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Discussão sobre os documentos enquadradores (mini papers) 

1º - Bancos de germoplasma 

Este mini-paper sublinha as seguintes questões: 

 A importância da documentação adequada dos acessos dos bancos de 

germoplasma para permitir uma utilização eficaz e eficiente de germoplasma;  

 A utilização de germoplasma pode ser melhor promovida se os acessos 

estiverem devidamente caracterizados, avaliados e harmonizados, se a 

informação exaustiva for disponibilizada aos criadores e outros utilizadores. 

Foram descritos modelos de cooperação que exigem conhecimentos 

diferentes, a fim de colmatar necessidades, tais como o desenvolvimento de 

descritores, de metodologias para análise de dados e divulgação, atividades de 

avaliação entre os investigadores e curadores de bancos de germoplasma, bem 

como o desenvolvimento de bases de dados comuns; 

 A escassez de recursos financeiros e a falta de informação são 

constrangimentos que ainda precisam ser abordados; 

 Considera-se de grande utilidade o desenvolvimento de atividades conjuntas de 

investigação, cursos de formação, visitas de intercâmbio entre curadores de 

bancos de genes de culturas específicas. Informações sobre estas atividades 

devem ser publicadas em relatórios, catálogos e revistas.  

 Um banco de dados bem projetado, seguro e de fácil acesso, seria uma 

ferramenta extremamente útil para promover a partilha de informações para 

os utilizadores finais. 

 Questionou-se o valor dos dados do passaporte, considerando que os bancos 

de genes se devem concentrar e dedicar mais tempo sobre as características 

em vez de dados de passaportes. No entanto, outros argumentos são a favor 

da importância dos dados do passaporte, para identificar e distinguir 

diferentes acessos aos bancos de genes. Além disso, aqueles incluem 

informações sobre a origem geográfica dos acessos, o que pode ser muito útil 
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(ler mais em http://www.icarda.cgiar.org/tools/figs). É de suma importância 

que todos os acessos tenham, pelo menos, a informação do passaporte, a fim 

de tornar a gestão do banco possível. 

 A caracterização e avaliação devem incidir sobre as características que 

poderiam melhorar o uso dos recursos genéticos armazenados nas coleções. 

Neste contexto, foi mencionado um grande projeto em curso, na 

caracterização de recursos genéticos animais. Uma inovação na documentação 

de adesões bancos de germoplasma seria desenvolver ainda mais descritores 

de modo a incluir as características potencialmente úteis para o mercado, que 

poderão ser utilizadas pelos agentes da cadeia de valor. 

 

2º - A abordagem interdisciplinar em conservação e uso de recursos genéticos 

vegetais 

Este mini-paper discute o valor (em termos de adaptação e resiliência) da colheita 

à conservação na exploração agrícola. Descreve o papel que os agricultores 

desempenham na manutenção de culturas na exploração e discute os diferentes 

modelos de cooperação entre os agricultores para manter a diversidade 

coletivamente e os desafios que enfrentam. Partilha as experiências de um projeto 

internacional da ONU (implementado na América Latina e no Sul da Ásia) e da 

Itália. O modelo cooperativo do projeto da ONU cobre todo o espectro das 

atividades de conservação e de uso "do campo à mesa"; foi testado com sucesso 

em vários projetos internacionais desde 2001 e concentra-se em 'Espécies 

negligenciadas e subutilizadas". Uma das principais conclusões relativas à 

promoção da biodiversidade agrícola, refere-se à necessidade de adoção de um 

novo paradigma de I & D, que também tenha em conta os objetivos culturais 

sensíveis. Neste projeto, foi necessária a construção de confiança entre atores, 

com o coordenador nacional do projeto fazendo o papel de facilitador para 

permitir o desenvolvimento de multi-parcerias e plataforma de cooperação. 

Dentro desta plataforma são desenvolvidas atividades fundamentais, relacionadas 

com a caracterização e avaliação comum, a seleção participativa de variedades, 

desenvolvimento de melhores práticas agronómicas e de pós-colheita e 

comercialização.  

Ainda neste documento, é feita referência à legislação italiana regional, que cobre 

a proteção dos recursos genéticos locais (variedades e raças). A região de Toscana 

estabeleceu uma lei regional de proteção às variedades locais e elaborou um 

catálogo de conservação regional. O Plano italiano para a biodiversidade agrícola é 

outro modelo de cooperação entre os vários intervenientes científicos e 
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autoridades regionais. Sob a coordenação do Ministério da Agricultura e Florestas, 

uma comissão permanente de recursos genéticos foi estabelecida, com o objetivo 

de coordenar as ações a nível local de forma a transferir as informações 

necessárias para a proteção dos recursos agrícolas locais a operadores locais e a 

todas as partes interessadas. Também foram aprovadas as Diretrizes Nacionais 

para a conservação in-situ, na exploração e conservação ex-situ de plantas, 

animais e biodiversidade microbiana de interesse agrícola.  

O mini-paper também discute a legislação da UE relativa a sementes e respetivas 

implicações, bem como a legislação da UE (ou seja, as Diretivas 2008/62 / CE 20 de 

junho de 2008, 2009/145 / CE, 26 de novembro de 2009 e 2010/60 / UE, 30 de 

agosto de 2010) que se destina à salvaguarda dos recursos genéticos das plantas 

locais (variedades locais e outras populações variáveis), através da produção e 

comercialização de quantidade muito limitada de sementes apenas na sua área de 

origem. É importante mencionar que a nova legislação de sementes da UE está em 

discussão e irá revogar as acima referidas. 

Algumas conclusões: 

 Necessidade de maior atenção na compreensão de como a 

agrobiodiversidade é mantida e utilizada na exploração agrícola e políticas 

para conectar-se a conservação ex situ;  

 Maior apoio público ao acesso a recursos genéticos, à rede de conservação, 

valorização e a promoção da conservação de espécies ameaçadas por 

agricultores.  

 Mais atenção deve ser dada ao pré-melhoramento, bem como a promoção 

de políticas para facilitar o direito do agricultor no que se refere à partilha 

de sementes. 

3º - Ferramentas para a caracterização e Uso de Recursos Genéticos Vegetais (RGV) 

Este artigo apresenta algumas das ferramentas que estão sendo usados ou 

desenvolvidos na caracterização de recursos genéticos vegetais, com alguns exemplos 

do uso dos recursos genéticos vegetais em programas de melhoramento.  

Algumas conclusões: 

 Existem mais de 7 milhões de acessos em bancos de germoplasma, que 

representam um enorme recurso para investigação e melhoramento de 

plantas.  

 O desafio é como aceder à diversidade genética a partir desses acessos.  
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 O documento descreve as ferramentas para a realização de caracterização 

fenotípica e morfológica, do genótipo e sequenciamento.  

 A formação de consórcios entre bancos de germoplasma, empresas de 

melhoramento e investigadores tem tido algum sucesso na fenotipagem de 

maior número de acessos do que normalmente poderiam ser manuseados por 

uma único banco de germoplasma. Os desenvolvimentos de novas tecnologias, 

permitem a caracterização extremamente detalhada das plantas e ajudará a 

recolha de dados fenotípicos, bem como a sua disposição para utilizadores.1 

  Os principais constrangimentos para a caracterização molecular de 

germoplasma incluem o custo do sequenciamento dos acessos, especialmente 

para empresas de menor dimensão, bem como a curadoria de grande 

quantidade de dados sequenciados, bem como do material purificado obtido 

pelos próprios bancos de germoplasma.  

 Outras restrições incluem as questões de propriedade e de propriedade 

intelectual, os regimes regulatórios extensos relativos a testes de campo e 

desenvolvimento comercial dos produtos vegetais geneticamente modificados 

e os custos envolvidos na caracterização dos fenótipos e triagem. 

 Em termos de necessidades de investigação, identifica-se como urgente o 

desenvolvimento de programas coerentes para obter dados genómicos sobre 

os acessos em coleções de PGR (Plant Genetic Resources) e design experimental 

para conectar dados sequenciados com informação genética e genómica. 

 Discussão: Entre os 7 milhões de os acessos existentes em bancos de 

germoplasma, cerca de 70% são duplicados. São necessárias ferramentas para 

a identificação de duplicados de coleção. Há também a necessidade de 

caracterizar a diversidade encontrada na exploração agrícola e não só em 

bancos de sementes. Há novas tecnologias genómicas, tais como impressões 

digitais de DNA de alto rendimento, e sequenciadores de nova geração (Next 

Generation Sequencing - NGS), que podem ajudar a caracterizar o germoplasma 

de uma maneira muito mais rápida e barata. 

 

4.º Os modelos de cooperação em matéria de conservação e utilização de culturas de 

organismos silvestres aparentados 

                                                           
1
 O documento original refere diferentes instrumentos. 
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Este mini-artigo discute a importância e papel dos parentes silvestres de culturas 

(CWR) como prestadores de genes para melhoramento de culturas e sua contribuição 

na manutenção da segurança alimentar a longo prazo, especialmente tendo em vista 

as alterações climáticas O documento descreve uma ação colaborativa entre curadores 

de bancos de germoplasma, cientistas ambientais e criadores num projeto financiado 

FP7 EU (“Novel characterization of crop wild relative and landrace resources as a basis 

for improved crop breeding” (PGR Secure) – projeto centrado na tolerância das 

brássicas aos ataques de mosca branca).  

 

Algumas conclusões: 

 Do ponto de vista duma abordagem cooperativa, os principais 

constrangimentos vividos pelo projeto referem-se à troca de informações e de 

dados entre as partes interessadas; 

 O acesso à informação, ou seja, a falta de informações sobre a diversidade de 

variedades de culturas locais mantidas nas explorações, o acesso limitado dos 

agricultores quer à diversidade disponível quer à informação relativa às 

diferentes variedades;  

 A demora dos investigadores em partilhar seus dados com outros parceiros, até 

à sua publicação, é outro dos desafios apontados. 

5.º Aproveitamento de recursos genéticos vegetais para aumentar a resistência ao 

stresse abiótico  

 

Este mini-artigo discute uma abordagem multidisciplinar para melhorar a capacidade 

de resistência das culturas às alterações climáticas. O documento argumenta que a 

segurança alimentar no século 21 dependerá grandemente do lançamento de 

cultivares resistentes ao clima mais capazes de produzir bem numa ampla gama de 

ambientes e capazes de enfrentar os desafios da produção de alimentos em face da 

imprevisibilidade dos padrões prevalecentes do tempo e um aumento da frequência e 

intensidade das condições climáticas extremas. A composição genética de cultivares 

resistentes ao clima exigirá maior plasticidade funcional e resistência a stresses 

abióticos, particularmente seca.  

Algumas conclusões: 

 O documento identifica variabilidade insuficiente e baixa hereditariedade de 

rendimento como os principais obstáculos para a obtenção de cultivares 

resistentes ao clima. Tem havido um número limitado de estudos que têm 
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produzido resultados tangíveis para a melhoria da produtividade das culturas 

sob stress abiótico.  

 As prioridades de investigação incluem estudos sobre interações de stress com 

o crescimento e a produtividade das plantas, melhor compreensão da rizosfera, 

funções de raiz e plasticidade, falha reprodutiva sob stress, efeitos 

epigenéticos, perenidade, etc.  

 A manutenção de uma oferta suficiente e estável de alimentos em condições 

climáticas cada vez mais desafiantes vai exigir uma integração mais efetiva 

entre as abordagens convencionais e genómica assistidas. 

 

 

6.º A abordagem inter-play agricultura-polinizadores para a implementação de 

estratégias de pré-melhoramento em raças e variedades locais 

Este mini-artigo discute o papel dos polinizadores na obtenção de novas populações 

através do cruzamento e recombinação de materiais geneticamente diversos 

selecionados pelos agricultores e criadores. São propostas duas abordagens básicas 

para gerir a polinização pelos agricultores no terreno: a) em Agricultura com 

Polinizadores Alternativos (FAP) a abordagem orientada para os polinizadores se 

concentraram na gestão de habitats seminaturais adequados, ao longo das margens 

das explorações, que é ideal para práticas de polinizadores; b) na cultura-Design 

System (CDS), os criadores e os agricultores desenvolvem cultivares, em formas 

colaborativas, com maior produtividade e resistência, usando recursos florais dentro 

da cultura para apoiar as populações de insetos polinizadores.  

 

Algumas conclusões: 

 O trabalho identificou uma série de restrições, incluindo a falta de 

conhecimento sobre os fatores que moldam a quantidade e distribuição da 

diversidade genética e as tecnologias de gestão eficiente de polinização;  

 Há também uma falta de informação sobre as características úteis relacionadas 

com a interação agricultura-polinizador e Insuficiente integração do 

conhecimento dos agricultores sobre os habitats dos polinizadores, no 

melhoramento; 

 A implementação da estratégia proposta vai reunir apoio das seguintes 

iniciativas: 
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a) at European level, a Cost Action FA1307 on Sustainable Pollination 
http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1307);and  

b) at world level, the Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES) on the assessment of pollination and pollinators 
associated with food production (http://www.ipbes.net ).  

 

7.º Cooperação da cadeia de valor agroalimentar 

Este artigo analisa o papel dos recursos genéticos (vegetais e microbianos) na cadeia 

de valor agroalimentar e apresenta alguns casos de sucesso de valorização dos 

recursos genéticos indígenas. Eles desempenham um papel fundamental no sistema de 

agricultura como fonte primária para a produção agrícola e agroecossistema. Os 

autores argumentam que esta é a fase em que a variabilidade genética pode trazer 

inovação para a agricultura. Os recursos genéticos são também importantes na etapa 

(s) de transformação ao longo da cadeia de valor, como por exemplo no uso de 

genética microbiana em processos de fermentação. 

O documento também apresenta três exemplos de cooperação em Portugal. A 

Associação de Produtores de Frutas e Vegetais, Campotec SA, que tem um 

departamento de inovação, responsável pela sua integração em redes de inovação e 

cooperação com as partes interessadas. Os seus principais produtos são a Pera Rocha 

(Pera Rocha do Oeste) e a variedade de maçã produzida dentro do IGP de Alcobaça.  

Outro modelo de cooperação é a ADVID - Associação para o Desenvolvimento da 

Viticultura da Região Demarcada do Douro, Douro Wine Region Cluster, uma 

organização sem fins lucrativos, com o objetivo de contribuir para a modernização da 

viticultura. ADVID definiu as linhas estratégicas de I & D de processos relativos a 

impacto das alterações climáticas, a biodiversidade funcional, aptidão ecológica das 

uvas, a preservação da biodiversidade genética e produção sustentável, que foram 

consideradas essenciais para a sustentabilidade da viticultura. O seu objetivo é 

também agir como um centro de transferência do conhecimento, pretendendo prestar 

serviços de apoio inovadores aos seus membros, bem como atuar como uma interface 

com os órgãos reguladores e decisores políticos. 

 

Algumas conclusões: 

 Há uma redução da variabilidade genética que leva a perda da biodiversidade e 

dos serviços ecossistémicos;  
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 Necessidade de investigação contínua sobre toda a cadeia de valor, a fim de 

inovar com sucesso usando os recursos genéticos;  

 Uma grande necessidade de investigação relaciona-se com a necessidade de 

fazer uma análise abrangente das diferentes cadeias de valor do setor 

agroalimentar, para entender as necessidades específicas de investigação e de 

valor acrescentado. 

 

No 2º dia foram discutidos os seguintes itens: 

- Ideias para projetos integradores; 

- Que prioridade para a investigação; 

- Como integrar as culturas e raças europeias na cadeia de valor. 

Algumas conclusões: 

1. Ideias para projetos integradores 

 Necessidade duma abordagem inter-multidisciplinar envolvendo os aspetos 

económicos, sociais, culturais, nutricionais, de turismo e dos recursos 

genéticos, para melhorar o uso de culturas e raças. Estes precisam ser ligados 

ao território e devem ser projetos conduzidos por um modelo de negócio.  

 Necessidade de criar capacidade nos vários atores da cadeia de valor de 

negócios utilizando casos de sucesso (como o modelo de raça suína 

Schwäbisch-Hallesches Terra Schwein).  

 Devem ser valorizadas e desenvolvidas variedades existentes e raças utilizando 

conhecimentos, hábitos e as melhores práticas existentes.  

 Cooperação entre a conservação ex-situ de recursos genéticos e de gestão on-

farm é necessária para aumentar ainda mais o desenvolvimento de culturas e 

raças mais adaptadas (através de complementaridade e reintroduções, bem 

como através de melhores práticas de gestão das culturas e criação de 

animais).  

 O grupo sugeriu que se devem incentivar modalidades de apoio (por exemplo, 

um programa europeu Regional) para desenvolver as capacidades de jovens 

para se tornarem empresários agrícolas de sucesso. Estas medidas deverão 

focar as comunidades locais, pequenos e médios agricultores. O programa deve 

ser atraente, propondo um novo conceito de agricultura, em que a diversidade 
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genética, meio ambiente / natureza, identidade local (indicações geográficas) e 

as oportunidades económicas desempenhem um papel central. Tais programas 

devem integrar melhor os agricultores nos sistemas eco-agro-alimentares para 

a produção de alimentos nutritivos mais saudável. 

 

2. Prioridade para a investigação 

Foram identificadas as seguintes prioridades: 

 Caracterização dos recursos genéticos - necessidade de melhorar listas de 

descritores de recursos genéticos para incluir características nutricionais, 

organolépticas e de saúde, bem como características do mercado para 

melhorar o valor de mercado e contribuir para a economia verde. (GT1) 

 Criar uma rede pan-europeia de agricultores para apoiar a conservação e 

gestão das explorações agrícolas, para motivar e formar os agricultores, para 

criar ligações com a investigação (universidades); usar agricultores como 

instrutores para partilhar as suas experiências e participar em cursos de 

formação a nível da UE. (GT1) 

 Elucidar as sinergias entre a polinização e os polinizadores e procedimentos de 

pré-melhoramento locais para desenvolver estratégias win-win (agricultor-

lavoura-polinizadores).  

 Caracterização das populações in-situ (importante, especialmente no que diz 

respeito às alterações climáticas), eficiência na melhor utilização de recursos e 

administração de recursos para a caracterização, estabelecimento de coleções 

e salvaguarda (GT2); 

 Investigação na melhoria de rendimento e estabilidade de produção em 

ambientes dinâmicos e em mudança, tendo em conta os aspetos ambientais e 

previsão para potencial genético em ambientes futuros (GT2); 

 Plantas com efeitos benéficos na saúde e nutrição humana e caracterização 

feedback para novas características (GT2); 

 Pré-melhoramento de plantas resistentes, envolvendo o desenvolvimento de 

novas tecnologias para a rápida transferência de traços dos parentes silvestres 

de culturas para a melhoria da saúde da planta e resiliência (por exemplo, 

redução do uso de fertilizantes) (GT2); 
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 Gestão de dados de caracterização e avaliação, sequenciamento, fenotipagem, 

a genotipagem; (GT2) 

 A investigação interdisciplinar ligando caracterização genética, 

desenvolvimento de negócios (oportunidades downstream para a inovação e 

diferenciação do produto) e socioeconomia (WG3); 

 Estudo e avaliação de recursos genéticos para melhorar a competitividade das 

culturas e raças para garantir a auto-sustentabilidade e competitividade de 

mercado / oportunidades locais (GT3). 

 

3. Como integrar as culturas e raças europeias na cadeia de valor 

 Necessidade de uma análise completa do mercado para explorar o valor 

potencial dos recursos genéticos que precisa ser feita por agricultores em níveis 

locais e regionais.  

 Incentivos sob a forma de capital semente são necessários para os agricultores 

implementarem esta fase exploratória.  

 Necessidade dum roteiro para a cadeia de valor (campo à mesa) para cada 

recurso genético e as sinergias entre as partes interessadas na cadeia.  

 Importante analisar e tirar lições das histórias de sucesso e fracassos, a nível 

nacional, regional e internacional. 

 

Para ler o documento completo e obter mais informações: 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/genetic-resources-cooperation-

models 
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