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Relatório do trabalho realizado pelo Focus Group da Agricultura Biológica, criado no 

âmbito da PEI AGRI  

 

Sumário executivo (tradução) 

 

Este relatório resulta do trabalho realizado pelo Focus Group (FG) da Agricultura 

Biológica – “Optimizar as culturas arvenses” que foi lançado no âmbito da Parceria 

Europeia de Inovação (PEI- AGRI) "Produtividade e Sustentabilidade Agrícola”.  

O Grupo reuniu 20 especialistas, com diferentes formações e experiências (cientistas, 

agricultores, consultores ...), com o objetivo de apresentar recomendações sobre 

soluções inovadoras passíveis de transferência, sobre o tema "otimizar o rendimento 

das culturas arvenses e serviços ecossistémicos em Modo de Produção Biológica 

(MPB),  a nível da produção,  da sua qualidade e dos serviços ecossistémicos que 

presta."  

O Grupo identificou as seguintes principais causas das disparidades de rendimento, 

entre os produtores com mais altos e mais baixos rendimentos obtidos em MPB, bem 

como algum diferencial de produção entre o MPB e modo de produção convencional): 

1) Deficiente gestão da fertilidade do solo;  

2) Fornecimento inadequado de nutrientes;  

3) Insuficiente gestão das infestantes; 

 4) Pressão de pragas e doenças;  

5) Variedades utilizadas. 

 

Além destes cinco temas específicos, destacaram-se ainda quatro temas horizontais: 

 Necessidade de uma abordagem a nível de sistema; 

 Necessidade de aumentar a partilha de conhecimentos;  

 Desenvolvimento de sistemas resilientes e  

 Necessidade de uma ampla mudança cultural. 

O Grupo produziu um conjunto de propostas, que pretendem contribuir para as 

soluções práticas dos problemas levantados e que são as seguintes:  
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1) Apresentou um conjunto coerente de propostas de ação, incluindo propostas de 

temas para Grupos operacionais da PEI; 

2) Uma lista de soluções práticas que já foram implementadas e podem servir como 

exemplo; 

3)  Um grupo de sugestões concretas para a criação de grupos operacionais em 

termos de metodologia e questões práticas; 

4) Um conjunto de recomendações para tópicos e metodologias de investigação 

futura; 

5)  Propostas de programas de disseminação do conhecimento, formação e educação. 

 

1. Os Principais temas sugeridos para os Grupos Operacionais são os seguintes: 

• Co–design de sistemas agrícolas (desenho de soluções pelos produtores 

apoiados por técnicos, conselheiros,…); 

• Sistemas de apoio à informação e decisão; 

• Forma de aumentar a atividade microbiana do solo e a biodiversidade 

por meio de técnicas de cultivo; 

• Aperfeiçoamento de técnicas de compostagem; 

• Libertação de nutrientes de fertilizantes orgânicos; 

• Aperfeiçoamento de novas máquinas; 

• Organização de compra conjunta e utilização das máquinas; 

• Selecionar localmente variedades robustas adequadas; 

• Desenvolvimento de técnicas de cultivo inovadoras; 

• Promover o uso de plantas complementares e culturas de cobertura; 

• Introdução de novas culturas e ensaios de variedades; 

• Desenvolvimento de novos fertilizantes adequados ao MPB. 

 

2. Para os exemplos de soluções práticas do Grupo foram recolhidos 25 exemplos 

de grupos de agricultores existentes, investigadores, consultores e outros 

atores que em diferentes formatos desenvolveram inovação em parceria. Dos 

25 casos apresentados, o Grupo selecionou cinco que considerou mais 

inspiradores, com base no grau de interatividade nos projetos na sua 

orientação para a prática de resolução de problemas, bem como a capacidade 
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de alargar e potenciar as soluções para futura implementação e 

acompanhamento dos seus resultados em diferentes áreas. 

3. Através dum exercício de simulação destacaram-se as seguintes 

recomendações/conclusões para a criação de Grupos Operacionais:  

a) Considerar que não existe apenas uma forma de implementar as 

atividades do Grupo Operacional, sendo necessário um alto grau de 

adaptação, não só para o contexto agronómico, mas também para o 

contexto social e ambiental; 

b) O papel de facilitadores é altamente relevante;  

c) É importante dar respostas rápidas aos agricultores; 

d) É essencial realizar uma avaliação económica das inovações propostas;  

e) O planeamento a longo prazo é importante. 

4. As recomendações para tópicos de investigação incluem vários aspetos 

mencionados como temas para os Grupos Operacionais, mas também incluem 

algumas questões específicas, como a análise de sistemas com baixos requisitos 

em fósforo (P) e potássio (K) para entender como funcionam; a identificação de 

novas fontes de fertilizantes orgânicos; a análise da contribuição de práticas de 

MPB sobre o sequestro de carbono, capacidade de retenção de água e redução 

da erosão; a adaptação de técnicas de agricultura de conservação para MPB; o 

desenvolvimento da agricultura em MPB em zonas urbanas e periurbanas; o 

conhecimento sobre a predação de sementes de infestantes e sobre os efeitos 

alelopáticos; o desenvolvimento de uma melhor sementeira conjunta de 

espécies complementares e utilização de “coberturas vivas”; o 

desenvolvimento de ferramentas de previsão mais precisos e fáceis de usar; o 

desenvolvimento de uma grande diversidade de sistemas para prevenir 

ataques dos patógenos do solo; a programação de deslocalização e sistemas de 

produção animal participativa; o reenquadramento dos critérios de produção. 

5. As propostas de formação e programas de estudos incluem a sugestão de 

estabelecer 

uma rede de centros de conhecimento e uma rede de demonstração (assente 

em explorações específicas), bem como algumas recomendações gerais sobre a 

metodologia e alguns temas específicos: o uso de sistemas de informação e de 

apoio à decisão, otimização da preparação do solo, a biodiversidade funcional e 

o uso de ferramentas de comunicação inovadoras.  
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O próximo passo que o Focus Group pretende dar, relaciona-se com a difusão de 

resultados e recomendações através da rede de PEI- AGRI e por cada perito do Focus 

Group. Todos os especialistas estão dispostos não só a cooperar a nível local, 

difundindo o conhecimento adquirido, como também através do apoio à criação de 

grupos operacionais locais no âmbito dos programas de desenvolvimento rural. 

 

 

 

 

Para ler mais:  

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/organic-farming/diminish-yield-gaps_en.pdf 

Para download do documento: 

 http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/organic-farming/201404_en.pdf 

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/organic-farming/201404_en.pdf

