER, a uma escala diferente

(parcela de vinha), pretende estudar de que forma a

presença de determinada infraestrutura ecológica (mata,

sebes, enrelvamento, charca) pode influenciar a limitação

natural de pragas, em particular da traça da uva.

Assim, no âmbito destes projetos, a ADVID vem promover a

realização de ações de conservação, neste caso em

particular, a plantação de sebes com vista a fomentar

alguns serviços do ecossistema, de entre os quais se

destacam a limitação natural de pragas, a proteção do solo

e o controlo da erosão, a redução do efeito de deriva de

tratamentos fitossanitários, a polinização, a regulação do

ciclo hídrico e do clima; o sequestro de carbono bem como

serviços culturais, como oportunidades de recreio e lazer.

Data e horário: 29 de outubro, 9:00h - 15:30h

Local: Quinta das Carvalhas (RCV) – Pinhão

Custo de participação: Gratuito para associados

75€ não associados

Inscrições: A inscrição é obrigatória e deverá ser

realizada até dia 25 de outubro, através dos contactos

da ADVID.

Formadores: Engª Cristina Carlos (ADVID), Prof. António

Crespí (UTAD) e Eng.º Nelson Lima (SERVIRURI)

Programa

• 9:00-9:30h - Instalação de sebes no ecossistema

vitícola. Enquadramento desta ação de conservação

nos projectos em curso na ADVID.

• 9:30-10:30h - Propagação do recurso vegetal

silvestre. Objetivos, resultados e aplicações.

• 10:30-10:45h - Intervalo para café

• 11:00-12:30h - Sessão prática I - Recolha de material

vegetal; Preparação e propagação para instalação

em viveiro. Delineamento de projetos.

• 12:30-14:00h - Almoço livre

• 14:00-15:30h - Sessão prática II – Como instalar

corretamente uma sebe na proximidade duma

vinha?


