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Focus group EIP - Pastagens Permanentes 2014 

Resultados da 1ª reunião de trabalho do Focus Group Pastagens Permanentes 

(10 julho 2014) 

Página: 

 http://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-

eip/files/fg_permanent_grasland_1st_meeting_minutes_prepwork.pdf 

 

A reunião realizou-se durante os dias 26 e 27 de junho, em Frankfurt. 

Na 1ª sessão, no final, todos os objetivos de gestão (relacionados com a 

produtividade) foram priorizados pelos peritos. Cada especialista selecionou as três 

questões a abordar a questão de como aumentar a produtividade de pastagens 

permanentes. 

Os temas selecionados foram os seguintes:  

• Melhorar a qualidade introduzindo leguminosas;  

• Auto-suficiência Forragem / proteína; 

• Melhor utilização dos recursos forrageiros;  

• Persistência e resiliência das pastagens; 

• Ajudar os agricultores a gerir a produção relacionando-a com as necessidades dos 

animais; 

• Regulação do sobrepastoreio, níveis de encabeçamento; 

• Utilizar as espécies animais e raças adaptadas às condições físicas da exploração 

agrícola; 

• Melhorar a viabilidade económica das pastagens naturais com o produto final; 

•Benchmarking, aos níveis regionais e nacionais, relativamente à produção de matéria 

seca. 

  

Os agricultores do grupo realizaram uma breve reflexão sobre as questões, 

considerando-as geralmente pertinentes, embora nalguns casos considerassem 

necessária uma descrição mais detalhada para se entender a relevância ao nível da 

exploração. Foi identificada a necessidade de se abordar a produtividade em termos 

quantitativos, apresentando a proposta de reformulação do 1º tema para: 

•"Melhorar a qualidade e a quantidade da produção e a relação 

gramíneas/leguminosas. 

No tópico "Melhor utilização dos recursos forrageiros", consideraram necessária a 

distinção entre sistemas de produção intensiva e extensiva, incluindo a percentagem 
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de utilização incluídas. Consideraram ainda os seguintes tópicos, que não foram 

discutidos nem seleccionados:  

•Falta de informação, sendo subestimada a importância das pastagens; necessidade 

de rede de registos de produtividades entre outros parâmetros.  

•No último tópico, referência ao sub pastoreio, que muitas vezes é um problema 

maior quando comparado com o de sobre pastoreio e está relacionado com a questão 

de utilização; 

•A rentabilidade da exploração. Procurar consumir menos tempo de atividade para 

aumentar a rentabilidade. Este poderá ser incluído no tópico número cinco. O 

marketing de pastagens como produto base (relação com sistemas de Elevado Valor 

natural, cadeias curtas, promoção do valor nutricional). 

Depois desta sessão, Alain Peeters apresentou as regiões aráveis e os efetivos na EU, 

de acordo com Pflimlim et al. (2005) (apresentação como anexo do relatório original). 

Esta classificação utiliza a percentagem de pastagens (incluindo permanentes) e milho 

como principais critérios para a definição de oito principais regiões pecuárias da UE 

para que pudesse ser usado como uma alternativa ou complemento de diferenciação 

dos sistemas agrícolas, que poderia ser alargado a UE-28 (atualmente aplicado a 

EU15). 

Comentários: 

- Poderia ser fundida com mapas ambientais (Natura 2000), a fim de afinar a 

classificação? 

- Os subtipos Regiões do Mediterrâneo e nórdicos devem ser incluídos. 

A 2ª sessão, teve como fim identificar os objetivos de gestão concretos (problemas ou 

oportunidades) tendo em vista a conservação da biodiversidade, bem-estar e saúde 

animal, qualidade do produto e balanço de Gases com Efeito de estufa (GEE).  

No final da sessão, todos os objetivos de gestão foram priorizados por votação pelos 

peritos. Neste caso, foram consideradas tanto as questões selecionadas do dia anterior 

e os que foram discutidos durante esta sessão. Isso permitiu que os objetivos 

relacionados com a gestão para aumentar a produtividade, a conservação da 

biodiversidade, a saúde animal e o bem-estar, qualidade de produto e sequestro de 

carbono fossem considerados. A questão colocada aos especialistas para fazer a 

seleção de tópicos foi:  

- “Quais são os problemas de gestão concretos / oportunidades ao nível da exploração 

que acha que precisam ser trabalhados, mais para responder à questão geral do focus 

group - como gerir pastagens permanentes de uma forma que combina rentabilidade, 

sequestro de carbono e biodiversidade?” 
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A tabela a seguir mostra a lista de tópicos selecionados, inicial e a lista revista, que 

integra as propostas apresentadas: 

 

Tópicos Tópicos revistos 

Aumentar a 
qualidade e a 
quantidade de 
erva e a mistura de 
gramíneas 
leguminosas 
utilizando 
leguminosas. 

Aumentar a qualidade e quantidade de pastagem por meio da 
diversificação de grupos funcionais (por exemplo, leguminosas, 
ervas, arbustos, gramíneas). 

 Rendimento, produção sazonal, persistência. 

 Híbridos de gramíneas por exemplo Festulolium; 

 Componentes de qualidade, hidratos de carbono, proteínas, 
bioquímicos (taninos condensados, MG, etc). Sazonalidade; 

 Características da vegetação; 

 Maximizar a utilização da proteína: leguminosas e outras 
(forbs - taninos); 

 Controle espécies não semeadas (convivência); 

 Rhizobium, mycorrizas; 

 Leguminosas e diversidade de Rhizobium. 

Benchmarking, aos 
níveis regionais e 
nacionais, 
relativamente à 
produção de 
matéria seca. 

Benchmarks  
•MS-produção e variação (anual, semanal)  
• Quantidade das diferentes espécies (composição-flora)  
•Qualidade da erva  
• Período de pastoreio  
•Para o Lolium perenne classificação do uso das espécies 
(variedades?)  

Melhorar a 
viabilidade 
económica das 
pastagens naturais 
com o produto 
final 

Efeito / técnicas 
•rastreabilidade 
•implementação 
•diferenciação: 
1) concentrado / erva; 
2) dentro da pastagem; 
3) forragem fresca / conservada. 
Os itens 1 e 3 demonstrados com métodos simples de utilizar; 
falta de conhecimento sobre 2. Mesmo a rastreabilidade é 
possível até os consumidores.  
4) Conexão da biodiversidade, por valorização dos produtos / 
paisagem. 
5) Os serviços dos ecossistemas e bem-estar animal 
Conhecimento, rastreabilidade, implementação. Se Isso for 
certo a PAC poderia contribuir ficando em aberto a questão 
relativa aos custos. 

Papéis de misturas 
nas pastagem com 
base em diferentes 
grupos funcionais 

(ver 1º tópico) 
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Tópicos Tópicos revistos 

Definir tipologia 
das pastagens em 
relação à 
biodiversidade e 
produtividade 

Passo a passo: 
1) Região; 
2) Atributos ecológicos.  
Utilizar indicadores para a biodiversidade (quantidade de 
espécies), a produção de biomassa. 

Dados da avaliação 
do ciclo de vida (à 
escala global) 

Avaliação do ciclo de vida: todos os aspetos, incluindo a 
biodiversidade. 
Comparar a pegada de carbono de teor de proteína no leite e 
carne e a origem da proteína (pastagem, em vez de grãos de 
soja e fontes que podem ser utilizados para consumo humano. 
Necessidade de uma metodologia de medição direita (software) 

Aumentar a 
eficiência dos 
recursos (melhor 
taxa de 
crescimento, 
menos forragem / 
kg de produto, 
menor 
mortalidade de 
bezerros, etc) 

Aumentar a eficiência dos recursos; 
Aumentar a utilização de alimentação através da maximização 
da ingestão e aumentar a proporção de consumo de forragem 
utilizada para o crescimento animal e lactação (assim reduzindo 
% utilizada para manutenção. 

Ajudar os 
agricultores a gerir 
produção vs 
necessidades 
animais 

Foco na proteína. 
Inovação: sensores, cercas elétricas (virtuais), modelização, DSS. 
Medidas exatas. Soluções relacionadas com o processo 
aprendizagem, incluindo grupos operacionais, quintas-piloto. 

Como avaliar a 
biodiversidade? 

(Ver 5º tópico) 

 

Esses temas serão aprofundados como papéis temáticos ("mini papers") por sub-

grupos de peritos. Lista de tópicos para mini-papers: 

 Definir tipologia das pastagens em relação à biodiversidade e produtividade; 

 Benchmark da produção de MS a nível regional e nacional; 

 Aumentar a qualidade e quantidade por meio da diversificação de grupos 

funcionais (por exemplo, leguminosas, ervas, arbustos, gramíneas); 

 Aumentar a eficiência dos recursos (melhor taxa de crescimento, menos 

forragem / kg de produto, menor mortalidade de bezerros, etc); 

 Ajudar os agricultores a gerir produção vs necessidades animais; 

 Diferenciação de produtos à base de pastagem, alto valor de mercado; 

 Dados da avaliação do ciclo de vida (à escala global). 


