Servic,os clima'ticos para o setor da uva e do vinho

MED-GOLD dashboard

Este projeto recebeu financiamento do
programa Horizonte 2020 para a
Investigação e Inovação da União
Europeia ao abrigo do Contrato de
Financiamento nº 776467.

Um serviço totalmente novo, fornecendo informações confiáveis, atualizadas e personalizadas para
o apoio na tomada de decisão de agrónomos e enólogos.
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Interface simples e INTUITIVA
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