
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO

AGRÁRIA E VETERINÁRIA
O Dia do Agricultor apoia:

INIAV ElvasINIAV ElvasINIAV ElvasINIAV Elvas
Estrada de Gil Vaz, Apartado 6, 7351-901 ELVAS
Tel.: 268637740
Email: uirgemp.inia@iniav.pt

Organização

INIAV

CERSUL

ANPOC



A segurança alimentar é um dos maiores desafios a nível mundial nos próximos anos,

estando previsto um aumento de 70% da procura mundial de produtos alimentares até

2050 (FAO).

O grande desafio para a agricultura no futuro não é apenas produzir mais mas, produzir

de uma forma sustentável. Para tal é necessário impulsionar a promoção da

investigação e inovação, especialmente ao estabelecer-se uma relação estreita entre

investigadores, agricultores e outros intervenientes de forma a poder acelerar o ritmo da

transferência de tecnologias da ciência para a prática agrícola e permitir um feedback

mais sistemático sobre as necessidades práticas entre a agricultura e a ciência.

A Parceria Europeia de Inovação (PEI) para a promoção da produtividade e

sustentabilidade da agricultura procura proporcionar o estabelecimento de uma interface

operacional entre a agricultura, a bioeconomia, a ciência e outros domínios a nível da

UE, nacional e regional, destacando-se dois objetivos centrais: a promoção da

produtividade e da eficiência do sector agrícola (invertendo até 2020 a recente

tendência de diminuição dos ganhos da produtividade) e a sustentabilidade da

agricultura.

Dacian Ciolos (Comissário responsável pela Agricultura e Desenvolvimento Rural)

declarou que “O principal desafio para a agricultura no futuro não se resume a como

10H00 – Boas Vindas

10H30 – Perspetivas para a cultura das proteaginosas
na Europa no contexto da nova PAC

Francisco Cordovil - INIAV

11H15 –Mesa Redonda – Produção, comercialização e 
utilização de proteaginosas

INIAV - Benvindo Maçãs

IACA - Ana Cristina Monteiro

AGROINOVAÇÃO - Miguel Viana

ANPOC - Bernardo Albino
declarou que “O principal desafio para a agricultura no futuro não se resume a como

produzir mais, mas também a como produzir melhor. A promoção da investigação e

inovação orientada pela procura, bem como uma melhor difusão das melhores práticas,

serão fatores essenciais para este fim”.

Um dos sectores em que a EU tem manifestado maior fragilidade é o seu

autoaprovisionamento em matérias primas ricas em proteínas vegetais, sendo inferior a

35%. O panorama em Portugal é ainda mais preocupante. O aumento da área de

proteaginosas pressupõe a manutenção da competitividade económica em relação a

outras culturas para assegurar que os agricultores as considerem interessantes para os

seus sistemas de cultura. Por conseguinte a melhoria da taxa de autoaprovisionamento

necessita de uma abordagem integrada numa dinâmica de fileira.

No DIA do AGRICULTOR / 2013 procuramos dinamizar uma mesa redonda com debate

para fomentar as relações entre os diferentes sectores - Investigação e

Desenvolvimento / Produção / Industria - e promover a aproximação a um modelo

interactivo de inovação que culmine com a formação de um Grupo Operacional no seio

da PEI com o objectivo de estimular a transferência de conhecimento e tecnologia para

a solução do problema.

Benvindo Maçãs

Diretor da Unidade  Estratégica  de Investigação e Serviços

de Biotecnologia e Recursos Genéticos

ANPOC - Bernardo Albino

CERSUL - Luís Bulhão Martins

SUMOL/COMPAL - Joaquim Matias

ACORPSOR - José Matafome

LUSOSEM - Vasco Sevinate Pinto

FERTIPRADO - João Paulo Crespo

ARTERRIS - Representado por Gerard Laurens

Dinamizada por Isabel Martins 
Jornalista da Vida Rural

13H00 – Almoço

15H00 – Visitas de Campo


