
 

  

 

 

 
Seminário  

"Valorização da Fileira da Pinha/Pinhão" 

 
2 8  d e  M a r ç o  |  A u d i t ó r i o  M u n i c i p a l  d e  A l c á c e r  d o  S a l  

Organização Cofinanciamento 

O Projeto “PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA FILEIRA DA PINHA/PINHÃO” é uma iniciativa QREN, 
apoiada no âmbito do INALENTEJO, cujo investimento ascende a 113.660,47 euros, com 

cofinanciamento FEDER de 79.562,33 euros 



 

  

ENQUADRAMENTO  

O pinheiro manso é uma das espécies florestais mais interessantes na economia das explorações agro-florestais medi-

terrânicas. Por essa razão, têm sido realizados elevados investimentos por parte dos produtores florestais, que se tra-

duziram num aumento significativo das áreas de pinheiro-manso (46% em área total entre 1995 e 2010), que totalizam 

atualmente 175.000 hectares. A UNAC identificou o Pinheiro Manso como uma das sua áreas de trabalho prioritárias 

com vista a um aumento na profissionalização desta cultura e à promoção da melhoria da competitividade da fileira da 

pinha/ pinhão na região do Alentejo.  

Não obstante a actual conjuntura de baixa produção de pinha, e que tem gerado preocupação dentro do seio da Fileira, 

a UNAC considera, no que é uma característica intrínseca a qualquer investimento florestal, que deve ser delineada e 

executada uma estratégia de médio e longo prazo que permita o desenvolvimento das potencialidades desta fileira.  

Foi para dar resposta a esta estratégia que a UNAC - União da Floresta Mediterrânica executou o Projecto “Programa 

de Valorização da Fileira da Pinha/Pinhão” uma iniciativa QREN, apoiada no âmbito do INALENTEJO, cujo investimento 

ascende a 113.660,47 euros, com cofinanciamento FEDER de 79.562,33 euros.  

No âmbito da execução do referido projecto, a UNAC está a organizar o Seminário de Encerramento que se vai realizar 

no próximo dia 28 de Março de 2014, no auditório municipal de Alcácer do Sal, e onde vão ser apresentados os princi-

pais resultados obtidos. 

 

INSCRIÇÕES (enviar informação solicitada por e-mail ou fax)  

 

Nome do Participante: ____________________________________     Instituição/Empresa: _________________________________  

Morada:____________________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _________________________ Código Postal:_________ - _______ 

Telefone: ____________________________ Fax: _________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

As inscrições são gratuitas e serão aceites pela ordem de recepção, até à capacidade da sala. 

  

CONTACTOS 

 

UNAC - União da Floresta Mediterrânica   

Rua Mestre Lima de Freitas, n.º 1, 1549-012 Lisboa  

Tel.: +351 21 710 00 14 / Fax: +351 21 710 00 37  / geral@unac.pt  

 

 



 

  

P r o g r a m a  |  2 8  d e  M a r ç o  

 

 

09H00 - 09H30 Recepção dos participantes 

09H30 

Sessão de Abertura 

Pedro Silveira | Director da UNAC 

António Costa Dieb | Presidente da Comissão Directiva do INALENTEJO 

Vitor Proença | Presidente da CM Alcácer do Sal  

09H45 
Projecto: “Programa de Valorização da Fileira da Pinha/Pinhão” 

O projecto e os seus Resultados (Nuno Calado | UNAC) 

10H00 

Enquadramento Produtivo e Gestão de Povoamentos 

Moderador: António Gonçalves Ferreira (UNAC) 

Factores com influência na produção de pinha (Rafael Calama | CIFOR-INIA) 

Programa de selecção de clones em Espanha (Sven Mutke | CIFOR-INIA) 

Estratégia de melhoramento para o pinheiro manso em Portugal  (Isabel Carrasquinho | INIAV) 

Monitorização da produtividade da pinha e factores de influência (Conceição S. Silva | APFC)  

11H15 Pinhão break 

11H30 

 

Mercado | Moderador: Pedro Silveira (ANSUB) 

O pinhão na Dieta Mediterrânica  (Victor Barros | Coordenador da candidatura portuguesa da 

Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade/UNESCO) 

Características nutricionais do pinhão (Rita Costa e Isabel Evaristo | INIAV) 

DOP Pinhão de Alcácer do Sal (Nuno Calado | UNAC)  

12H30 Debate 

17H00 
Sessão de Encerramento 

António Gonçalves Ferreira | Presidente da UNAC 

(*) a confirmar 

 

11H00 Debate 

13H00 Almoço Livre 

15H00 

 

O Sector e o Mercado do Pinhão | Moderador: Nuno Calado (UNAC) 

Mercado mundial do pinhão  

(Goretti Guasch | International Nut and Dried Fruit Council)* 

Plan Estratégico del Sector de la Piña en Andalucía  

(Francisco Madrid |Director general de Gestión del Medio Natural - Andalucia)* 

Perspectivas para o desenvolvimento da fileira da pinha/pinhão 

(João Soveral | Vice-Presidente do ICNF IP) 

Estudo sobre a cadeia de valor da fileira da pinha/pinhão 

(André Barriguinha | Agriciência)  

16H20 Debate 

17H15 
Apresentação do Livro "Receitas com Pinhão" e Sessão de Degustação 

Francisco Manuel Sabino | Provedor da Confraria Gastronómica do Alentejo  


