
FÓRUM POLITÉCNICO #1 
Sistemas de produção de Prunóideas
e competitividade da Beira Interior 



4 culturas n atividades
Indústria agroalimentar
Restauração e Hotelaria
Turismo e lazer



Antecedentes

• + Pêssego

• Balanços anuais do pêssego e cereja - COTHN

• Trabalhos de investigação

• Experiência de empresários locais

• Proximidade/envolvimento da ESACB junto dos empresários e suas 
organizações.

• Envolvimento dos municípios no apoio à atividade agro-económica



Dinâmica regional

• Destaque do investimento em prunóideas no ultimo quadro de apoio 
– a aposta está feita pelo produtores!...

• Aumento de áreas

• Modernização de infraestruturas

• Movimento associativo

• Aproveitamento dos apoios comunitários e nacionais



Alguns números (2015)

Pêssego

• 2 189 hectares

• 24 170 toneladas

• 58% da produção de pêssego 
nacional

Cereja

• 2 490 hectares

• 6 754 toneladas

• 63% da produção de cereja 
nacional



Alguns números apoios do PRODER (2015)

Pêssego

• Área beneficiada 878 ha

23% da área do continente 

• Área plantada 706 ha

80% da área beneficiada

Nectarina

Área beneficiada 348 ha

Área plantada  288 ha

Cereja

• Área beneficiada 848  ha

15% da área do continente

• Área plantada 683 ha

81% da área beneficiada

Ameixa

Área beneficiada 484 ha

Área plantada  381 ha
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Parceiros



Problemas identificados
• Produção – conhecimento de cultivares e porta-enxertos
• Nutrição vegetal – fertilização e irrigação
• Valorização da produção – novos produtos, valorização do 

refugo
• Ambiente – Determinação dos impactes da atividade produtiva
• Económico e social – Determinação do valor global da fileira -

emprego
• Fitossanidade – proteção das plantas de pragas e doenças
• Pós-colheita – perecibilidade, armazenagem, distribuição
• Comercial – necessidade de acrescentar valor à produção
• Aproveitamento das externalidades de índole territorial e dos 

serviços ambientais



O desafio e o propósito
 Aumento da produtividade associado a elevada

qualidade do fruto.

 Aumento do rendimento dos Produtores

 Desenvolvimento do território - desenvolvimento

económico e social, melhoria das condições

ambientais e paisagísticas



Iniciativas na RRN
Designação Objectivo

PrunusExpert Criação de um campo experimental para a cultura do 
pessegueiro constituindo-se como base de transferência 
de informação aos produtores contribuindo para o 
aumento da rentabilidade dos pomares sem descurar a 
sustentabilidade ambiental.

PrunusDemo Criação de um Centro de Experimentação e 
Demonstração para a cultura da cerejeira, para 
estabelecer coleções de variedades autóctones, de 
novas cultivares e de porta enxertos para avaliações de 
compatibilidade e de aptidão cultural.

PrunusFito Avaliação do impacto de alguns inimigos (pragas e 
doenças) nas culturas das prunóideas na região da Cova 
da Beira e avaliação da eficácia de diferentes meios de 
luta no controlo das mesmas.



Iniciativas na RRN
Designação Objectivo

Prunos-Pós Extensão da vida útil, redução do desperdício e melhor 
rastreabilidade de frutos das prunóideas da Beira Interior 
por novas tecnologias de monitorização, otimização de 
processos de conservação em frio e embalamento 
ativo/inteligente no pós-colheita.

Prunos-Fertis Otimização da fertilização com vista a uma produção 
sustentável dos pomares de Prunóideas da Cova da Beira.

PrunusBot Desenvolvimento de um sistema robótico aéreo 
autónomo de pulverização controlada de infestantes e 
previsão de produção frutícola.



Iniciativas na RRN
Designação Objectivo

PrunusTech Desenvolvimento de um sistema robótico terrestre 
para a retirada e utilização dos frutos caídos no solo em 
pomares de prunóideas.

PrunusUp Desenvolver e implementar um plano de marketing 
que promova os produtos frutícolas regionais (pêssego 
e cereja) associado à identidade territorial 
respondendo às expectativas e necessidades dos 
agentes territoriais associados à fileira das prunóideas.

PrunusBrand Conceção e implementação de uma estratégia de 
promoção da Cereja do Fundão como produto de 
excelência com potencial para a dinamização do 
desenvolvimento territorial, pelo reforço da sua cadeia 
de valor.



Prunus

Todos juntos

Pela nossa terra

Pelas nossas gentes


