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PARA UMA PRODUÇÃO COMPETITIVA CULTURAS PROTEÍNA NA EUROPA 

 

Este grupo realizou a sua primeira reunião 12-13 setembro em Oss , na Holanda.  

Definiram como a sua principal tarefa: encontrar formas de aumentar a produção de 

proteaginosas da EU, duma forma competitiva e sustentável. Durante a reunião, os 20 

especialistas discutiram sobre o estado atual da produção de proteínas vegetais locais - 

que alternativas estariam disponíveis para atender a procura atual e futura - que 

inovações / mudanças teriam o maior impacto. 

Tendo como desígnio o incremento da produção de culturas alternativas à soja, 

concluíram que estas culturas proteaginosas devem satisfazer alguns requisitos tais 

como: 

 Teor de proteínas elevado; 

 Elevada qualidade da proteína: boa digestibilidade (ligada à presença de fatores anti -

nutricionais (ANF) constituintes de alimentos para animais, tais como inibidores da 

protéase) e adequado perfil de aminoácidos (corresponder às exigências nutricionais 

dos animais);  

 O nível de preço deve ser baixo (alternativas cujos preços sejam comparáveis aos do 

farelo de soja); 

No documento de lançamento do grupo das proteaginosas (Protein Crops Starting 

Paper) são apresentadas diversas linhas possíveis de trabalho, relacionadas 

nomeadamente com, a produção de soja na Europa, a utilização de outras culturas 

oleaginosas (sementes de colza e girassol), de leguminosas como ervilhacas, grão de 

bico, favas e tremoços, produtos de bio-refinarias de folhas verdes (semelhantes aos já 

comercializados extratos de proteína de luzerna com teores de proteína superiores a 

50%), biomassa aquática (macro e micro-algas) e insetos. 

Todos os membros reunirão informações e ideias, com base em projetos e grupos 

operacionais, sobre os seguintes 8 temas, que serão partilhados na próxima reunião 

em janeiro: 

1 . Melhoramento e genoma; 

2.Melhoria da produtividade/rendimento e estabilidade; 

3.Transição: o desenvolvimento ou adaptação de uma cadeia de valor; 

4.Diversidade de culturas proteaginosas; 

5. Policultura; 
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6. Conhecimento das culturas proteaginosas por parte dos agricultores; 

7. Diversificação na cadeia de produção pecuária; 

8. Sustentabilidade e transparência da procura. 

 

Para + informações: 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/protein-crops/201307_en.pdf 
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