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Contexto 
Durante o seminário foi solicitado o preenchimento de um inquérito composto por 3 perguntas: Qual é, na sua 
opinião, a principal ameaça à produção de pinha de pinheiro manso? Qual o principal problema da fileira? Qual 
deveria ser, na sua opinião, a prioridade de investigação no pinheiro manso? 
Foram abordados 92 participantes tendo-se obtido resposta positiva de 73 (79% de respostas). Os participantes 
foram organizados nos seguintes grupos: 38% eram produtores florestais, 26% de associações de produtores 
florestais ou empresas do sector florestal, 12% investigadores, 11% consumidores/interessados, 8% de 
industriais de processamento de pinha e pinhão e 4% de organismos do estado. 

 

Objetivo 
A área de pinheiro manso tem vindo a aumentar de forma expressiva em Portugal nos últimos 30 anos, à 
semelhança do que tem vindo a ocorrer em outros países do Mediterrâneo. Ao mesmo tempo que acontece este 
interesse, os agentes da fileira reportam problemas de falta de produtividade e perda de rendimento e 
questionam sobre as melhores práticas de gestão a adoptar num clima actualmente em mudança. 
Durante um evento realizado em Lisboa em Outubro de 2019  com o  tema  ""Pinheiro manso e pinhão: mais 
conhecimento, melhor gestão"", realizámos um inquérito aos participantes. Compilámos as preocupações dos 
agentes na fileira do pinheiro manso e identificámos as suas prioridades de investigação. 

 

Resultados 
Os participantes indicaram as alterações climáticas como a principal ameaça à produção de pinha (44% das 
respostas) seguido de uma gestão desadequada (25%) e a presença de pragas e doenças (23%). Quando 
inquiridos sobre os principais problemas da fileira, foi referida a ausência de conhecimento sobre a gestão de 
povoamentos (36% das respostas), seguido da falta de transparência no comércio da pinha (21%) e ausência 
de certificação do produto (14%). O problema da falta de mão-de-obra e a concorrência com o pinhão asiático 
foram também referidos, em conjunto, por 20% dos participantes. Por último, foram sugeridos como prioridades 
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de investigação, os estudos de melhoramento genético (26%), de silvicultura (20%), pragas e doenças (16%) e 
a necessidade de uma rede de monitorização da produção de pinha a nível nacional. 

 

Recomendações 
Com este inquérito, constatámos que as alterações climáticas são uma preocupação real e actual dos agentes 
da fileira. A antecipação e o prolongamento da estação seca típica do Mediterrânico pautada por uma redução 
sistemática da chuva na Primavera são as principais preocupações. 
Face a este cenário de incerteza, as necessidades do gestor viram-se agora para novas abordagens da 
silvicultura e formas de contornar a perda de produtividade, olhando para o melhoramento genético como uma 
potencial ferramenta a trabalhar no futuro. As pragas e doenças são igualmente uma fonte de preocupação, 
provavelmente motivada pelo insecto sugador do pinhão - o Leptoglossus - e casos da larva dioríctria reportados 
em todo o país. A falta de transparência no circuito de comercialização da pinha e pinhão e concorrência com 
mercados estrangeiros são também preocupações ainda que em menor escala. 

 

Impactos e pontos-fracos 
O resultado imediato deste inquérito foi pontualmente aferir e sintetizar as preocupações dos agentes 
envolvidos na gestão florestal do pinhal manso em Portugal. Esta comunicação com os utilizadores é importante 
para, por exemplo, ajudar a definir linhas prioritárias de investigação. Porém, é necessário reconhecer que a 
investigação, sobretudo aquela que se dedica à produção de conhecimentos de natureza prática e aplicada 
requerem horizontes de investigação de médio-longo termo. A prescrição de novas rotinas e procedimentos para 
a silvicultura requerem conhecimento acumulado de gerações. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Fomentar a comunicação entre a comunidade científica e os diversos agentes da fileira florestal é uma estratégia
em que as duas partes ganham. Porém, deve ser um esfoço bilateral: a investigação deve comunicar de forma
clara e os utilizadores devem aproximar-se da investigação, participando, reconhecendo e fazendo chegar à
comunidade científica as suas percepções e preocupações enquanto gestores do terreno. 

 
 Fotografia da audiência no evento Science to practice em Lisboa, outubro de 2019, "Stone pine and pine nuts: 

more knowledge for a better management". 
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https://www.isa.ulisboa.pt/cef/seminarios/pinheiro-manso-e-pinhao-5 
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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 

 


