
Programa:

15h00 Inicio da sessão
Moderador: Eng.º Fernando Alves. ADVID

15h05 “Proteção biológica de conservação nas vinhas do
Alto Douro. Serviços ecossistémicos associados” - Profª.
Laura Torres. CITAB – Centro de Investigação e de

Tecnologias Agroambientais e Biológicas, Universidade de

Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD;

15h25 "Biodiversidade funcional do solo: qual o papel
dos fungos entomopatogénicos?“ - Profª. Guilhermina
Marques. CITAB – Centro de Investigação e de Tecnologias

Agroambientais e Biológicas, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, UTAD;

15h45 “Biodiversidade de plantas e artrópodes
associados à vinha da RDD” - Engª. Cristina Carlos. ADVID;

16h05 Biodiversidade em viticultura - Ensaios na
Sogevinus e Real Companhia Velha - Engº. José Manso -
Sogevinus Fine Wines e Engº. Rui Soares - Real Companhia

Velha;

16h35 Coffe break

17h00 “Castas de Videira Portuguesas – Salvaguardando
um Património Único” - Dr. António Graça. Sogrape,

Vinhos S.A.

17h20 Biodiversity in vineyards – Worth the bother. -
Profº. Steve Wratten. Bio-Protection Research Centre,

Universidade de Lincoln (Nova Zelândia).

18h00 Debate

Data e horário: 28 de maio, das 15h00 às 18h30.

Local: Quinta do Tedo, Vila Seca – Tabuaço.

Condições de participação: Evento para os associados da

ADVID, sendo a sua inscrição obrigatória e gratuita.

Inscrições: A inscrição deverá ser feita até dia 25 de maio.

Semana da Biodiversidade

Workshop ”Valorização de Serviços do Ecossistema na Atividade Vitivinícola”

A ADVID, prosseguindo a sua missão através de uma

das suas linhas Estratégicas prioritárias “Biodiversidade

Funcional da Viticultura” que tem vindo a desenvolver,

com o objetivo de preservação da paisagem e a

promoção e incorporação, no sistema produtivo da

uva, de práticas inovadoras, destinadas a incrementar a

biodiversidade da vinha da Região Demarcada do

Douro (RDD), vai promover um workshop sob o tema

“Valorização de Serviços do Ecossistema na Atividade
Vitivinícola”, no próximo dia 28 de maio.

Atualmente, no âmbito da Biodiversidade Funcional da

Viticultura, a ADVID tem em curso vários projetos de

investigação e/ou demonstração de onde se destacam

dois de âmbito nacional/regional nomeadamente, um

projeto PRODER-Cooperação para a Inovação intitulado

“Maximização dos serviços de ecossistema vinha na

RDD” e uma tese de doutoramento com o tema “As

infraestruturas ecológicas na proteção biológica de

conservação contra pragas da vinha”. A nível

internacional, a ADVID representa Portugal no projeto

europeu ”Biodivine – Demonstrando a biodiversidade

funcional em paisagens vitícolas”, o qual envolve 7

parceiros de três países (Portugal, Espanha e França).

Este workshop surge no seguimento do 1º Simpósio

sobre o tema em 2010, "BIODIVERSITY IN
VITICULTURE: CREATING VALUE BETWEEN ECOLOGY
AND ECONOMY / BIODIVERSIDADE EM VITICULTURA:
CRIAÇÃO DE VALOR ENTRE ECOLOGIA E ECONOMIA",
e tem como objetivo apresentar os resultados das

ações em curso e discuti-los com os seus associados.

O evento contará ainda com a presença de um dos

maiores especialistas mundiais em biodiversidade

funcional em viticultura, o Prof. Steve Wratten, da
Universidade de Lincoln, que estará em Portugal a

convite da ADVID para partilhar a sua experiência nesta

área.


