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O Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos desde a sua criação em 2015
tem pautado a sua atividade pela unidade, proximidade e integração entre todos os
intervenientes da fileira, facilitando a transferência da investigação e informação para
as empresas, os produtores e os consumidores.
A estrutura e enquadramento enquanto organização confere ao CNCFS uma missão de
interlocutor e facilitador de toda a fileira com os diversos organismos nacionais e
internacionais, não estando delimitado a objetivos específicos, regionais ou de
cultura.
Faz assim, todo o sentido que cada vez mais empresas, entidades de investigação,
setor público local, produtores, organizações de produtores e associações de
produtores façam parte do CNCFS e contribuam ativamente na persecução do objetivo
comum que é a melhoria contínua da fileira dos frutos secos em Portugal.

1.1- CNCFS – Projetos atuais
Com este projeto o CNCFS tem como principal objetivo
valorizar e rentabilizar a produção de amêndoa, noz e avelã
em Portugal, com vista a melhor compreender e regularizar o
mercado existente, ajustando-o à oferta e procura existentes,
e promovendo a capacidade exportadora dos produtores
nacionais destes frutos secos de casca rija.
Com esta iniciativa pretende-se Implementar o
Programa de Luta Biológica contra o Cancro do
Castanheiro pela aplicação do produto biológico DICTIS
já autorizado pela autoridade reguladora nacional
(DGAV) e gestão integrada de doenças nos pomares de
amendoeira e castanheiro.
O CNCFS desenvolveu e submeteu este projeto à
medida 20.2.4 - Assistência técnica RRN - Área 4
(Observação da agricultura e dos territórios rurais) do
PDR2020. A presente operação visa constituir uma
plataforma para a valorização dos subprodutos dos
setores agrícola, agroalimentar e florestal, pela
valorização material, valorização orgânica e
valorização energética.

Neste projeto pretende-se promover a fertilidade do solo e
o estado nutricional das árvores em castanheiro,
amendoeira, aveleira e nogueira, de forma a incrementar a
produtividade e a sustentabilidade dos sistemas de
produção.
Com esta iniciativa pretende-se acompanhar as pragaschave destas culturas, observar os períodos de
ocorrência, avaliar os prejuízos que ocasionam,
introduzir e aplicar meios de luta biotécnica e biológica e
promover a biodiversidade funcional associada ao
sistema agrícola, permitindo desta forma melhorar a
qualidade dos frutos, a produtividade e a
sustentabilidade das culturas.
A presente operação tem como objetivo geral a
“partilha de conhecimento e estratégias para potenciar
a fileira dos frutos secos” através da qual se pretende
dinamizar o tecido empresarial nacional e estimular a
transferência de tecnologia e de conhecimento. Efetuar
o levantamento das necessidades de tecnologia e
conhecimento das empresas ligadas aos frutos secos.

O CNCFS é, ainda, parceiro do IPB nos
projetos ValorNatural e Transcolab.

2 – Associativismo nos Frutos Secos
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4- Consumo de Frutos Secos no Mundo
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5 - Panorama atual dos Frutos Secos em Portugal
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6 - Consumo de Frutos Secos em Portugal
Consumo Nacional de frutos secos (toneladas/ano)
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7- Questões, desafios e oportunidades para a fileira
Questões:
Quais os motivos para um crescimento tão acentuado dos Frutos Secos em Portugal?
Quais as culturas em que se deve apostar?

Desafios:
Organização!
Eficiência!
Sustentabilidade!

Oportunidades:
 Transformação.
 Diferenciação.
 Inovação.

7- Questões, desafios e oportunidades para a fileira
Questões:
Quais os motivos para um crescimento tão acentuado dos Frutos Secos em Portugal?
• Conjugação de fatores potenciadores: económicos, edafo-climáticos, alimentação
saudável e CNCFS.
Quais as culturas em que se deve apostar?
• Aquelas que o mercado mais procura, com escoamento assegurado e melhor
adaptadas.

7- Questões, desafios e oportunidades para a fileira
Desafios:
Organização!
• OPs, escala, apoio técnico, especialização.
Eficiência!
• Uso da água, solo e energia.
Sustentabilidade!
• Ambiental, social e económica.

7- Questões, desafios e oportunidades para a fileira
Oportunidades:
 Transformação.
• Aumento exponencial da capacidade instalada, 3ª & 4ª gama e mercado global.
 Diferenciação.
• Na produção (convencional/bio; moderno/tradicional) e na comunicação e
informação.
 Inovação.
• Investigação, tecnologia e comercialização.

Obrigado pela vossa atenção!

Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos
273 310 374
Edifício do Brigantia EcoPark, Avenida Cidade de León, Nº 506
5300-358 Bragança, Portugal
www.cncfs.pt
geral@cncfs.pt

