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Parceiros

Os parceiros envolvidos no projecto são de 7 países que representam a maioria da produção 
vitivinícola da UE : França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Hungria e Croácia



Agenda de investigação 
futura

Identificar necessidades para uma in-

vestigação orientada para a inovaçãoOutro sector agrícola 
Projectos EU

Serviço de apoio
Viticultores

Material de fácil utilização e 

acessibilidade: vídeo-seminários, 

artigos técnicos, apresentações em 

powerpoint, flyers, clips de vídeo

Identificar as práticas mais 
eficientes após discussão a 

uma escala Europeia

Criação e coordenação da rede

Conhecimento científico e prático

Repositório de conhecimento

Disseminação e aplicação

10 grupos técnicos de trabalho interligados 2 grupos europeus científicos de trabalho 

Informação sobre a gestão de 

flavescência dourada e doenças 

do lenho, práticas inovadoras e 

resultados de investigação

de  vticultores e técnicos em 10 regiões europeias

Agente facilitador (AF)

(para a flavescência dourada e doenças do lenho)
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Dimensão económica

A Flavescência Dourada e as Doenças do Lenho estão actualmente a desen-
volver-se em toda a Europa. No caso das DL temos: Esca, Eutipiose e a Botrios-
fera. Estas doenças conduzem à morte da videira, de forma rápida ou lenta. 
A FD afecta o rendimento das videiras e conduz à morte das mesmas. Quando uma 
videira sintomática e infectada é detectada, deve ser destruída para limitar a propaga-
ção da doença. Esta condição conduz a perdas económicas para a indústria do vinho.

O projecto

O Winetwork é um projecto europeu colaborativo que visa o intercâmbio e a transferência 
de conhecimento inovador entre regiões vitícolas europeias, no sentido de fomentar a pro-
dutividade e a sustentabilidade do sector vitícola. Durante 3 anos, 11 parceiros de 7 países 
europeus vão promover o intercâmbio de conhecimento sobre duas importantes doenças da 
vinha que comprometem a sua produção, a nível europeu, e a sua sustentabilidade: Doenças 
do Lenho (DL) e Flavescência Dourada (FD). Esta rede irá potenciar interacções entre cien-
tistas e profissionais para promover a recolha e a partilha de experiências e conhecimento 
entre os diferentes actores das principais regiões europeias produtoras de vinho.
O projecto Winetwork vai envolver cerca de 180 pessoas na recolha, identificação, síntese 
e disseminação das melhores práticas e dos resultados de investigação recolhidos em toda 
a Europa.

Objectivos

Desenvolver um ecossistema 
para a criação de conhecimento 

à escala europeia 

Estimular o intercâmbio de 
informação e a criação de um 

repositório de conhecimento sobre 
DL e FD

Melhorar as competências e 
o material de formação dos 

stakeholders do sector vitivinícola

Descrição do Projecto

O agente facilitador (AF)

O agente facilitador (AF) é o elo de ligação 
entre o sector cientifico e profissional. A sua 
função é promover a troca de informação e 
conhecimento entre empresas, investigadores 
e outros elementos relevantes do sector. O AF 
é um dos principais agentes responsáveis pelo 
sucesso do projecto, uma vez que permite que 
todos os elementos envolvidos estejam em 
contacto permanente. Irá identificar e recolher 
informação (problemas, necessidades práticas, 
procedimentos aconselhados, conhecimento 
científico e técnico, projectos, entre outros). O 
AF irá igualmente resumir, sintetizar, traduzir e 
simplificar a informação com vista a converter 
informação complexa em conhecimento útil e 
de fácil acesso. Esta rede é formada por 10 
agentes facilitadores, um localizado em cada 
região vinícola

Os grupos técnicos de trabalho 
(GTT) 

Grupo de profissionais estabelecidos a nível re-
gional, cujas funções consistem em aconselhar e 
validar a informação recolhida pelos AF e fornecer 
uma visão alargada com base nas características 
de cada região. O papel deste grupo é discutir as 
boas práticas a nível regional para que, caso seja 
viável, possam ser transferidas a nível europeu. 
Existem 10 GTT, um localizado em cada região.

Os grupos científicos de trabalho 
(GCT)

Grupos de investigadores à escala Europeia 
criados com o objectivo de recolher informação 
sobre projectos e dados científicos relacionados 
com as DL e a FD. Estes grupos são formados por 
10 especialistas para cada doença.

Impactos esperados

 » Fomentar a troca de informação e de conhecimento entre 
os centros de investigação e os profissionais

 » Fomentar o intercâmbio de informação e acções inovadoras 
entre as várias regiões vitícolas europeias

 » Difundir de forma eficiente um vasto repositório de conhe-
cimento científico e prático

 »  Disponibilizar de forma acessível e duradoura material aos 
utilizadores finais

 » Apoio à implementação da Parceria Europeia de Inovação 
(PEI) «Produtividade e Sustentabilidade Agrícola”


