Seminário e Workshop

VITIVINICULTURA E BIODIVERSIDADE
BOAS PRÁTICAS E VALOR ACRESCENTADO

Organização:
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Local: Sala Marquês, Secretaria de Estado da Agricultura, Praça do Comércio, Lisboa
Data: 20 Novembro 2012
Público-alvo:
Empresas, produtores e associações do sector vitivinícola, decisores, funcionários e dirigentes de organismos do
Estado e autarquias, investigadores, etc.
Enquadramento:
No âmbito do projeto Empresas e Biodiversidade-Mundo Rural, a Quercus selecionou alguns sectores que pelo
seu dinamismo, peso na economia e também pela inovação e existência de boas práticas ambientais
reconhecidas, podem ter um papel mais ativo e influência no mundo rural, na sociedade em geral e nos
mercados. A Vitivinicultura e o Vinho são sectores de grande importância para a economia nacional, mas por
outro lado a vinha é um tipo de produção responsável pelo uso de grandes quantidades de agro-químicos. Assim,
focar práticas ambientais pró-biodiversidade na vitivinicultura, a importância de manter um mosaico de paisagem
que garanta alternância das vinhas com vegetação natural e semi-natural, bem como outras formas
de contribuir para a sustentabilidade da fileira do vinho são os objetivos principais deste encontro, que se
estrutura sobre a lógica Investigação ⟶ Conhecimento ⟶ Ação ⟶ Comunicação ⟶ Valorização.
Partindo da investigação em curso e de exemplos concretos de boas práticas relativas à conservação dos
ecossistemas, discutir-se-ão modos de implementar e valorizar uma produção de vinho mais amiga da
biodiversidade, em diversas vertentes, como a biodiversidade funcional da vinha, os valores naturais da
paisagem, a preservação de castas autóctones, o modo de produção biológico, a opção pela rolha de cortiça
certificada, etc.

PROGRAMA
09:30h – Receção dos participantes
10:00h – Abertura
José Diogo de Albuquerque,* Secretário de Estado da Agricultura; Frederico Falcão, Presidente do
Instituto da Vinha e do Vinho; Nuno Sequeira, Presidente da Quercus
10:20h – Apresentação introdutória: Empresas e Biodiversidade - Mundo Rural
Paula Silva, Quercus
10:40h – Projetos em curso sobre biodiversidade funcional em viticultura no Douro
PRODER - Maximização dos Serviços do Ecossistema Vinha e LIFE + BIODIVINE
Cristina Carlos, ADVID / Cluster dos Vinhos da Região do Douro
11:10h – Intervalo
11:20h – Projeto Biodiversidade na Agricultura - Resultados da 1ª fase em explorações de vinha
Artur Lagartinho*, Liga para a Proteção da Natureza
11:40h – Vinho, cortiça e montado: da sustentabilidade à integração da oferta
Mesa redonda com Amorim, APCOR, Sonae, Ervideira, Herdade do Conqueiro, Associação de
Municípios Portugueses do Vinho
12:30h – Pausa para almoço
14:00h – Partilha de Experiências
Redução no uso de pesticidas e outras práticas para a sustentabilidade
Fladgate Partnership
Importância da biodiversidade na associação da vitivinicultura ao enoturismo
Real Companhia Velha
Salvaguardar castas e vinhos em vias de desaparecimento
José Maria da Fonseca
A adesão à iniciativa Business and Biodiversity
Herdade do Esporão*
Produção de vinhos com castas portuguesas no Algarve, em modo biológico
Monte da Casteleja
WORKSHOP
15:00h – Comunicar a biodiversidade/sustentabilidade e acrescentar valor
Mesa redonda com Interbio, Revista de Vinhos, Associação de Municípios Portugueses do Vinho,
PORVID, ViniPortugal, Duorum Vinhos*
15:50h – Realização de uma análise SWOT: Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades, Ameaças
(Método World Cafe).
16:30h – Conclusões e Encerramento
17:00h – Prova de vinhos na Sala Ogival da ViniPortugal, Praça do Comércio
Mais informações: vitivinicultura.eventbrite.com
E-mail: paulasilva@quercusancn.pt

