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Symington integra projeto europeu sobre
alterações climáticas na vinha
Projeto VISCA reúne em Portugal vários players do setor para
desenvolver soluções para a viticultura face às alterações
climáticas
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A agricultura é uma atividade
altamente dependente da
Pesquisa
temperatura, radiação solar e
água e, portanto, muito
suscetível às alterações
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com repercussões diretas no setor vitivinícola. Por estes motivos,
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demonstrações reais com os utilizadores finais em três locais de
demonstração em Espanha, Itália e Portugal.
Esta investigação é constituída por membros de áreas variadas,
incluindo utilizadores finais, onde se inclui a Symington que
fornecerá um dos três campos de ensaio para o desenvolvimento
do projeto e dará o feedback que influenciará a configuração final
da ferramenta. O VISCA tem hoje a sua primeira reunião geral na
sede da Symington Family Estates, em Vila Nova de Gaia, onde os
parceiros apresentarão o ponto de situação do projeto e as metas
alcançadas nos primeiros seis meses, e abordarão os desafios, os
riscos possíveis, bem como as próximas atividades programadas
do projeto.

na Taça de Portugal de
Kartcross
· Autarca apela munícipes
a avançarem com
candidaturas a Incentivos
ao empreendedorismo e ao
emprego
· Abóboras vencedoras
eram de Vila da Rua e
Aldeia de Nacomba

O Meu Jornal

Adicionar Notícia
Ver Notícias

(C) 2005 Notícias do Douro - Produzido por ardina.com, um produto da Dom Digital.
Design: Notícias do Douro. Email do Jornal: noticias.do.douro@netc.pt

O nosso site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar a navegar está a consentir a utilização dos cookies. Saiba mais
http://www.dodouro.com/noticia.asp?idEdicao=627&id=36481&idSeccao=6455&Action=noticia

Aceitar Cookies
2/2

