
 

DIA 15 DE MAIO 

 

12.00h - CONFERÊNCIA I | Resistant varieties – Breeding for a viticulture without tradition? 
 
Orador – Prof. Dr. Reinhard Töpfer 

Reinhard Töpfer, Dir. u. Prof. Prof. Dr. * 20.03.1959 *German 

Julius Kühn-Institute, Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof,  

76833 Siebeldingen, Germany  

reinhard.toepfer@julius-kuehn.de; Tel.: +49 (0)6345 41-115 FAX: +49 (0)6345 41 179 

 

 

 

RESEARCH INTERESTS 

  • plant breeding, breeding of new grapevine cultivars, genetic engineering,  
• genome research,  
• improvement of metabolic pathways, quality of wine,  
• development of molecular markers for disease resistance and quality traits.  

mailto:reinhard.toepfer@julius-kuehn.de


EDUCATION 

  
    1984 - "Diploma" in Genetics, with J. Schell, Max-Planck-Institute for Plant Breeding Research  
    1987 - Ph.D. on genetic basis of plant breeding, with J. Schell, Max-Planck-Institute  
    1994 - habilitation in plant breeding at the Justus-Liebig-University  

 

 

POSITIONS 

1988 -1990 - postdoctoral scientist at Max-Planck-Institute for Plant Breeding Research, Cologne,  
                              project “transformation of wheat” 
1990 -1995 - group leader at Max-Planck-Institute, project “genetic engineering of rapeseed storage  
                              oils” 
1994  - habilitation in plant breeding at the Justus-Liebig-University  
since 1994 - member of the faculty of University of Giessen 
since 2014 - honorary Professor at University of Giessen 

 

 

CURRENT POSITION 

Dir. und Prof., head of the Institute for Grapevine Breeding at Geilweilerhof, Siebeldingen (since 1995) 
                                 

 

EDITORIAL        
 
Chief Editor of “VITIS” Journal of Grapevine Research 
Associate editor for Theoretical and Applied Genetics 
Associate editor for Horticulture Research  



 

DIA 15 DE MAIO 

 
17.15h -  CONFERÊNCIA II | Reciclar y reutilizar el agua para la agricultura, una alternativa sostenible et eco-responsable  
 
Oradora – Flor Etchebarne  

Após 15 anos de experiência profissional, incluindo 8 anos no Instituto Nacional Francês de Pesquisa Agrícola  
(INRA, Pech Rouge Unidade Experimental), Flor Etchebarne asume o papel de Consultora Científica Independente,  
a partir de 2016. 
 
 
Doutorada em Ciências Agrárias - Especialista em Viticultura em Montpellier SupAgro (Instituto  
nacional para o Ensino Superior em Ciências Agrárias), Flor Etchebarne é autora de várias publicações em revistas  
científicas e técnicas, nacionais e internacionais. 
 
 
Dirigiu diferentes programas públicos/privados de I&D no setor vitivinícola e na economia circular no setor de recursos hídricos.  
 
 
Especializada em gestão de irrigação e reutilização de águas residuais tratadas para a agricultura, Flor Etchebarne acompanha  
as empresas no sector do vinho e as organizações da indústria de água, de investigação e formação, e os municípios localizados 
principalmente na região Sul de França. 
 



 

DIA 15 DE MAIO 

 
17.45h  CONFERÊNCIA III | Situação do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo 
 
Orador – João L. Barroso 

 
João Barroso é licenciado em Engenharia do Ambiente e com Mestrado em Sustentabilidade pela  
Universidade de Lund, na Suécia. 
 
 
Actualmente coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, gere e acompanha  
o desempenho de sustentabilidade da maior região vitivinícola de Portugal.  
 
 
Investigação e auxílio aos produtores da região para a implementação de melhores práticas disponíveis,  
promovendo intercâmbio de práticas entre os membros do programa. A sua especialidade inclui  
produção sustentável de vinho, prevenção da poluição, alterações climáticas e construção sustentável.  
 
 
Trabalhou e viveu na Europa, Austrália e Médio Oriente e frequenta actualmente o doutoramento em  
Ciências da Sustentabilidade da Universidade de Lisboa.  
  



 

DIA 15 DE MAIO 

 
18.15h - Joana Faria - E se o seu vinho contribuísse para a conservação da floresta?  
 
Forest Stewardship Council (FSC Portugal) 
  
 
Licenciada em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais pelo Instituto Superior de Agronomia,  
onde desenvolveu igualmente vários trabalhos de Investigação na área das Alterações Climáticas. 
 
 
Com 12 anos de experiência profissional, participou em vários grupos de trabalho do Ministério da  
Agricultura e teve assento em diversas organizações internacionais como a ENFE – European  
Network of Forest Entrepreneurs, CEETTAR – Confédération Européenne des Entrepreneurs de  
Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers e EFNA – European Forest Nursery Association. 
 
 
Em 2016, integrou a Associação para uma Gestão Florestal Responsável, Organização que representa o FSC®  
(Forest Stewardship Council®) em Portugal, para a  promoção de uma gestão ambientalmente adequada,  
socialmente benéfica e economicamente viável das florestas no mundo inteiro, através do processo de  
certificação florestal.  
 
Desde 2017, assume funções de Secretária Executiva no FSC Portugal. 



 

DIA 15 DE MAIO 

 
18.00h - Mafalda Evangelista - A Sustentabilidade no sector do vinho: desafios e tendências globais  

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD Portugal) 

 

Licenciada em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),  
atualmente frequenta o doutoramento em Ciências da Sustentabilidade da Universidade de  
Lisboa.  
 
 
Trabalhou no setor florestal, onde desenvolveu e coordenou actividades de I&D sobre gestão 
florestal sustentável.  
 
No BCSD Portugal coordena projectos e grupos de trabalho sobre temas no âmbito da Sustentabilidade  
Empresarial, relacionados com a transição para a neutralidade carbónica, com impacto nos capitais  
natural e social, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, reporte de informação não financeira  
e indicadores de desempenho ESG (Environment, Social and Governance). 
 
 
 



 

DIA 16 DE MAIO 

 
11.45h  CONFERÊNCIA IV | Digital viticulture: New technologies and sensors for vineyard monitoring 
 
 
Oradores – Javier Tardaguila 
 
 
Dr. Javier Tardaguila é Professor Titular de Viticultura de Precisão na Universidade de La Rioja (Espanha).  
É Engenheiro Agrícola, Mestre em Viticultura e Enologia (Universidade Politécnica de Madrid) e Doutor  
em Viticultura na Universidade de Padova (Itália). 
 
 
Prof. Tardaguila trabalha em viticultura de precisão, robótica e na aplicação de tecnologias não invasivas  
e emergentes no cultivo de uva. Ele foi o coordenador do projecto europeu VineRobot e está envolvido  
em vários projetos de pesquisa europeus e nacionais em viticultura e novas tecnologias.  
 
Também é autor de mais de 80 publicações em revistas indexadas. O Prof. Tardaguila esteve activamente  
envolvido na transferência tecnológica para a indústria do vinho em colaboração com várias empresas  
nacionais e internacionais. Ele é editor associado do "Australian Journal of Grape and Wine Research".  
 
 
Foi Vice-Presidente de Pesquisa e Transferência de Conhecimento da Universidade de La Rioja. 



 

DIA 16 DE MAIO 

 
15.30h CONFERENCIA V  | The business case for wine tourism  
 
Oradores – Mariette Du Toit-Helmbold 
 
 
 
A Mariëtte du Toit-Helmbold criou a Destinate, uma agência de gestão de destinos e marketing de turismo  
sob medida, em 2013, após dez anos como CEO premiada da Cape Town Tourism.  
 
 
Desenvolve e ajuda a implementar estratégias, construir marcas, destinos de mercado e conectar pessoas  
com grandes marcas e destinos (geralmente com boa comida e vinho). 
 
 
Mariette está presente internacionalmente como estratega de turismo, facilitadora e palestrante sobre  
turismo, gestão de destinos, turismo de vinhos e inovação em marketing.  
 
 
Visite www.destinate.co.za para mais informações e conecte-se com Mariette em @MariettedTH. 
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