
EXEMPLOS DE INOVAÇÃO
No seminário foram apresentados cinco casos de estudo de inovação: os Projectos Legato c Solibam, apresentados por Carla
Brites, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), PT-lytus, por Leonor Guedes do Grupo Portuccl
Soporcel, Plano Regional/Nacional para o Controlo do Fogo Bacteriano, por Maria do Carmo Martins do Centro Operativo
Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN) e Projecto Milho Pipoca, por Susana Covão, da Agromais
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PROJECTO LEGATO

0 projecto Legato (Legumes para a

Agricultura de Amanhã) pretende
contribuir para melhorar a

competitividade da produção de

leguminosas na agricultura europeia.

Actualmente, a produção de

leguminosas para grão representa
menos de 2% da superfície arável da

Europa, em contraste com os mais de

10% da China e do continente

americano. Este tipo de plantas ajuda

a melhorar as condições ambientais,

pois fixa o azoto do ar, diminuindo a

necessidade do uso de fertilizantes

sintéticos para o fornecerem. Isso

contribui para poupar energia e

emissões de gases com efeito de

estufa. Através das rotações de

culturas, as leguminosas fornecem o

azoto necessário à cultura seguinte.
Aumenta também a biodiversidade e

reduz-se a transmissão de pragas e

doenças. Este tipo de plantas é,

também, uma fonte proteica

importante e pode contribuir para a

autonomia da Europa em termos de

proteínas. 0 projecto reúne 17

instituições de pesquisa e 10

empresas ou associações

profissionais de 12 estados europeus.
Concentram-se na produção de

métodos de melhoramento e maneio

das principais leguminosas para grão
cultivadas na Europa, a ervilha e a

fava. Entre as acções propostas estão

o uso de métodos de reprodução

avançados.

PROJECTO SOLIBAM

0 projecto Solibam pretende
desenvolver abordagens inovadoras

que integrem o melhoramento de

plantas e técnicas culturais. Estas

permitirão aperfeiçoar o

desempenho, qualidade,

sustentabilidade e estabilidade de

culturas adaptadas aos sistemas de

agricultura biológica, e de baixo

consumo de factores de produção

externos, na Europa e África

Subsariana.

O projecto integra ensaios culturais

em ambientes distintos, em

diferentes países, para avaliar o

comportamento das culturas. Serão

testados diversos cereais (trigo mole,

trigo duro, cevada e milho),

leguminosas (feijão, feijão frade e

fava) e hortícolas (tomate, brócolos e

couve) para estabelecer os modelos

aplicáveis aos diferentes climas e

métodos de melhoramento.

PROJECTO PT-LYTUS

Criado em 1996, por iniciativa das

empresas do Grupo Portucel

Soporcel, a Raiz é uma organização

que actua nas áreas de investigação

e desenvolvimento florestal e

industrial e formação especializada.

Este projecto, realizado em parceria

com organizações como o Instituto

Superior de Agronomia, teve como

objectivo o desenvolvimento,

disponibilização e monitorização de

materiais genéticos de eucalipto mais

adaptados às condições
edafoclimáticas de Portugal, para o

aumento da eficiência na produção
de pasta e de energia renovável, com

o mínimo impacto ambiental.

Incluiu, entre outros, a identificação
de clones menos susceptíveis a

doenças e pragas importantes em

Portugal, e cruzamentos de

diferentes espécies de eucalipto para
obter ganhos potenciais em madeira.

O eucalipto é muito importante para
a indústria de pasta e papel em

Portugal, pois é a sua principal

matéria-prima. Apenas 15 a 20% da

área plantada com espécie

Eucalyptus globulus é gerida
directamente pela indústria, o que
demonstra a importância deste

recurso também para os produtores
florestais privados independentes,
distribuídos pelas várias regiões do

país.



PLANO PARA O CONTROLO

DO FOGO BACTERIANO

Em 2010 deram-se os primeiros

ataques de doença Fogo Bacteriano

na região do Oeste. Em 2012 já mais

de 30 mil árvores tinham sido

destruídas e 14 mil cortadas em

resultado da acção do fogo

bacteriano, doença que afecta os

pomares de pomóideas (macieiras,

pereiras e marmeleiros) e que se

propaga através de várias formas de

contágio.

Logo na fase inicial, em 2010, o

Centro Operativo Tecnológico

Hortofrutícola Nacional (COTHN),

organização que pretende promover
uma maior aproximação entre as

empresas e a investigação, e

entidades públicas e privadas para o

desenvolvimento da fileira
hortofrutícola nacional, desenvolveu

um plano para travar o

desenvolvimento da doença.
O objectivo era reduzir o foco de

inoculo a zero, coordenando e

empenhando o sector produtivo
nesta meta e pressionando a

administração central para esta

cumprir as suas obrigações em

tempo útil. Primeiro foi importante
saber, com rigor, quais as formas de

propagação da bactéria. Depois foi

desenvolvido o projecto, com o

envolvimento de grupos técnicos

concelhios, com base num plano de

acção que incluiu um conjunto de

ensaios para testar os produtos
fitossanitários no combate à doença.

PROJECTO MILHO PIPOCA

Até agora não existia produção de

milho pipoca em Portugal. Neste

projecto inovador foi necessário

estudar e avaliar a cultura do milho

para fins de produção de pipoca em

diferentes vertentes: Produtividade;

Problemas fitossanitários; Adaptação
das variedades no Ribatejo e Alentejo

em diferentes condições de solo e

climas; Melhores práticas de

produção e colheita; Processamento

do milho (colheita, limpeza e

secagem); Análises físico-químicas e

morfológicas do grão e avaliação

qualitativa de diferentes lotes de

pipocas. 0 Projecto Milho Pipoca

juntou os interesses de três

entidades. 0 da Cadeia de Cinemas

Lusomundo, que tem uma política
virada para a inovação e dá

prioridade à produção nacional e à

proximidade dos fornecedores, por

questões de racionalização de custos

e para diminuir a sua pegada de

carbono; os da Consulai, entidade

especializada do sector agrícola e

agro-industrial, com elevado know-

-how em projectos de Investigação &

Desenvolvimento Tecnológico, e os

da Agromais, organização de

produtores com uma estrutura de

secagem e armazenamento de

cereais, conhecimento e corpo
técnico qualificado e uma estratégia
de diversificação da produção e de

mercados.


