
 

 
 

 
Workshop 

Instrumentos para caracterização da origem geográfica dos 
vinhos da RDD 

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP 
Rua de Ferreira Borges, 27 

Porto 
 

13 de Julho de 2009, às 14h30 
 
 
 

Vimos convidar V. Exa. a assistir ao Workshop “Instrumentos para caracterização da 
origem geográfica dos vinhos da RDD” que terá lugar a 13 de Julho de 2009, às 
14h30, no Auditório do IVDP, à Rua de Ferreira Borges, 27, no Porto. 
 

A Região Demarcada do Douro, ao longo da sua longa história, tem sido objecto de 
iniciativas visando a sua delimitação geográfica e a caracterização do seu território e 
dos seus vinhos. 
 
O célebre “método de Moreira da Fonseca” é ainda hoje um referencial estruturante 
da economia da região, tendo sido o pioneiro de diversos estudos que se lhe 
seguiram, todos eles visando contextualizar os vinhos aí produzidos com os aspectos 
edafoclimáticos próprios. 
 
Dispõe-se, hoje em dia, de instrumentos de caracterização analítica 
incomensuravelmente mais potentes do que os então utilizados. Tais meios permitem 
perspectivar a identificação da origem geográfica dos vinhos com base na sua 
composição química, para efeitos de controlo da qualidade, autenticidade e 
prevenção/detecção de eventuais fraudes, objectivo comum de produtores, 
organismos de controlo e certificação, e consumidores.  
 
Importará, pois, que a Região Demarcada do Mundo tome consciência dessas 
potencialidades e pondere em que medida esses instrumentos poderão constituir 
uma mais-valia na afirmação dos seus vinhos. 
 

É com esse intuito que a Presidência do IVDP, IP, promove mais uma sessão de 
divulgação técnico-científica, visando a consolidação de conhecimentos e actualização 
técnica dos agentes económicos do sector. 

 

No presente Workshop procurar-se-á analisar a possibilidade de se constituir, no 
futuro, uma base de dados analíticos da RDD que seja um repositório do 
conhecimento adquirido ao longo de décadas e que constitua um instrumento de 
exploração retrospectiva e prospectiva dos seus inigualáveis vinhos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PROGRAMA 
 

14h30 Abertura (Presidente do IVDP) 
14h45 Contributo das novas Tecnologias na aferição da Autenticidade 

do Vinho: Estratégias, Riscos e Oportunidades 
 

António César da Silva Ferreira (UCP) 
 

15h15 A composição multi-elementar e razões isotópicas como 
marcadores da origem geográfica de vinhos 
 

António Sérgio Curvelo Garcia, Sofia Catarino (INRB / INIA) 
Manuel Madeira (Departamento de Ciências do Ambiente, ISA)  
 

15h45 (A confirmar) 
 

Machado Leite, Rui Santos (LNEG)  
 

16h15 Coffee break 
16h30 Isótopos estáveis de Carbono e Hidrogénio na determinação da 

autenticidade de vinhos 
 

Adriano Teixeira (LAQAS - INETI)  
 

17h00 Contributo para a caracterização analítica e sensorial de vinhos 
da RDD 
 

Joaquim Guerra, Eduardo Abade (DRAPN)  
 

17h30 Debate  
 Conclusões e projectos futuros 

 
 

INSCRIÇÃO 
 
A inscrição neste Workshop é gratuita, estando o número de participantes 
limitado aos lugares da sala. As inscrições devem ser efectuadas por e-mail 
para ivdp@ivdp.pt, até 9 de Julho, às 12h30. 
 

 

 
 
Luciano Vilhena Pereira 
Presidente  

 

 
 


