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Contexto 
Na Europa, o castanheiro ocupa uma área de aproximadamente 2 milhões de hectares, dos quais 300.000 são 
em sistema agroflorestal, com 90.000 produtores e uma produção de 212.000 t.  
Contudo, nos últimos anos, o castanheiro tem vindo a sofrer de graves relacionados com pragas e doenças, 
abandono devido a problemas sociais ou alterações como incêndios, que levou a um declínio significativo da 
produção na Europa. 
Cientes desta situação, em 2018 várias organizações constituíram a rede europeia da castanha: Eurocastanea. 

 

Objetivo 
Eurocastanea é o órgão de consulta e representação dos profissionais do sector da castanha nos países da 
União Europeia, e na economia europeia e mundial. Tem vários objetivos, tais como: 

 Promove o diálogo, a consulta, o estudo e a acção conjunta entre os seus membros, representando o 
sector da castanha junto de instituições europeias ou outras.  

 Contribui para a regeneração e promoção do sector, organizando as jornadas europeias 
"Eurocastanea" e missões de cooperação na área técnica, científica ou económica. 

 

Resultados 
A Eurocastanea interligou os sectores da castanha das principais áreas de produção na Europa, através das 
principais organizações sectoriais de cada país. Especificamente Áustria, França, Espanha, Itália e a constante 
colaboração de organizações nos restantes países em crescimento.  
Esta união tem sido trabalhada desde 2009 em Ourense (Espanha) onde foi organizado o primeiro Encontro 
Europeu da Castanha, e desde então que serve para defender os interesses do sector, mobilizar fundos para a 
formação, investigação e promoção da castanha.  
Um dos interesses mais importantes é a organização das Oficinas Europeias de Castanha "Eurocastanea" e a 
representação do sector junto das autoridades europeias. 

Tema: 11 –Enquadramento legal 
Posição na Mudança de Valor: Política 

Tipo de Factsheet: Prática 



www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 2 

2

 

Recomendações 
A Rede Europeia da Castanha é um modelo de concertação promovido pelos produtores, distribuidores e 
indústria da castanha, e embora não tenha o apoio direto das administrações públicas de cada país, tem sido 
promovida e apoiada pelo setor e pelo secretariado da Assembleia Europeia das Regiões Hortícolas (AREFLH).  
Atualmente, representa as principais regiões produtoras através da representação dos seus organismos 
setoriais nacionais e são estes organismos que estão encarregues de dirigir as estratégias da organização 
apoiada pela AREFLH e a sua estrutura. 
Desta forma, é um modelo de concordância que pode ser replicado noutras áreas e produtos, desde que haja 
dinamismo e um contexto produtivo suficiente. 

 

Impactos e pontos-fracos 
O impacto da Rede Europeia da Castanha "Eurocastanea" permitiu unir centenas de pessoas através da 
organização dos seus encontros anuais da castanha em toda a Europa, aproximando a transferência de 
conhecimentos e a troca de experiências entre os atores da cadeia de valor.  
Além disso, permitiu a ligação entre o sector produtivo e a Investigação & Desenvolvimento & Inovação (I&D&I) 
europeia. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Este tipo de organização deve ser replicado desde que haja capacidade de gestão e dinamização, e pode chegar
a outras áreas produtoras de uma forma adaptada às suas próprias características. A organização deve ter 
resiliência às constantes mudanças no sector nos ambientes internos e externos. Além disso, a presença sectorial
deve ser mantida e reforçada sem perder o contacto com a I&D&I europeia e melhorar a sua presença nas
instituições europeias. 
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Informação adicional 
Technical secretary ASSEMBLY OF EUROPEAN HORTICULTURAL REGIONS communication@areflh.org 

Coordination committee member of Eurocastanea, José Laranjo: jlaranjo@utad.pt 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


