
Focus Grupo / Participação PT Tema - Questão principal

1.  Agricultura Biológica  (otimização da produção de 

culturas arvenses)
Miguel Brito (Investigador)

Porque é que os rendimentos variam tanto entre explorações agrícolas 

em modo de produção biológico, como pode essa diferença de 

rendimento ser minimizada? 

Relatório final publicado

Relatório final  - Sumário

Ficha informativa (factsheets)

2.  Proteaginosas
Sem participantes PT

Quais as necessidades do sector da alimentação em termos de proteína? 

Porque é que a agricultura da UE não é capaz de as suprir? Quais as 

razões para a falta de competitividade da produção de proteaginosas nas 

explorações da UE? Como pode ser resolvida?

Relatório final publicado

Relatório final  - Sumário

Brochura

Workshop da PEI-AGRI

3. Produção Animal (redução de utilização de 

antibióticos na suinicultura)
Sem participantes PT

Como podemos melhorar a sanidade e bem-estar animal para reduzir a 

utilização de antibióticos no setor da suinicultura? 

Relatório final publicado

Brochura

4. Recursos genéticos – modelos de cooperação
Ana Catarina Gomes  (Investigadora)

Quais são os fatores limitantes que determinam a limitação da 

cooperação entre os diferentes tipos de parceiros? Como poderá ser 

promovida essa cooperação?

Relatório final publicado

Ficha informativa (factsheet)

5. Teor de matéria orgânica do solo nas regiões 

mediterrânicas
Isabel Mourão  (Investigadora)

Filipe Nuno Marques (Agricultor)

António Perdigão (Agricultor)

Gottlieb Basch (Perito de ONG,  Investigador - participa pela 

Alemanha, docente em Évora)

Como podemos melhorar o teor de matéria orgânica do solo na região 

do Mediterrâneo de uma forma rentável? Que novas soluções podem ser 

propostas para garantir a funcionalidade e fertilidade do solo? 

Relatório final publicado

6. Proteção Integrada – Foco nas espécies de Brassica
Paula Coelho  (Investigadora)

Soluções de Proteção Integrada (PI) – Que soluções eficientes 

(custo/benefício) existem? Que outras soluções podem ser propostas?

Em curso 

2.ª reunião

Mini-papers

7. Rentabilidade de sistemas agrícolas de alto valor 

natural 
Pedro d' Orey Manoel (Agricultor)

Como fazer com que a agricultura de alto valor natural seja mais 

rentável, sem perder as características de alto valor natural?

Em curso 

2.ª reunião

8. Incorporação da agricultura de precisão
Sem participantes PT

Como organizar a captura e processamento de dados para incorporar na 

aplicação da agricultura de precisão para uma otimização de inputs e da 

produção?

Relatório final publicado

Ficha informativa (factsheet)

9. Rentabilidade das pastagens permanentes
David Gomes Crespo (Agricultor e Investigador)

Como gerir pastagens permanentes de uma forma que combine 

rentabilidade, sequestro de carbono e biodiversidade?

Em curso 

2.ª reunião

10. A eficiência dos fertilizantes - Foco em horticultura 

em de ar livre
Corina Carranca  (Investigadora)

Como usar a fertilização inovadora e reciclagem de nutrientes para 

resolver o conflito entre a necessidade de fertilização das culturas e as 

exigências legais em matéria de qualidade da água?

Em curso 

2.ª reunião

11. Otimizar a rentabilidade da produção agrícola 

através de áreas de interesse ecológico
Francisco Palma (Agricultor)

Como podem as AIE, mais especificamente as características da paisagem 

e faixas de proteção e a sua gestão, contribuir para a rentabilidade da 

produção das culturas?

Em curso 

2.ª reunião

12. Gestão Inovadora de cadeias curtas de 

abastecimento de alimentos
Sem participantes PT

Como estimular o crescimento das cadeias de abastecimento curtas de 

alimentos na Europa, tanto em termos de número de produtores 

envolvidos como de volumes negociados, para aumentar o rendimento 

agrícola?

Em curso 

2.ª reunião

Relatório final publicado

Ficha informativa (factsheet)

13. Práticas de Modo de produção Integrada para a 

supressão de doenças do solo em hortícolas e culturas 

arvenses
Sem participantes PT

Como suprimir as doenças do solo (fungos e nemátodos) em hortícolas e 

culturas arvenses e como melhorar a fertilização cruzada entre diferentes 

culturas e sistemas agrícolas?

Relatório final publicado

Ficha informativa (factsheet)

14. Novos agricultores: Lições para promover a inovação 

e o empreendedorismo
Teresa Pinto Correia

 Que padrões caracterizam os «novos operadores» que entram na 

atividade agrícola e lições deles podemos retirar para fomentar a 

inovação e o emprrendedorismo na agricultura?

Em curso 

2.ª reunião

15. Água e agricultura: Estratégias adaptadas ao nível da 

exploração
Liliana Cabecinha (Especialista de organização agrícola)

Gottlieb Basch  (Perito de ONG,  Investigador - participa pela 

Alemanha, docente em Évora)

Que abordagens inovadoras e estratégias adaptativas existem ou podem 

ser desenvolvidas para combater a escassez de água na exploração/nível 

local? Que desafios e oportunidades se colocam?

Em curso 

2.ª reunião

16. Sistemas mistos de agricultura – Produção animal e 

culturas produtoras de rendimento (envolvendo 

produção animal e culturas agrícolas dirigidas para

alimentação humana)
Pedro Franco (Consultor)

Como desenvolver interações entre pecuária / culturas de rendimento e 

promover os seus benefícios como uma alternativa sustentável de 

exploração ou de especialização territorial?

Em curso 

Documento de discussão

17. Benchmarking de explorações agrícolas com elevada 

produtividade e sustentabilidade
Sem participantes PT

Como os agricultores e conselheiros podem usar dados e o processo de 

benchmarking para melhorar o desempenho da produtividade e 

sustentabilidade?

Em curso 

Documento de discussão

18. Reduzir as emissões das explorações pecuárias
Sem participantes PT

Como reduzir as emissões de gado bovino de uma forma rentável para os 

agricultores?

Em curso 

Documento de discussão

19. Valorização agrícola de nutrientes reciclados
(Novo FG a ser lançado em 2016)

Como otimizar a valorização agrícola da capacidade fertilizante dos 

efluentes pecuários? (em discussão )

Em definição de tarefas

Em preparação convite para 

especialistas

20. Cadeias curtas de abastecimento e parcerias rural-

urbano

21. Floresta

22. Biodiversidade, serviços ecossistema funções do solo 

e sustentabilidade

23. A definir
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