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Relatório da primeira reunião do Focus Group “Recursos Genéticos”  

Roma, 6-7 Fevereiro de 2014 (tradução pela RRN) 

 

1.º dia - Visita a um centro de investigação de fruticultura CRA-FRU, localizado em 

Ciampino, Roma - o projeto PlantaRes (http://plantares.entecra.it) – Plataforma 

Italiana para os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura. 

O projeto PlantaRes - Trata-se duma rede nacional que reúne 29 parceiros de centros 

de investigação e unidades do Conselho de Investigação e Experimentação em 

Agricultura (CRA), criado em resposta à ratificação italiana do Tratado Internacional 

sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura (ITPGRFA). É um 

programa de investigação orientada especificamente para a implementação dos 

objetivos do Tratado, cujas atividades visam a recolha, conservação, caracterização, 

documentação e utilização de mais de 70 culturas essenciais para a agricultura italiana 

(cereais, hortícolas, frutas, azeitona, uva, culturas forrageiras, bem como espécies 

florestais, culturas industriais, ornamentais, medicinais e aromáticas), dos quais 26 

estão incluídas no sistema multilateral do Tratado.  

O Plano de Trabalho do Instituto de 2014-2017 centra-se na recuperação de espécies 

autóctones de fruteiras, na caracterização e avaliação bem como na utilização. Fornece 

materiais para viveiros, sendo que 60% dos materiais solicitados ao Centro são usados 

para fins de investigação e melhoramento.  

Durante a visita foram clarificadas algumas questões colocadas pelos membros do FG 

que se resumem no quadro seguinte: 

Existe alguma cooperação com os 
agricultores 

Não existem trocas regulares mas é muito fácil 
contactar com o centro, que está aberto para cooperar 

Que tipo de acordos existem? Os que existem centram-se no domínio da 
fitossanidade. Não há uma abordagem harmonizada 
para a partilha de material genético 

Qual é o principal problema que  
o Centro enfrenta atualmente?  

O estado sanitário do material genético 

Existe um preço para a partilha do 
material genético? 

Atualmente não há nenhum, mas o centro considera a 
possibilidade de cobrar uma taxa no futuro, o que 
poderia levar a pedidos mais úteis por parte dos 
utilizadores do material genético. 

 

http://plantares.entecra.it/
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Sessão 1 

Emanuela Galeazzi (responsável pelo FG - recursos genéticos na DG AGRI), fez uma 

apresentação sobre a PEI-AGRI em geral, salientando alguns princípios e o que é 

esperado a partir da primeira reunião do FG:  

• Princípios gerais: Interligar as iniciativas existentes, obtenção de sinergias, 

facilitando comunidades e reforçando a complementaridade;  

• Modelos de inovação: - não linear, mas mais interativo, de baixo para cima, multi-

partes interessadas, parceria e trabalho em rede; 

• Meios da PEI: - Programa de Desenvolvimento Rural - Grupos Operacionais 

(agricultores, conselheiros, agronegócio, investigadores e ONGs); Os projetos-

piloto; EU Policy Research Horizonte 2020 – Projetos Multi-ator (incluindo 

atividades nas explorações agrícolas); Redes temáticas;  

• Projetos dos grupos operacionais - apoiados no âmbito de outros fundos públicos 

ou privados (pelo União, nível nacional ou regional);  

• Tarefas da FG - fazer um balanço das atividades, práticas e investigação, 

identificar as necessidades de cooperação entre as partes interessadas. Também se 

esperam contributos de especialistas para a preparação de relatórios específicos 

técnicos entre as reuniões presenciais.  

Sergiu Didicescu apresentou o Service Point da PEI AGRI, mencionando a função de 

helpdesk, organização de eventos e atividades, networking e comunicação, a criação 

de um banco de dados de especialistas em inovação agrícola para que os membros do 

grupo focal foram gentilmente convidados a contribuir. 

Isabela Dalla Ragione, de Archeologia Arborea Foundation fez uma apresentação sobre 

a sua investigação e trabalhos de conservação de variedades antigas de frutas locais 

em Umbria, Itália, destacando os seguintes pontos-chave:  

 Importância de trabalhar em áreas marginais, onde a agricultura foi abandonada; 

 Muitas plantas estão em conventos e mosteiros;  

 Obter informações a partir de livros históricos, fotografias, pinturas, de forma a 

saber que variedades foram sendo cultivadas; 

Seguindo estradas e explorações antigas, fazendo o levantamento da 

biodiversidade local;  

 Informação documentada sobre as variedades antigas de várias gerações. 
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Michael Halewood fez uma apresentação sobre os aspetos da política de acesso a 

germoplasma. Falou sobre o estado da política da Europa relativa ao acesso aos PGRFA 

(Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura), especialmente em relação 

às convenções e tratados internacionais (CBD, do Tratado e Protocolo de Nagoya), bem 

como legislação e políticas nacionais. Referiu atividades de coleta recentes na Europa; 

apesar da complexidade das leis e regulamentos que regulam o acesso ao 

germoplasma, houve mais de 400 missões de recolha na Europa entre 2007 e 2011.  

Forneceu alguns exemplos de modelos de cooperação, tais como ECPGR (Programa 

Europeu de Cooperação em Recursos Genéticos Vegetais), EURISCO (web- catálogo 

que fornece informações sobre coleções ex situ mantidas na Europa) e AEGIS (Sistema 

Integrado de Banco de genes Europeu).  

Concluiu com algumas questões a serem consideradas, nomeadamente a extensão da 

MLS (Sistema Multilateral) de acesso e repartição de benefícios, instituído pelo 

Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 

Agricultura -TI PGRFA) para plano de ação estratégico in-situ para a conservação e 

utilização a nível da EU, necessário para apoiar os programas ECPGR, AEGIS; acesso por 

parte dos agricultores de guardar, usar, trocar e vender no âmbito do Tratado.  

Algumas perguntas colocadas e comentários sobre este assunto são resumidos no 

quadro seguinte: 

O que está previsto no 
Protocolo Nagoya relativo 
à identificação de 
características-mãe e qual 
é a abordagem da UE? 

Há algumas referências no texto Nagoya para criar retroactividade. Não 
existe ainda uma abordagem comum na EU na implementação deste 
protocolo. 

Como se pode aceder aos 
materiais de coleções?  

Os bancos de genes têm acordos de transferência de materiais para a 
distribuição de acessos. Com o protocolo de Nagoya, os governos estão 
também a construir outros protocolos de acesso e partilha de benefícios 
além dos acordos existentes. 

Existem estudos que 
mostrem o grau de 
utilização do European 
Genebank?  
 

Não existe informação disponível para a EU, mas estudos globais; por 
exemplo um estudo sobre "Tendências da investigação utilizando 
recursos genéticos de plantas a partir de coleções de germoplasma: 1996-
2006 ", publicado na Crop Science (por Dulloo et al. De 2012), que mostra 
que a partir de bancos de germoplasma são utilizados materiais 
principalmente para estudos de diversidade genética, de características 
agro-morfológicas e de qualidades nutricionais, resistências e 
mapeamento. O estudo concluiu que houve uma redução significativa no 
uso dos recursos genéticos para o melhoramento. 
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Após a apresentação, Emanuela Galeazzi propôs um modelo de cooperação de três 

níveis para os especialistas considerarem na sua discussão. Estes incluem: 

1. Cooperação entre coleções de bancos de genes e utilizadores (produtores de plantas 

agricultores, etc); 

2. Cooperação a nível regional e nacional, para incluir os aspetos económicos, 

ambientais e sociais bem como as normas legais (por exemplo, regras 

fitossanitárias); 

3. União e cooperação internacional e acordos para a harmonização das atividades de 

conservação (ex-situ). 

 

Discussão Geral 

Os pontos-chave que saíram da discussão geral incluem: 

 Diferente situação consoante se trate de recursos fitogenéticos (PGR) ou 

recursos genéticos animais (AnGR). Relativamente aos animais, geralmente os 

agricultores são os criadores e também os conservadores de diversidade. 

Assim, o primeiro nível de cooperação proposto não seria aplicável. 

 Existe o perigo de que o processo de inovação seja tomado por objetivos 

económicos, sociais ou ambientais. 

  Os agricultores devem ser os principais condutores da PEI AGRI; a PEI necessita 

de ligar os agricultores aos mercados; 

 O papel dos agricultores, bem como a importância de manter a diversidade 

genética nas explorações precisa ser reforçada. 

 O que significa " ampliar o uso de material genético'' ? Um meio para atingir um 

fim? Como poderemos alimentar uma crescente população mundial? 

  A palavra-chave é inovação; devemos olhar para as necessidades dos 

consumidores e os aspetos de fornecimento. 

 Na indústria do vinho / vinha, há a consciência de que a perda de diversidade 

genética pode estar a colocar em risco o futuro de novos vinhos. 
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Sessão 2 

Os grupos foram convidados a: 

1. Analisar modelos de cooperação existentes e responder às seguintes questões: 

 O que funciona e o que não funciona e por quê?  

 O que poderia ser melhorado e como? 

2. Identificar as principais necessidades de atividades de investigação; 

3. Identificar o que deverá ser o foco da próxima reunião. 

 

Grupo dos recursos genéticos animais 

No grupo foi apresentada uma experiência de 'modelo de cooperação'.  

Rudolf Boehler relatou os acontecimentos que levaram da quase extinção de uma raça 

tradicional de porco na Alemanha, à sua recuperação atual. 

Os pontos-chave neste modelo específico incluem as seguintes conclusões: 

 O mercado deve estar à frente da produção. No início, com número pequeno 

de animais é essencial concentrar em nichos de mercado, envolvendo um 

pequeno número de eventuais consumidores (provavelmente apenas 10-20% 

dos potenciais consumidores), que escolhem o produto por razões de 

qualidade e / ou culturais e que têm capacidade financeira para comprar esses 

produtos. É portanto, útil selecionar saídas que satisfaçam esses critérios - 

estes primeiros contatos podem ser hotéis locais, restaurantes, retalhistas e 

talhos locais, bem como compradores privados. Os contatos pessoais dos 

criadores com os clientes são essenciais para os levar a apreender a vantagem 

da sua compra.  

 O negócio tem de ser economicamente viável para haver sucesso e o papel dos 

conselheiros, ajudando a perceber o potencial económico de novos negócios 

foi enfatizada através da experiência dos membros do grupo. 

 Um produto tem de desenvolver a sua própria marca. A marca é baseada no 

"produto todo" - a raça e seus recursos genéticos, seja carne, ou leite, lã, 

animais reprodutores, etc. Um conjunto de valores adicionais, tais como o 

bem-estar dos animais e normas de saúde, o sabor e qualidade nutricional da 
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carne, bem como os aspetos culturais da raça ou espécie, também contribuem 

para a marca global. 

 Em paralelo à produção animal, é essencial criar consciência e informar/formar 

os retalhistas, processadores e consumidores sobre este " produto de 

qualidade total", que é uma característica integrante da raça e da marca que a 

raça representa cada vez mais. 

O grupo fez as seguintes sugestões relativamente às necessidades de investigação: 

 O sucesso no aumento da população de uma raça tradicional em perigo raça 

traz os seus próprios riscos, nomeadamente de "deriva genética”, afastando-se 

das características que são únicas. A avaliação do risco requer investigação e é 

dependente de questões que podem ser específicas para cada Estado-Membro. 

 Desenvolvimento de métodos / ferramentas para incentivar registos 

genealógicos das raças tradicionais, assim como para melhorar os sistemas de 

gestão. Dada a disponibilidade das ferramentas científicas, é agora fácil de 

determinar o potencial de endogamia e também a distinção genética das raças 

individuais, incluindo raças semelhantes em diferentes Estados-Membros que 

podem partilhar origens comuns ou relacionadas. 

 Tendo em conta que estas raças tradicionais são reservatórios de 

biodiversidade dos recursos genéticos animais, é também essencial a 

identificação de genes que contribuem para a sua capacidade de adaptação às 

condições locais e possibilidade de exploração em sistemas de agricultura 

extensiva de baixos imputes. 

 

Grupo de Trabalho recursos fitogenéticos 

PGR n º 1 

O grupo de trabalho discutiu alguns modelos de cooperação, baseando-se na 

experiência de alguns membros do grupo, em particular um projeto de Parceria 

Público e Privada nos países nórdicos.  

Como conclusões destaca-se: 

 Os melhoradores, mesmo quando se tratam de pequenas empresas de 

melhoramento, costumam dialogar preferencialmente com a indústria e não 

com os agricultores.  
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 A cooperação entre os agricultores, universidades e administrações pode 

contribuir para o sucesso: caso na Toscana, onde um rótulo para proteger 

denominação ajudou na conservação de alguns recursos genéticos.  

 A caracterização e avaliação dos recursos genéticos tornou-se um trabalho 

trivial. É feito por investigadores e criadores e ninguém mais está interessado 

em fazê-lo. Neste contexto, pode ser útil desenvolver descritores que podem 

ser usados por bancos de genes, mas também pelos agricultores.  

 Existem diferenças na Europa - região nórdica, Região do Mediterrâneo, Central 

/ região da Europa Ocidental e região do Leste Europeu, cada uma com as suas  

características distintas e diferentes prioridades e necessidades; os países 

podem fazer sentido (por exemplo, na racionalização das coleções, de 

infraestruturas de conservação, etc); deve haver projetos sub-regionais que 

lidam com a questão específica relevante para determinadas regiões;  

 É possível identificar duas estratégias de melhoramento:  

1. Para o mercado; 

2. Desenvolver novas variedades e usar outros recursos genéticos.  

 Os agricultores precisam ser envolvidos, mas é necessária o aconselhamento 

para promover novas atitudes. O papel dos conselheiros é importante, mas às 

vezes (muitas vezes?) surgem problemas técnicos / práticos muito específicos. 

O grupo identificou as seguintes necessidades de investigação:  

 Optimização das coleções ex-situ;  

 Conservação ex-situ;  

 Informação geográfica relativa a stresses bióticos e abióticos, pragas e doenças, 

seca, alagamentos, temperatura etc;  

 Seleção, avaliação de germoplasma para características importantes; 

 Estratégias para a conservação in-situ;  

 Monitorização da diversidade genética ao longo do tempo;  

 Fazer a ligação entre a conservação ex-situ e in-situ;  

 O pré-melhoramento; 
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 Cooperação na forma de parceria público-privada. 

O grupo identificou as seguintes características importantes para o-melhoramento de 

recursos genéticos de plantas:  

 Resistência a doenças; 

 Tolerância à seca, alagamentos e às alterações climáticas (CO2; ozono, 

temperatura);  

 Qualidade; 

 Estabilidade; 

 Ferramentas modernas para o melhoramento dos recursos genéticos vegetais.  

 

O grupo também discutiu como envolver as partes interessadas para a realização das 

atividades de investigação que identificou, apontando algumas possíveis ações:  

 Projectos-piloto: dependendo da região, esses projetos devem envolver 

diferentes categorias de partes interessadas (países nórdicos: agricultores, 

melhoradores, empresas de sementes; nos países mediterrânicos: toda a 

cadeia de valor)  

 Atividades de transferência de conhecimento: dias abertos, formações para 

agricultores, visitas de campo, apresentação e divulgação das melhores práticas 

 Ideias para projectos-piloto: o controle de micotoxinas em cereais: por envolver 

muitas partes interessadas (os agricultores, indústria de sementes, 

transformação...)  

o Fusarium; 

 Novo tipo de plataformas (a nível da UE): existem muitas disponíveis, mas com 

uma abordagem de cima para baixo. As plataformas "nacionais" geralmente 

não são interligadas e são orientados geralmente para a agroindústria e as PME 

são muito pequenas e não sendo envolvidas. 

  

PGR n º 2  

Um tema comum muito debatido refere-se à transferência de conhecimento e 

tecnologia; o que funcionou e não funcionou nos modelos colaborativos.  
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Identificaram as seguintes causas para o sucesso da cooperação: 

 Uma situação clara de win-win entre as partes interessadas;  

 Uma boa compreensão do valor dos recursos fitogenéticos e seus produtos;  

 Uma boa comunicação entre os membros da parceria;  

 Um certo nível de confiança entre as partes interessadas.  

O que não funcionou bem:  

 Diferenças de perspectiva entre os parceiros no setor público;  

 Incompatibilidade entre o interesse de grandes empresas multinacionais e as 

necessidades da comunidade local;  

 Preocupações sobre direitos de propriedade intelectual, em especial no que diz 

respeito ao retorno desses direitos; 

 Curta duração dos projetos de investigação.  

O grupo identificou três necessidades prioritárias de investigação:  

 Pré-Melhoramento;  

 Tiagem de características; avaliação e caracterização;  

 Conhecimento / transferência técnica junto cadeia de valor.  

 

Discussão Plenária  

Os principais pontos levantados durante a discussão em plenário foram os seguintes:  

 Necessidade de desenvolver a confiança para o sucesso de qualquer modelo de 

cooperação;  

 Os mercados devem conduzir a conservação, mas devem ser desenvolvidas 

mecanismos de incentivo para a conservação de variedades que não têm valor 

de mercado;  

 Como podem os agricultores basear as suas explorações em raças e variedades 

locais?  
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 As raças raras só por si muitas vezes não funcionam; existe uma necessidade de 

abordagem geral de marca, frequentemente combinando padrões de saúde e 

condições sanitárias superiores; 

 Nicho de mercado - necessidade de considerar todos os detalhes;  

 Distribuição justa dos benefícios;  

 Deve ser dado reconhecimento aos agricultores que são guardiões da 

biodiversidade;  

 Fazer uso de experiências existentes 

 Deverá refazer-se o elo perdido, entre criadores e agricultores, no caso dos 

recursos fitogenéticos;  

 Os modelos de cooperação só funcionarão se houver uma plataforma para 

colaboração (e, g, plataforma Biobase). A participação dos agricultores nestas 

plataformas foi questionada, pela sobrecarga que representa assistir às 

reuniões.  

 

Ficou agendada próxima reunião que permitirá avançar na discussão. 

Para aceder ao documento: 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/genetic-resources/201402_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/genetic-resources/201402_en.pdf

