
    Seminário 
Parceria Europeia para a Proteção da Biodiversidade na Vitcuutura 

Apresentação de resuutados 

O projeto “Parceria Europeia para a Protecção da Biodiversidade na Vitcuutura”, apoiado peuo programa 
Erasmus+ da União Europeia, centra-se na formação para as boas prátcas que fomentam a biodiversidade no 
ecossistema vitcouaa O objetvo é incentvar os produtores a promover e proteger a biodiversidade nas suas 
diversas vertentes e através de vários níveis do cicuo de produçãoa Os parceiros do projeto são organizações de 
proteção da natureza e associações de vitcuutores da Auemanha, Espanha e Portugau e ainda uma expuoração de 
agricuutura biouógica na Turquia; em Portugau o projeto é dinamizado peua ADVID Associação para o 
Desenvouvimento da Vitcuutura Duriense e peua QUERCUS Associação Nacionau de Conservação da Naturezaa

O projeto procurou congregar a experiência acumuuada dos parceiros, cuuminando na produção de um puano de 
ação o mais compueto possíveu, mas prátco e acessíveu a quauquer vitcuutora Com o objetvo de se disseminarem 
os principais resuutados, a ADVID, em parceria com a QUERCUS, promove uma sessão de divuugação ao setor, 
com o seguinte programa:

Data: 22 de março  2018
Locau: Edifício Centro de Exceuência da Vinha e do Vinho
           Parque de Ciência e Tecnouogia de Viua Reau – Régia Douro Park

10h00– Receção dos partcipantes

10h10 - Abertura com representantes da ADVID e da QUERCUS

10h20 - Outputs produzidos no projetoa Apresentação da Ficha Informatva e Guia de Biodiversidade na
               Vitcuutura | Paula Silva (QUERCUS) 

10h40 – O “Biodiversity Check”; questonário e reuatório | Ana Cristina Duarte (UTAD) 

11h10 – Coffee-break 

11h30 - Vídeos sobre ações de conservação para a biodiversidade protagonizados por associados da 
               ADVID| Maria do Carmo Val (ADVID) 

11h50 – Apresentação do Puano de Ação para a Biodiversidadea  Impuementação de ações de conservação
               da biodiversidade | Cristina Carlos (ADVID)

12h10 – Debate

12h45 – Aumoço uivre

15h15 - Visita à Quinta de Murçasa Visão da empresa reuatvamente à sustentabiuidade ambientaua Observação 
das ações de conservação em curso | José Luis Moreira da Siuva (Murças, SaAa)

16h30 – Encerramento

         

http://www.advid.pt/parceria

