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ADIRA AO MED-GOLD 

Participe nos nossos inquéritos, 
fórum e workshops para em conjunto 

criarmos serviços climáticos para a área 
mediterrânica aplicados aos sectores da 
uva / vinho, azeitona / azeite e trigo duro 

med-gold.eu/forum

Fale com os nossos 
especialistas    

no fórum MED-GOLD: 

1. Envolver os utilizadores na criação,
desenvolvimento, teste e avaliação do 
valor acrescentado nos pilotos de serviços 
climáticos para a azeitona, uva e trigo duro

2. Refinar, validar e aprimorar os pilotos de 
serviços com as comunidades europeias 
e globais de utilizadores para a azeitona / 
azeite, a uva / vinho e o trigo duro / massa.

3. Assegurar a replicabilidade dos serviços 
climáticos para outras culturas/climas 
(p.e. café) e estabelecer a ligação com a 
formulação de políticas globais

4. Implementar um plano abrangente de 
comunicação e mercado para melhorar 
a aceitação dos serviços climáticos 
desenvolvidos no MED-GOLD

5. Construir comunidades de utilizadores 
finais mais informadas e ligadas nos  
sistemas globais do azeite, vinho e massas 
alimentícias, com reflexos nas respetivas 
regulamentações 

IMPACTO ESPERADO DO 
MED-GOLD

  www.med-gold.eu
L @medgold_h2020

   med-gold.project@enea.it
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Este projeto recebeu financiamento da União Europeia do 
programa Horizonte 2020 para a investigação e inovação ao 
abrigo do contrato No 776467

PARCEIROS DO 
CONSÓRCIO

Turning climate-related information 
into added value for traditional MEDiterranean 
Grape, OLive and Durum wheat food systems



O MED-GOLD formulará as melhores previsões 
sazonais probabilísticas de índices de extremos 
climáticos e bioclimáticos à escala mediterrânica e de 
locais específicos, permitindo estratégias eficientes 
na gestão operacional de pragas..

O serviço climático apoiará os agricultores na 
abordagem de questões como:

• Quantos tratamentos de proteção serão 
expectáveis para a próxima temporada?
• De que variedade / porta-enxerto / clone vou 
precisar para a minha região nos próximos 30 anos?

O vinho é produzido em todo 
o mundo, mas a Europa ainda 
mantém a liderança na produção de 
vinho - representando cerca de 60% 
da produção mundial - com Itália, 
França e Espanha como principais 
produtores

UVA/
VINHO 

O MED-GOLD combinará diferentes abordagens para 
fornecer previsões sazonais e previsões decenais para 
a produção de trigo duro, riscos de pragas e doenças, 
bem como na tomada de decisão orientada para o 
agricultor com a finalidade de definir e aplicar melhores 
planos de gestão agrícola, como:

• Que informações podem ser fornecidas para 
selecionar a variedade ideal e densidade de 
plantação?
• É possível desenvolver um plano ideal para a 
aplicação de fertilizantes?
• Como a gestão de stocks pode ser adaptada 
às alterações climáticas para garantir produção 
sustentável, qualidade e um rendimento justo?

Em todo o mundo, massa é sinónimo 
de gastronomia italiana. Apesar de 
originalmente fazer apenas parte da 
tradição culinária italiana - e mais 
tarde europeia -, a massa atravessou 
fronteiras internacionais para se 
tornar num alimento muito popular 
e, até básica, em muitas partes do 
mundo.

TRIGO 
DURO/
MASSAS

A Olea europaea, ou oliveira, faz 
parte da paisagem mediterrânica há 
milénios, a ponto de a inconfundível 
forma da árvore, sempre-verde, se 
tornar um símbolo da vegetação 
mediterrânica.

O MED-GOLD integrará modelos capazes de prever 
a dinâmica das pragas e a infestação da mosca da 
azeitona (Bactrocera oleae), de modo a fornecer 
informações adequadas para o apoio a uma melhor 
gestão e redução dos custos, abordando questões 
como:

• Quando e onde se espera ataques da mosca da 
azeitona, na minha área, para a próxima temporada?
• Contra que novas pragas terei de lutar durante os 
próximos dez anos?
• Qual será a produtividade sob um clima alterado?
 

AZEITONA/
AZEITE
 


