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Relatório do trabalho realizado pelo Focus Group PEI AGRI- Proteaginosas  

12 de Maio de 2014 (tradução pela RRN) 

 

O Focus Group - Proteaginosas da PEI AGRI abordou o desafio de melhorar a 

rentabilidade das culturas proteaginosas na Europa, a fim de as tornar atraentes para 

os agricultores, satisfazendo os pedidos da indústria de alimentação animal e em certa 

medida a indústria alimentar, bem como promover sistemas de produção na Europa, 

mais sustentáveis, tecnicamente, economicamente e ambientalmente. Com este 

objetivo, um grupo de 20 especialistas de toda a Europa avaliou o desafio e identificou 

possíveis soluções. 

O aumento da produção de soja, juntamente com o reforço da gama de proteaginosas 

cultivadas em Países europeus, incluindo leguminosas (principalmente feijão, fava, 

ervilha, tremoço, juntamente com outras culturas menores) e leguminosas forrageiras 

(principalmente de luzerna), foi considerado de forma consensual pelo grupo de 

especialistas, como uma estratégia a seguir. Também reconheceram a importância das 

culturas do girassol e colza, pelo seu contributo proteico no fabrico de rações. 

Este conjunto de culturas foi considerado como o mais promissor para enfrentar o 

desafio de proteína e para cobrir todas as zonas agroclimáticas que caracterizam a 

agricultura europeia. 

Os especialistas apontam a necessidade de superar o défice de rentabilidade das 

culturas de proteaginosas (ricas em amido ou oleaginosa, incluindo a luzerna), para 

que estas culturas sejam consideradas competitivas pelos agricultores europeus. Este 

tópico revelou a importância de se fazer uma distinção entre a cultura intensiva e não-

intensiva (incluindo modo de produção biológico), sendo a primeira mais 

estreitamente relacionados com a produção de alimentos compostos fornecidos pela 

indústria alimentar e sendo a última mais intimamente relacionada com a utilização de 

rações produzidas localmente, a fim de vincular os produtos finais de origem animal 

para o território de produção.  

As cadeias de produção à escala local, regional e europeia, foram todas reconhecidas 

como importantes para a agricultura da UE como um todo.  

Os especialistas também reuniram informações sobre a qualidade da proteína para a 

alimentação animal e tomaram em consideração nos seus debates e considerações a 
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procura, do lado da cadeia de valor. Concordaram com a total utilidade de reintroduzir 

proteaginosas, principalmente leguminosas, para melhorar a sustentabilidade dos 

sistemas agrícolas Europeus. Na verdade, o uso de proteaginosas em rotações tem alto 

potencial para aumentar a eficiência dos recursos e desempenho ambiental da 

produção agrícola Europeia (qualidade e saúde do solo, gestão do azoto, agro-

biodiversidade, a redução das emissões de gases de efeito estufa) para todas as 

escalas da cadeia de valor envolvidas.  

O grupo também apontou que a produção de proteínas envolve cadeias de valor locais 

bem como as cadeias de valor mais industriais à escala europeia. O grupo de peritos 

considera que os diferentes níveis de escala das cadeias de valor exigirão diferentes 

produtos (desde composto alimentares ou produtos industriais não processados, 

cereais, grãos de proteína ou forragem).  

Também ficou expresso que para a diversidade de climas europeus seria necessário 

desenvolver um certo nível de diversidade de culturas proteaginosas, para aproveitar 

as oportunidades de cada zona agroclimática individual. 

No entanto, central para as discussões do grupo foi a situação atual, em que a produção 

europeia de proteaginosas é restrita, sendo uma atividade de nicho, enquanto as cadeias 

logísticas da oferta são pobres ou inexistente. Associado a isso, os investimentos da indústria 

de apoio (melhoramento de plantas) são baixos.  

O grupo de peritos reconhece a dimensão do processo de transição pretendido e percebe que 

os recursos serão limitados para este processo. Por isso, é necessária uma cooperação 

intensiva entre todas as partes envolvidas.  

O grupo de peritos recomenda que as empresas de sementes/melhoramento devem ser 

incluídos no diálogo e que se deve prever um apoio suficiente para melhoramento (e 

possivelmente de produção) atividades desenvolvidas por instituições públicas de 

investigação, como novas cultivares, sendo este um pré-requisito para um processo de 

transição bem sucedido. No entanto, o investimento privado na produção de sementes será 

limitado até que as culturas ricas em proteínas ganhem maior importância no mercado.  

Os agricultores também devem estar envolvidos, porque necessitam de produzir as matérias-

primas tendo em conta as consequências de proteaginosas nas suas perspetivas financeiras. 

Em seguida, as ONGs precisam estar envolvidas para aumentar a probabilidade da transição 

ser aceitável para a sociedade.  

Os governos precisam apoiar a transição porque os interesses da sociedade estão envolvidos.  
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Os estabelecimentos de investigação e Conhecimento Agrícola e Sistemas de Inovação (AKIS) 

devem ser envolvidos, a fim de aconselhar sobre as medidas a serem tomadas para assegurar 

que o papel da ciência tem o impacto necessário. 

Para aumentar a auto-suficiência da produção de proteínas vegetais da Europa, uma 

abordagem passo-a-passo pode ser necessária durante o período de transição. Ter baixa 

competitividade e volumes baixos de produção no momento, soluções de cadeia de valor local 

poderiam fornecer o trampolim para suportar este período e transição. Para isso é necessária 

uma maior interação entre os agricultores, consultores e investigadores para melhorar o 

conhecimento sobre a eficácia de ampliar a escolha de proteaginosas para alimentação animal. 

Um acelerador para a produção de soja europeia poderia ser fornecida pela alimentação 

humana, mercado onde um prémio de não-GM é pago e o desenvolvimento deste mercado 

poderia dar tempo para aumentar a produtividade e aumentar a competitividade. As 

iniciativas Danube Soya e Agrifirm North West Europe Soya podem atuar como bons exemplos 

práticos no presente. 

 

Anexos com informação relevante: 

1 – Membros do Focus Group  

2 – Características (vantagens, desafios, outros); Situação atual dos programas relevantes de 

melhoramento; Metas cruciais para o melhoramento na Europa das culturas estratégicas 

3 – Documento enquadrador do Focus Group das proteaginosas  (Starting Paper) 

4 – Estado atual da investigação europeia das proteaginosas 

5 – Ações inovadoras: projetos interativos e ideias inovadoras relevantes existentes  

6 - Ideias sobre a investigação necessária 

7 –Trigo e milho -  referência de défice de produtividade para as culturas de proteínas com 

base em dados regionais e nacionais nos Estados-Membros da UE. 

 

Para ler mais http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/protein-crops/201405_en.pdf 
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