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Apesar de ter demonstrado um incremento muito forte nos 
últimos anos, a fileira da castanha depara-se com problemas 
relacionados com pragas e doenças e com a necessidade de 
se melhorar a sua percepção junto do consumidor, promover 
o seu consumo na gastronomia e valorizar o produto, nomea-
damente através das certificações. 
Adoptar práticas agrícolas inovadoras e aplicar os conheci-
mentos transmitidos pelas investigações mais recentes, têm 
sido caminhos apontados para mitigar alguns destes cons-
trangimentos. 
Na última década, a área aumentou 53%, com Portugal a pro-
duzir actualmente cerca de 38 mil toneladas por ano, numa 
área de soutos de 51 mil hectares, havendo uma área de 18 
mil ha com novos soutos plantados. Apesar do franco cresci-
mento do sector, Susana Rosa, da DRAP Norte, defende que 
a valorização não tem sido bem aproveitada, nomeadamente 
relativamente às três DOP’s: Padrela, Soutos da Lapa e Terra 
Fria. «A dinâmica não tem sido a melhor, tanto que só 1% da 
produção é certificada», referiu no IV Simpósio da Castanha, 
que se realizou este ano em Vila Real. 
Nessa mesma sessão, Paula Garcia, sub-directora geral da Di-
recção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) apresen-
tou o plano nacional para o controlo da vespa-das-galhas-do-
-castanheiro, um dos problemas fitossanitários «gravíssimo», 
que está entre outros que comprometem a qualidade e os 
volumes da castanha nacional. Sobre a vespa-das-galhas-do-
-castanheiro, a mesma responsável referia que o respectivo 
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plano de acção «já foi revisto, tendo sido criadas comissões lo-
cais (uma por concelho) e sido discutidos os diferentes meios 
de luta». A luta biológica tem mostrado ser eficiente no con-
trolo desta praga, através de largadas do insecto parasitóide 
Torymus sinensis. «As operações têm tido bons resultados e o 
objectivo é que este parasitoide se instale em Portugal, não 
sendo preciso proceder a mais largadas. Sabemos que esta 
solução não vai erradicar o problema, mas vai minimizar bas-
tante», acrescentou Paula Garcia. 
Já na sessão de trabalho no Algarve, mais concretamente 
no III Simpósio Nacional de Frutos Secos, Rui Martinho, se-
cretário de Estado da Agricultura e Alimentação, frisou a im-
portância desta cultura tradicional, não apenas do ponto de 
vista económico, mas também na valorização dos territórios 
de baixa densidade. «No caso da castanha, sabemos que 
os produtores têm sido confrontados com um conjunto de 
problemas que têm condicionado os volumes de produção 
e a viabilidade da cultura, nomeadamente um conjunto de 
pragas e doenças que são preocupantes. Vamos reforçar o 
apoio a estratégias de combate a estas pragas e doenças», 
garantiu.  
A investigação tem procurado também dar alguma resposta 
aos problemas verificados, nomeadamente na conservação. 
No Simpósio de Frutos Secos, uma das apresentações orais 
foi sobre um estudo de avaliação na qualidade da castanha 
após a aplicação de revestimentos à base de cera, quitosano, 
extrato de alecrim e um revestimento comercial. 


