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GO +PrevCRP - Desenvolvimento de estratégias integradas  

para prevenção do cancro-resinoso-do-pinheiro (+PrevCRP) 

 

Este projeto, que entrou no seu último ano de execução (2021), pretende contribuir para a 

minimização dos riscos de dispersão do fungo Fusarium circinatum, responsável pelo cancro-

resinoso-do-pinheiro bem como para o seu controlo e minimização do impacto económico negativo 

que pode originar, em particular, aos fornecedores de MFR, através da criação e divulgação de um 

novo processo (mecanismos de desinfeção) a integrar no “itinerário técnico” do atual sistema de 

produção de plantas florestais, integrando, ainda um novo produto (substrato sem casca de 

pinheiro assente no aproveitamento de resíduos florestais e da agroindústria). Desta forma, o 

projeto dará um contributo para a concretização de um dos principais eixos de investigação em 

pinheiro-bravo identificados na Agenda de Investigação do Centro de Competências do Pinheiro 

Bravo (Eixo 2 – Minimização de riscos/perigos - Fitossanidade). 

 

As ações já implementadas, cujos resultados irão ser divulgados e demonstrados durante o ano de 

2021, permitem contribuir para a aplicação de medidas preventivas, assentes em tratamentos de 

desinfeção aplicáveis aos diversos fatores de produção, i. e. sementes, contentores e água de rega, 

sem impacto quer na germinação das sementes quer no crescimento das plantas.  

 

Também será possível a utilização de um novo substrato, alternativo à casca de pinheiro, sem risco 

de dispersão do fungo, formulado a partir de matérias-primas disponíveis localmente, adequados à 

produção de plantas florestais e que cumpre as especificação necessárias para a obtenção do 

“Rótulo Ecológico Europeu” (EcoLabel), constantes na Decisão da Comissão C(2006) 6962 publicada 

no JO L32 de 6.02.2007, p. 137-143. 

 

Neste último ano do projeto estão concentradas as ações de divulgação/demonstração, cujo 

cronograma abaixo se apresenta, embora, face às limitações impostas pela situação de pandemia 

que se verifica atualmente, possa surgir a necessidade de reajustar estas ações, incluindo a forma 

de as concretizar (presencial ou on-line). 
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