III – Sistema de Informação da Pinha

•

•
•
•

Qualidade da informação
Na atividade de colheita de pinhas:
– Identificação do produtor/proprietário das pinhas
– Identificação do(s) prédio(s) onde está a ser realizada a colheita
– As declarações de colheita não tem declarações antecedentes
O local de detenção/armazenamento de pinha deve estar devidamente identificado
É necessário que os operadores económicos anulem as declarações replicadas, ou que não
tenham sido efetivadas
Para o ICNF determinar a quantidade efetiva de pinha ao longo do circuito económico é
necessário que os operadores no final da atividade validem/confirmem a quantidade de
pinha inicialmente declarada

III – Sistema de Informação da Pinha

Qualidade da informação
•

Está a ser ultimado um sistema de alertas de email, de forma a que os operadores
económicos sejam informados sempre em que sejam registados como origem/destino das
declarações de pinha;

•

Será também criada a possibilidade dos proprietários/produtores de pinha se possam
registar no SiP como “Produtor de pinha”.

IV – Balanço de aplicação
N.º de operadores e declarações de pinha por concelho

3.404 operadores
registados

512 novos operadores
económicos

17.156 declarações
de pinha
2.170 referentes a esta
campanha

Fonte: ICNF, 06 de dezembro de 2016

IV – Balanço de aplicação – Campanha 2015/2016
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N.º de operadores e declarações por atividade do circuito económico da pinha
•

Registos concentrados
nas atividades de
colheita, transporte e
armazenamento

•

Maior n.º de
declarações de pinha
emitidas para as
atividades de
transporte, colheita e
armazenamento

•

Algumas declarações
efetuadas para a
exportação de pinhas,
cujo principal destino
é a Espanha e Itália

Fonte: ICNF 31 agosto de 2016

IV –Balanço de aplicação – Campanha 2015/2016
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•

Na campanha de 2015/2016
foi declarado a colheita de 86
mil ton de pinhas;

•

Foi realizada a importação de
819.420 kg de pinhas,
essencialmente com origem
em França;

•

Foi declarada a exportação de
45 mil ton de pinha;

•

Aproximadamente 52 % da
pinha produzida tem como
destino a exportação
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Fonte: ICNF 31 agosto de 2016

IV –Balanço de aplicação – Campanha 2015/2016
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Declarações de pinha

•

Existência de um baixo nível
de declarações de pinha
validadas;

•

Maior n.º de declarações de
pinha validadas no destino
do que na origem;

•

Os operadores identificados
na origem validam um
maior n.º de declarações
para a atividade de
exportação, enquanto os
operadores identificados no
destino validam um maior
n.º de declarações para as
atividades de importação e
transformação;

•

Na atividade de colheita a
maior quantidade de pinhas
validadas, ocorre nos
distritos de Évora, Guarda,
Setúbal, Santarém.
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Fonte: ICNF 31 de agosto de 2016

IV –Balanço de aplicação – Campanha 2016/2017
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•

À semelhança da
campanha de 2015/2016,
os registos continuam
concentrados nas
atividades de colheita,
transporte e
armazenamento

•

No início da campanha da
pinha algumas declarações
efetuadas para a
exportação de pinhas, cujo
principal destino é a
Espanha e Itália

0

Fonte: ICNF 06 dezembro de 2016

IV –Balanço de aplicação – Campanha 2016/2017
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•

Castelo Branco

•

Beja

•

Desde o início da campanha foram emitidas um total
de 2.170 declarações de colheita, correspondendo a
19 mil ton de pinhas;
Na sua maioria são declarações de colheita,
transporte e armazenamento;
O maior número de declarações de colheita emitidas
tem origem no distrito de Setúbal, seguido pelo
distrito de Lisboa;
Quanto à quantidade declarada, a sua maioria tem
origem no distrito de Setúbal, seguido pelo distrito
de Santarém e de Évora.
Quantidade de pinha de
colheita de pinha (kg)

•

Quantindade de pinha
declarada (kg)

Declarações de pinha

Fonte: ICNF 06 de dezembro de 2016

IV –Balanço de aplicação

Número de contraordenações

Distribuição anual, dos processos de contraordenação por tipo de infração
Campanha 2015/2016
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•

Total de processos CO
133;

•

Maior incidência na
região de LVT, 68
processos de CO;

•

A região do Centro e
Alentejo, com 34 e 31
CO, respetivamente.
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Colheita de pinhas fora do período permitido
Falta de comunicação prévia
O não cumprimento das obrigações de operador económico e a circulação e
detenção de pinhas de pinheiro-manso não documentadas

Fonte: ICNF maio de 2016

V - Considerações finais - SiP

•
•
•

•
•

Melhorar a qualidade dos dados de registo, nomeadamente através da obrigatoriedade no
preenchimento de campos de registo;
Será possível o registo dos produtores de pinhas para consulta da informação registada e
validação da informação;
Será criado um sistema de alertas, através de emails que notificam os operadores que
constam nas declarações de pinha como origem e/ou destino, devendo estes validar a
informação;
Limitação nas quantidades de pinha registadas no SiP até 3 milhões de Kg;
Em teste a possibilidade de identificação dos prédios onde se colhe a pinha, através da
seleção de um ponto central identificado no “google maps”, a partir do qual será possível
identificar os limites administrativos da parcela/prédio.

V - Considerações finais

•
•
•

•

Apesar do regime jurídico da pinha ser recente encontram-se já registados um grande
número de operadores e foram emitidas um considerável volume de declarações de pinha;
Nesta fase é já possível tratar um conjunto de informação importante para a caracterização
da fileira do pinheiro-manso e do pinhão, foram elaboradas duas notas informativas;
Foram realizadas ações de fiscalização conjuntas com a GNR/SPENA que possibilitaram um
maior controlo no circuito de comercialização da pinha de pinheiro-manso, introduzindo-se
maior eficiência nesta componente, nomeadamente quanto aos furtos;
Terá de existir uma maior sensibilização por parte dos operadores, essencialmente os
envolvidos no início do circuito de comercialização (origem da pinha), para efetuarem a
validação das declarações, permitindo aumentar a rastreabilidade na circulação da pinha, e
aumentar a credibilidade na informação constante do SiP.

Notas Finais

Muito Obrigada

Mais informação
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DGPF/DAPFVRS
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