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Designação do Projeto | +PINHÃO – Gestão integrada de agentes bióticos associados 

à perda de produção do pinhão  

Código do Projeto | PDR2020-101-031185 

Objetivo Principal | Desenvolver processos de diagnóstico e monitorização que 

permitam determinar o impacte de pragas na produção de pinhas e pinhão, com 

destaque para o sugador das pinhas (Leptoglossus occidentalis) 

Região de Intervenção | Portugal 

Entidade Beneficiária | ISA - Instituto Superior de Agronomia (Líder do projecto) 

Parceiros |   

 UNAC - União da Floresta Mediterrânica  

 Anta de Cima – Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda. 

 Companhia das Lezírias S.A. 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

 Florgénese – Produtos e Serviços para a Agricultura e Florestas Unipessoal Lda. 

 Herdade da Abegoaria – Sociedade Agrícola Lda. 

 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas I.P. 

 INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P. 

 Pedro Miguel Belo Ramos Courinha Martins 

 Pedro Sacadura Teixeira Cabral Duarte da Silveira 

 Sociedade Agrícola Monte da Sé Lda. 

 Viveiros da Herdade da Comporta – Produção de Plantas Ornamentais Lda. 

Data de Aprovação | 2017/12/06 

Data de Início | 2018/02/01 

Data de Conclusão | 2021/06/30 

Custo Total Elegível | 123.771,31€ 

Apoio Financeiro da União Europeia | 74.262,81€ 

Apoio Financeiro Público Nacional | 18.565,73€ 
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Resultados Esperados 

 Caracterização a nível regional dos ciclos de produção da pinha e dos padrões de 

evolução temporal; 

 Quantificação dos estragos e prejuízos causados por Leptoglossus occidentalis 

(L. occidentalis) e outras pragas com implicações na perda de pinha e pinhão, 

visando determinar níveis económicos de ataque nos processos de gestão  

integrada; 

 Identificação dos estádios fenológicos em risco e definição dos estádios 

fenológicos da planta a proteger por medidas preventivas ou de controlo; 

 Identificação de potenciais agentes bióticos auxiliares no controlo de L. 

occidentalis; 

 Estratégias de prevenção da transmissão de doenças por L. occidentalis; 

 Desenvolvimento de armadilhas para monitorização e captura de L. occidentalis 

e Dioryctria mendacella com potencial interesse em estratégias de controlo; 

 Estratégias de silvicultura preventiva e de boas práticas adequadas à prevenção 

de agentes bióticos; 

 Sistema de Avisos contra Agentes Bióticos Nocivos das pinhas – SAFEPINEA. 

Divulgação e Atividade  

 Actualização da página dedicada ao + PINHÃO no site da UNAC, com a 

componente divulgação 

http://www.unac.pt/index.php/id-i/grupos-operacionais-accao-1-1-

pdr2020/pinhao  

 Divulgação do projeto no site da Rede Rural Nacional (RRN) 

https://inovacao.rederural.gov.pt/2/67-gestao-integrada-de-agentes-bioticos-

associados-a-perda-de-producao-do-pinhao-pinhao 

 Feira Agro-Global 2018 – expositor ISA | Setembro | Valada do Ribatejo 

http://www.unac.pt/images/Poster_Agro_global_Set2018.pdf 

 

 AGRO INOVAÇÃO 2018 - Cimeira Nacional de Inovação na Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural | 29 de Outubro 2018 | Oeiras  

https://inovacao.rederural.gov.pt/2/67-gestao-integrada-de-agentes-bioticos-

associados-a-perda-de-producao-do-pinhao-pinhao 

 

 Workshop regional da RRN Regadio X Pinheiro manso | Novembro 2019 

http://www.unac.pt/images/01_AGRI_CIMEIRA-GO-

_Floresta_PINH%C3%83O_compressed.pdf 

 

 Publicação do artigo “The stone pine, Pinus pinea L., a new highly rewarding 

host for the invasive Leptoglossus occidentalis” na revista NeoBiota. 

https://neobiota.pensoft.net/article/30041/login.php 
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