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1- Quem somos…



2- A nossa missão…

O nosso centro pretende servir a fileira portuguesa associada aos frutos secos, aportando mais valor às suas
operações, através de articulação com entidades nacionais e internacionais capazes de elevar o nível de
conhecimento existente.

Produção

Transformação

Comercialização

Valor acrescentado



3- Atribuições do CNCFS…

O CNCFS tem como atribuições principais, a definição de programas e desenvolvimento de ações que, através
de atividades comuns entre os seus associados, contribuam para a dinamização da fileira, nomeadamente:

Competitividade

Internacionalização

Investigação Consumo 

Interação

Divulgação

Cultivares 
tradicionais



4- Disseminação do conhecimento…



5- Apoio no combate a pragas-chave… 



6- Visitas técnicas…

Espanha 2017

Alentejo/Espanha 2018

Itália 2019



7- Saídas de campo…



8- Feira Nacional de Agricultura



9- Dinamização do setor agroindustrial…

Concurso: Melhor projeto de 
investimento na área dos Frutos Secos

Open Days

Seminários



10- Parcerias com os Municípios… 



11- Trinca-secos…



11- Projetos em desenvolvimento…

• Biosave - Promoção do potencial económico e da sustentabilidade dos setores do azeite e castanha

• BioPest - Estratégias integradas de luta contra pragas-chave em espécies de frutos secos

• ValorNatural - Valorização de Recursos Naturais através da Extração de Ingredientes de Elevado Valor Acrescentado para

Aplicações na Indústria Alimentar

• ValNuts - Valorização dos frutos secos de casca rija

• ValorMais - Criação de valor com os subprodutos agrícolas, agroalimentares e florestais

• Egis - Estratégias para uma gestão integrada do solo e da água em espécies produtoras de frutos secos

• BioChestnut-IPM - Implementar estratégias de luta eficazes contra doenças do castanheiro e amendoeira

• TRANSCOLAB – Laboratorio Colaborativo Transfronterizo para la sostenibilidad e innovación del sector Agroalimentario y

Agroindustrial

• #TreeNuts - Partilha de conhecimento e estratégias para potenciar a fileira dos frutos secos



11.1- #TreeNuts

Designação do projeto |#TreeNuts - Partilha de conhecimento e estratégias para potenciar a fileira dos frutos
secos
Objetivo principal | 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.
Região de intervenção | Portugal
Entidade beneficiária | Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos



12- Breve caracterização do setor da amêndoa em Portugal
Em 2017, segundo o INE, Portugal tinha uma área de 34002 hectares de amendoal e uma produção de 20139 toneladas, o
que corresponde, em relação à área e produção total de frutos secos em Portugal, a 38 % e 21 % respetivamente.

Evolução da área de produção de amêndoas em Portugal, da produção de amêndoas (com casca e em miolo) e 
rendimento em toneladas 

INE, 2019



12- Breve caracterização do setor da amêndoa em Portugal – cont.

Evolução da Área de Produção por NUT II

INE, 2019

Evolução da Produção por NUT II

INE, 2019



12- Breve caracterização do setor da amêndoa em Portugal – cont.

Evolução consumo médio nacional de amêndoas, em kg/pessoa (entre 2005 e 2017). GPP 2019.



12- Breve caracterização do setor da amêndoa em Portugal – cont.

Nota: Produção, Importação e Exportação - convertidas em amêndoa sem casca
Orientação Exportadora = Exportação / Produção x 100
Consumo Aparente = Produção + Importação – Exportação
Grau de Autoaprovisionamento = Produção / Consumo Aparente x 100
Grau de Abastecimento do mercado interno = (Produção - Exportação) / Consumo Aparente x 100

Evolução da produção nacional, da importação e da exportação
de amêndoas (entre 2005 e 2017). GPP 2019.



13- Atividades futuras…

- Feiras Internacionais

- Feiras Nacionais

- Sessões de divulgação

- Gabinetes de apoio

- Associados

- II Simpósio Nacional de Frutos Secos



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


