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(12 e 13 de junho Espanha) – enquadramento do tema 

 

1. Objetivo e âmbito do Grupo Focal 

Os sistemas de produção agrícola que fornecem bens públicos ambientais, como a 

agricultura em sistemas de Elevado Valor Natural (EVN), estão em declínio na maioria 

dos Estados-Membros da UE. Os principais motores desse declínio são várias forças 

socioeconómicas que se originam dentro do sector agrícola e da economia rural em 

geral. Essas pressões deverão intensificar-se, sendo geralmente reconhecido que a 

sociedade em geral deve oferecer algum apoio a estes sistemas agrícolas em 

reconhecimento quer dos serviços ambientais que prestam quer pelo facto de não 

serem atualmente recompensados pelo mercado. 

Durante os últimos 10-15 anos um esforço considerável foi posto na discussão e 

resolução duma série de questões políticas relacionadas com a construção de um 

sistema de apoio público eficaz para a agricultura de EVN em toda a UE. Um progresso 

significativo foi feito, embora seja necessário desenvolver mais trabalho relacionado 

com a política. Estes sistemas agrícolas não são estáticos, evoluíram e muitos estão 

preparando-se "para se modernizarem" e adaptarem-se às exigências e pressões do 

século 21. Há uma expectativa / esperança, que a agricultura de EVN venha a gerar 

rendimentos familiares mais realistas, ofereça um melhor retorno para o trabalho 

familiar e seja economicamente atraente para as gerações mais jovens. 

Particularmente difícil será, nas regiões mais pobres, com alto índice de desemprego e 

onde há envelhecimento das populações agrícolas, onde as oportunidades económicas 

estão atraindo as pessoas para fora das zonas rurais e das comunidades rurais, quer 

para áreas urbanas quer para trabalhar no exterior.  

Abordagens mais inovadoras para reforçar a viabilidade económica e social da 

agricultura EVN são necessárias, para superar estas tendências negativas. No entanto, 

algumas "lacunas de conhecimento" significativas existem, da dinâmica agronómica e 

socioeconómico da agricultura de EVN. Comparado com os sistemas mais modernos, 

de alta intensidade de cultivo, foi realizada relativamente pouca investigação, na 

melhoria do desempenho dos sistemas de agricultura com baixa intensidade, que 

prevalece na agricultura de EVN e certamente, muito pouca atenção tem sido dada 

para a promoção da inovação como processo para aumentar a sua produtividade, 

rentabilidade e sustentabilidade. 
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Outra questão extremamente interessante (e intimamente relacionada) sobre a qual 

se sabe muito pouco ou compreende, é a motivação e o comportamento dos 

agricultores em HNV - razão porque continuam fazendo o que fazem? 

Este grupo focal pretende explorar o potencial para uso eficaz de um novo 

instrumento de política - a Parceria Europeia de Inovação para a Produtividade e 

Sustentabilidade Agrícola (PEI-AGRI) - para a construção de uma ponte entre os 

agricultores e investigadores, a fim de estimular a inovação, buscar soluções práticas 

que funcionem de forma a: 

a) Melhorar a viabilidade económica da agricultura dos agricultores em HNV e parar / 

inverter o declínio nos sistemas agrícolas de EVN e dos agricultores em EVN; 

b) Garantir os benefícios da biodiversidade a longo prazo, não comprometendo as 

características de EVN desses sistemas agrícolas durante o processo de melhoria da 

sua viabilidade económica. Dito de forma mais simples, como podem agricultores e 

investigadores trabalhar em conjunto para tornar a agricultura mais rentável em EVN 

sem perder as características dos sitemas de agricultura de ENV? 

 

Os objetivos específicos do Focus Group são: 

 Esclarecer (usando exemplos) as principais ameaças socioeconómicas para a 

manutenção dos sistemas de agricultura de EVN e as principais oportunidades para 

melhorar a rentabilidade; 

 Fazer um balanço do existente "state-of-the-art ' de projetos / boas práticas e 

investigação relevante sobre a melhoria da rentabilidade da agricultura de EVN - com 

especial ênfase sobre os que contemplam a necessidade de equilibrar o aumento da 

viabilidade económica e a manutenção dos valores naturais; 

 Explorar o papel da inovação e transferência de conhecimento no apoio à melhoria 

da rentabilidade da agricultura dos sistemas de EVN, incluindo a identificação de 

alguns fatores específicos que limitam a promoção e adoção da inovação entre os 

agricultores em sistemas de EVN; 

 Propor orientações para futuros trabalhos de pesquisa para atender às necessidades 

dos sistemas de agricultura de EVN de forma a serem rentáveis e sustentáveis;  

• Propor prioridades para ações inovadoras relevantes, incluindo ideias práticas para 

potenciais grupos operacionais para testar e divulgar soluções e oportunidades.  
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Existem várias definições de inovação que pode fornecer uma referência útil para a 

discussão no grupo focal, mas o PEI-AGRI segue alguns conceitos amplos e simples em 

que a inovação: 

 é considerada simplesmente como "uma ideia posta em prática com sucesso"; 

 pode ser tecnológica, não tecnológica, ou social, e pode ser baseada em práticas 

novas ou tradicionais, podendo incluir, por exemplo, a utilização de máquinas 

específicas, culturas alternativas e espécies animais, desenvolvendo produtos 

especiais, instalações de processamento de alimentos em pequena escala, marketing 

inovador, novos modelos de negócios, diversificação em atividades não-agrícolas, etc. 

No geral, espera-se que os membros do Grupo Foco favoreçam / encorajem formas de 

pensar out-of-the-box em que as novas soluções, interligações e abordagens possam 

florescer. Isso pode incluir o conhecimento tácito, redescobrindo e trocando 

informações sobre as soluções antigas e tradicionais e ao mesmo tempo, desenvolver 

formas inovadoras de manter estes sistemas tradicionais valiosos vivos. 

Finalmente, deve-se ressaltar que não é o objetivo deste Grupo Foco contribuir para 

trabalhar sobre a caracterização, mapeamento e acompanhamento dos sistemas 

agrícolas de EVN, nem para informar os debates em curso sobre a reforma da PAC e a 

conceção de União Europeia ou mecanismos nacionais / regionais de apoio à política 

dos sistemas agrícolas de EVN. 

 

2. O que são sistemas de produção de EVN 

Agricultura de Elevado Valor Natural (EVN) é um conceito relativamente novo que se 

desenvolveu desde o início da década de 1990 para descrever esses sistemas agrícolas 

na Europa, que são de grande valor para a biodiversidade. O conceito traz uma 

abordagem alternativa e complementar à conservação da natureza convencional. Em 

vez de se concentrar apenas sobre a manutenção das espécies e dos habitats raros ou 

ameaçados em locais protegidos, o conceito reconhece que a conservação da 

biodiversidade na UE depende, em grande medida, da continuação das práticas 

agrícolas específicas em amplas áreas das zonas rurais. A agricultura de elevado valor 

natural criou e mantém habitats que estão entre as mais importantes para a 

biodiversidade na Europa. Estes incluem uma vasta gama de habitats semi-naturais 

(normalmente com alta diversidade de espécies e comunidades de espécies únicas), 

bem como os habitats que são menos naturais, mas no entanto, fornecem refúgio 

importante para um número significativo de espécies. Muitos destes habitats e 

espécies são escassos e / ou em declínio e como resultado, são o foco das medidas de 
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conservação, no âmbito das diretivas da UE Aves e Habitats. Infelizmente, vários 

fatores económicos e sociais causaram e continuam a ameaçar, o abandono (e em 

alguns casos intensificação) de grandes áreas de terras agrícolas de elevado valor 

natural, com perda irreversível dos habitats e espécies associadas. 

O diagrama apresenta a relação simples entre 3 termos que são comumente usados 

(incluindo neste artigo), mas que não são permutáveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agricultura EVN - este é o conceito "guarda-chuva" que liga os sistemas agrícolas de 

elevado valor natural, terras agrícolas de EVN e as questões de conservação da 

natureza em conjunto. Agricultura EVN é comumente definida como ocorrendo nas 

seguintes condições: 

 A agricultura é o uso da terra dominante; 

 A agricultura suporta (ou está associada com) uma alta diversidade de espécies 

de animais selvagens e dos habitats e / ou a presença de espécies de interesse 

de conservação europeu / nacional / regional, e 

  A conservação destes habitats de vida selvagem e espécies depende da 

continuação das práticas agrícolas específicas. 

 Os sistemas agrícolas de elevado valor natural - são os sistemas de cultivo em que as 

terras agrícolas de EVN foram criadas e continuam a ser mantidas. 

Os sistemas agrícolas de EVN variam muito nos diferentes Estados-Membros, 

refletindo as grandes diferenças no tipo de agricultura e condições ambientais em toda 

a UE. No entanto, a maioria dos sistemas de produção EVN são caraterizados por 

serem predominantemente de baixa intensidade desde longa data, reunindo as 

seguintes características: 

Conceitos: 

Agricultura EVN 

Sistemas agrícolas de elevado valor 

natural 

Terras agrícolas. de EVN 
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 Sistemas de produção, muitas vezes complexos, que geralmente conservam 

vegetação semi-natural (por exemplo, pastagens não melhoradas),  

 Aplicar muito poucos fertilizantes e pesticidas;  

 Utilizam práticas intensivas, principalmente de trabalho;  

 Manter raças de animais tradicionais e tipos de culturas que são altamente 

adaptadas aos solos locais, vegetação e clima. 

 

A razão pela qual estes sistemas de produção permanecem em vigor deve-se à sua 

localização em zonas mais marginais da Europa, onde: 

 i) a produtividade agrícola é condicionada por fatores físicos, tais como solos pobres, 

encostas íngremes, alta altitude, baixa precipitação, etc, e / ou ; 

 ii) as condições socioeconómicas têm impedida ou, nalguns casos (como na Bulgária e 

Roménia), inverteu-se o processo de intensificação nos últimos anos. 

 

Quatro grandes tipos de sistema de agricultura têm sido identificados: 

 Sistemas de produção dominando a produção pecuária - de longe o tipo 

mais comum de sistema de agricultura e que engloba muitas formas 

diferentes de sistemas de produção animal, de baixa intensidade, utilizando 

a vegetação semi-natural para pastagem e fenação; 

 Sistemas de produção predominantemente arvenses - sistemas de cultivo 

de cereais de sequeiro relativamente raras a nível da UE, embora sistemas 

extensivos com pousio ainda se encontrem em Espanha e Portugal; 

 Sistemas de produção de culturas permanentes predominantes - pomares 

tradicionais de frutas e frutos secos, além de culturas extensivas de vinhas 

oliveiras e alfarrobeiras tradicionais e bosques baixos, são muito 

significativas nalguns Estados-Membros, em particular na região do 

Mediterrâneo e da Europa do Sudeste; 

 Sistemas de produção mista e paisagens mosaico - estes são regionalmente 

importante em muitos Estados-Membros, mas incomum noutros. 
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 Terras agrícolas de EVN - este é o principal componente do sistema de 

agricultura de EVN que é de interesse para a conservação da natureza, uma vez 

que engloba os habitats onde a abundância e diversidade de espécies de 

animais selvagens é realmente encontrada. Em alguns casos de terras de EVN 

domina a paisagem agrícola, noutros casos aquela sobrevive na forma de 

fragmentos menores, dentro de paisagens mais intensamente agrícolas ou 

florestais. 

A extensão e qualidade de habitats nas terras agrícolas de EVN é muito influenciada 

pelo funcionamento global do sistema de agricultura e as decisões de gestão do dia-a-

dia, tomadas pelos agricultores. Mudanças no sistema de agricultura, como a mudança 

do uso da terra, a intensificação da produção ou o abandono de terras, terá impacto 

sobre o valor da biodiversidade das terras agrícolas, incluindo o risco de perda de 

biodiversidade significativa. 

 

Três tipos de terras agrícolas de EVN são comumente identificadas: 

 

Tipo 1 - Terra com uma alta proporção de vegetação semi-natural, tais como pastagens 

ricas em espécies; 

Tipo 2 - Terra com um mosaico de agricultura de baixa intensidade e elementos semi-

naturais e estruturais, como margens dos campos, sebes, muros de pedra, manchas de 

floresta ou matagal, pequenos rios etc; 

Tipo 3 - Terras agrícolas (incluindo as culturas intensivas e pastagens) apoiando 

espécies raras ou uma elevada proporção de populações europeias ou mundiais. 

 

É claro que o conceito de agricultura de EVN não termina com as terras agrícolas de 

EVN e sistemas de produção de EVN. Manter agricultores EVN, que produzem 

benefícios, nomeadamente biodiversidade, que são apreciados e valorizados, envolve 

reconhecer que aqueles agricultores e as suas famílias são parte de uma comunidade 

mais ampla, que tem necessidades de vários serviços e infraestruturas que outros 

setores da sociedade consideram um direito adquirido. No mínimo, isso implica uma 

abordagem integrada para o desenvolvimento rural, que não só fortalece e diversifica 

a oportunidade para uma vida segura e segurança  proveniente da agricultura de EVN , 

mas também melhora a qualidade de vida para os agricultores e suas famílias. 
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3. O que se entende por " agricultura de EVN mais rentável"? 

3.1 Função das terras agrícolas de EVN dentro do "negócio agrícola" 

 

A fim de começar a abordar a questão de como a tornar mais rentável, é importante 

considerar em primeiro lugar a função das terras agrícolas de EVN dentro do "negócio 

agrícola" - onde o "negócio agrícola" é definida como a atividade económica realizada 

numa única unidade coerente e identificável de terras agrícolas, esteja ou não esta 

atualmente em produção, em blocos contíguos, do mesmo proprietário ou disponível 

durante todo o ano. 

Esta abordagem baseia-se na trabalho realizado recentemente pelo Instituto de 

Política Ambiental Europeia, em nome da DG Ambiente. Os autores do relatório 

descrevem três relações diferentes entre as terras agrícolas de EVN e toda a área de 

terra gerida por uma empresa agrícola. Salientam que estas relações devem ser vistas 

como pontos de um contínuo ao longo da qual existe uma infinita variedade de 

relacionamentos. 

Os três pontos deste contínuo são descritos como: 

 Exploração totalmente em sistema de EVN - explorações em que todas as terras 

que formam o "negócio agrícola” são terras agrícolas de EVN e todo o "negócio 

agrícola" é gerido como um sistema de agricultura EVN de baixa intensidade. 

Explorações agrícolas nesta faixa de categoria, de tamanho desde muito 

pequeno a muito grande são predominantemente produtoras de gado, com 

base nalgumas culturas (legumes, forragem, arvenses e culturas permanentes). 

Muitas dessas explorações agrícolas têm sobrevivido porque ocupam terras 

agrícolas marginais de baixa capacidade produtiva, onde a intensificação não é 

rentável. No entanto, continuam altamente vulneráveis porque têm poucas 

opções para ajustar os seus sistemas de produção. 

 

Por exemplo: 

o Pastoreio tradicional na Roménia - principalmente exploração de 

subsistência ou semi-subsistência de ovelhas e gado e pequenas 

explorações, agrícolas familiares. Comumente envolve dois sistemas 

agrícolas estreitamente interligados: 
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 i) Extensivos de gestão mista, pequenas propriedades com pequenas parcelas de 

prado e terras cultivadas, além de alguns animais, e  

ii) intensidade muito baixa, com pastoreio de verão em pastagens semi-naturais 

(muitas vezes nas montanhas) com rebanhos comuns / bandos reunidos por pastores 

locais a partir das pequenas propriedades; 

o Sistemas de pastagem, de baixa intensidade silvo-pastoril em Espanha - 

a produção de gado misto com bovinos, ovinos, caprinos e suínos em 

pastagem semi-natural sob coberto de árvores de copa aberta (Dehesa), 

geralmente de azinheiras. São geralmente grandes explorações situadas 

em propriedade privada. Alguma transumância local para pastagens de 

Verão em montanhas. 

 

 Sistemas parciais de EVN - Explorações agrícolas onde o "negócio agrícola" 

utiliza algumas terras agrícolas de EVN, de baixa intensidade (superfícies 

forrageiras muitas vezes semi-naturais) ao lado de terras agrícolas de gestão 

mais intensiva e / ou terras agrícolas melhoradas. Por exemplo, os dois tipos de 

terras agrícolas de EVN podem ser usados para diferentes tipos de animais (por 

exemplo, vacas ovelhas leiteiras) ou em diferentes épocas do ano (por 

exemplo, pastagens de Verão pastagens altas semi-naturais). 

 Sistemas remanescentes de EVN - explorações agrícolas onde existem algumas 

parcelas restantes de terras agrícolas de EVN, mas a contribuição é irrelevante 

para o principal "negócio agrícola", que é baseada na produção agrícola 

intensiva.  

 

Essas distinções são importantes no contexto deste Grupo, dadas as diferenças, desde 

a rendibilidade global da chamada exploração agrícola de EVN que não é apenas 

influenciada pela produtividade intrínseca de terras agrícolas de EVN, mas também 

pela proporção de terras agrícolas de EVN na exploração. 

Por um lado, existem as empresas agrícolas que funcionam inteiramente como 

sistemas de EVN de baixa intensidade (muitas vezes como parte de uma paisagem de 

explorações agrícolas semelhantes) com toda a produção (e talvez até mesmo algum 

rendimento), vindo das terras agrícolas de EVN.  
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Considerando que, no outro extremo, há explorações com apenas pequenos 

fragmentos terras agrícolas de EVN, que trazem uma contribuição insignificante para o 

principal negócio da exploração agrícola de cultivo ou pecuária intensiva relativamente 

às terras agrícolas não de EVN. Entre muitos sistemas de produção de EVN, as terras 

agrícolas de EVN parcial, onde terras agrícolas de EVN são uma parte funcional de um 

sistema de produção maior, mas na verdade é a produção agrícola intensiva sobre a 

terras agrícolas de não EVN que fornecem a grande maioria da rendimento do negócio 

agrícola. 

 

3.2 O conceito básico da agricultura rentável 

 

A palavra lucro desperta fortes emoções e está ligado a muito potencial mal-

entendido, por isso foi importante estabelecer alguns conhecimentos básicos do 

conceito de rentabilidade exploração agrícola, antes de prosseguir com as discussões 

no grupo focal. 

 

Para o propósito deste Grupo, seria fácil estabelecer as seguintes hipóteses de 

trabalho: 

 Os termos "lucro", "rentável" e "rentabilidade" são usados principalmente em 

conexão com a geração de lucro / retorno económico financeiro da exploração; 

 A medida mais comum de rentabilidade da exploração é o  "rendimento 

agrícola líquido, que resulta de uma análise pormenorizada da atividade da 

exploração agrícola na forma de i) margens brutas  para cada empresa 

individual na exploração e ii) os custos fixos que não podem ser atribuídos a 

empresas individuais. 

 Que, de acordo com a economia agrícola clássica, todos os agricultores agem 

de forma a maximizar os lucros. 

 

No entanto, na realidade: 

 

1. É discutível que muitos agricultores, especialmente de terras agrícolas de EVN, 

perseguem máximo ganho financeiro. Provavelmente é mais razoável supor que a 

motivação da maioria dos agricultores EVN (incluindo de terras agrícolas de EVN é 

aumentar a rentabilidade das suas atividades agrícolas ao ponto que eles gerarem 
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retorno económico suficiente para i) cobrir todos os custos de produção, incluindo as 

despesas de capital de empréstimo e garantir um retorno razoável para o trabalho do 

agricultor e sua família; ii) permitir o necessário investimento on-goeing para manter 

os meios de produção da unidade de produção; iii) gerar algum excedente para o 

investimento adicional para aumentar a produtividade a longo prazo da exploração 

(por exemplo, ampliação e modernização). 

 

2. Cálculos de margem bruta da empresa e receita líquida global da exploração agrícola 

são claramente ferramentas muito importantes e sem dúvida, devem se utilizadas / 

referidas pelo Focus Grupo. No entanto, a questão da "vantagem ou benefício " 

(utilitário) como uma forma de lucro não pode ser ignorada, especialmente no 

contexto de milhões de explorações de subsistência e semi-subsistência que persistem 

na Europa Central e do Sudeste. A maioria destas não são claramente rentáveis, numa 

perspetiva de negócios das explorações agrícolas, mas são sim uma forma de vida / 

sobrevivência que está profundamente enraizada numa série de fatores. 

 

Em muitos casos, pequenas propriedades familiares continuar a proporcionar a 

principal fonte de rendimento para muitas famílias rurais e são como uma "rede de 

segurança social", contribuindo para a segurança alimentar da família em tempos de 

crise económica ou incerteza. Mas há preocupações de que este papel de rede de 

segurança também condene a agricultura de pequena escala à estagnação, o baixo 

desempenho e rentabilidade limitada e poder perpetuar o crescimento da pobreza 

rural em algumas áreas. Essas preocupações são claramente válidas, mas, por outro 

lado, também se observa que a produção de subsistência / semi-subsistência é 

realmente escolhida por muitas pessoas, devido a uma preferência para o estilo de 

vida, o consumo de alimentos próprio etc - este é um importante padrão 

comportamental entre os pequenos agricultores que permanece inexplorado e pouco 

compreendido. 

 

3. Os agricultores não são homogéneos, mas têm uma enorme variedade de diferentes 

motivações, incluindo no que se refere ao acompanhamento contínuo das terras 

agrícolas de elevado valor natural. Por exemplo, um projeto na Austria mostrou o quão 

variadas as atitudes dos agricultores são, e como a sua mentalidade afeta a forma 

como a terra é utilizada. O estudo identificou oito tipos diferentes de agricultor na 

Áustria, em que quatro foram considerados particularmente relevante para terras de 

EVN: 
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 Os tradicionalistas - agricultores geralmente mais velhos, a tempo parcial, que 

continuam a praticar a agricultura, a fim de manter as tradições familiares 

vivas. A sua forma de trabalhar, muitas vezes envolve um esforço considerável 

para o lucro mínimo. 

 O Idealista - explorações de pequena escala, onde as considerações éticas ou 

estéticas (por exemplo, a importância de "alimentos saudáveis e agricultura") 

influenciam as decisões de gestão Os lucros são limitadas e as famílias de 

agricultores levam uma vida modesta por opção. 

 O Otimizador de Subvenção - grandes explorações agrícolas sob gestão 

extensiva com maioria dos rendimentos provenientes de fundos públicos. 

Gestão agrícola concentra-se na minimização dos custos, enquanto que 

preenche as condições de programas de apoio relevantes. 

 O Inovador - tem relação muito próxima com o seu / sua terra que associa a 

agricultura, mas vê a agricultura, principalmente como fonte de rendimento e 

está aberto a novos desenvolvimentos / ideias de aumentar o rendimento, 

preservando a qualidade do seu próprio ambiente de vida. Produção de 

alimentos de qualidade é uma parte essencial de sua identidade e comumente 

envolvidos com venda direta, o agro-turismo, etc. 

 

3.3 vias potenciais / estratégias para a agricultura EVN mais rentável 

 

Não há um caminho único para a agricultura EVN mais rentável - agricultores são 

muito diversos operando numa ampla gama de diferentes contextos e que têm pela 

frente uma variedade de restrições específicas. 

Por exemplo, considere um sistema de EVN,  pecuária de baixa intensidade no norte-

oeste da Escócia, onde as condições de cultura são particularmente extremas e difíceis, 

as distâncias para o mercado são longas e os mercados locais são extremamente 

pequenos. A produtividade e rentabilidade, nessas circunstâncias, são 

excecionalmente baixas e muitas explorações - especialmente aquelas que são 

integralmente baseadas em sistemas de elevado valor natural, operam com prejuízo, 

com significativamente mais do que 100% do rendimento agrícola proveniente de 

pagamentos de apoio da PAC. No curto prazo, estas empresas estão efetivamente 

garantidas no curto-prazo, com base na aceitação tácita de trabalho árdua e baixos 

rendimentos, combinados com alguns subsídios cruzados de rendimento não agrícola 

(por exemplo, pensão do Estado ou pagamentos sociais) que os torna extremamente 
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vulneráveis a uma rutura, especialmente quando o negócio é suposto passar para a 

geração seguinte. 

Nesta situação, tem sido sugerido que os agricultores têm duas opções básicas para 

melhorar a situação financeira de sua exploração: 

1. Reduzir a escala da produção pecuária e portanto, reduzir a perda e minimizar a 

exposição ao risco, já que pequenas mudanças de mercado, no preço de venda 

de animais ou no custo dos consumos intermédios (alimentos para animais), 

podem ter um grande efeito sobre o desempenho económico da exploração. 

2. Parar completamente com a exploração pecuária, mas continuar o nível 

mínimo de gestão de terras agrícolas necessário para solicitar apoio da PAC, 

deixando assim o agricultor livre para procurar fontes alternativas de 

rendimento. 

 

Nenhuma opção é particularmente inovadora, sendo muito pouco provável que seja 

ideal para a biodiversidade, mas ambas são decisões razoáveis (assumindo que o apoio 

contínuo do CAP permanece disponível) e consideravelmente mais aceitável do que 

simplesmente abandonar a terra ou vendê-la para plantações de espécies florestais de 

crescimento rápido. 

Mas existem outras opções? Existem soluções out-of-the-box para os extremos da 

agricultura EVN no isolamento das Terras Altas da Escócia e Ilhas? 

O clima e capacidade produtiva da Translyvania, no sul da Roménia, é 

significativamente melhor do que o noroeste da Escócia. Sistemas de elevado valor 

natural, de baixa intensidade, mistas (gado e culturas para corte), onde dominam as 

montanhas e paisagem montanhosa e onde o contexto socioeconómico é muito 

diferente. Há uma abundância de comunidades rurais com milhares de pequenas 

explorações agrícolas de subsistência e semi-subsistência, em que as famílias de 

agricultores têm muito potencial para estabelecer ligações aos mercados locais e 

regionais disponíveis, se tiverem os meios / capacidade de explorá-los. 

Duas grandes vias de desenvolvimento têm sido sugeridas para explorações como 

estas: 

1. Transformação em pequenas explorações familiares / explorações comerciais, 

através de uma maior integração no mercado, com o aumento da eficiência da 

produção (por exemplo, novas tecnologias) e maior volume de vendas da 

produção agrícola. Esta é a principal via favorecida pela política de 

desenvolvimento rural da UE. 
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2. Continuação da produção em pequena escala, através da diversificação com 

atividades económicas alternativas fora da agricultura, incluindo a adição de 

valor aos produtos locais etc; aumento dos níveis de agricultura a tempo parcial 

e rendimento não agrícola, continuando a sucessão com as gerações futuras 

que simplesmente assumem as explorações devido à necessidade ou escolha e 

lentamente adaptam ou evoluem os seus estilos de vida e tecnologias. 

Ambos os percursos podem beneficiar claramente de uma série de ações inovadoras, 

de apoio à comercialização, da produção em pequena escala e / ou a diversificação do 

rendimento familiar. Isto poderia incluir uma série de inovações relacionadas com o 

apoio institucional, serviços de consultoria, as novas tecnologias, sistemas de 

informação, micro-crédito e outras facilidades financeiras - como a facilitação de 

economias de escala através da cooperação relativa à utilização de consumos 

intermédios e organização da venda da produção (saídas). Etc. 

Mas será que essas explorações ainda oferecem os mesmos bens públicos, se 

deixarem de ser de pequena escala ou de subsistência? Até que dimensão podem as 

explorações individuais evoluir, sem que ocorram perdas inaceitáveis na diversidade e 

valor de conservação da natureza associada? Por exemplo, se a comercialização e / ou 

diversificação das pequenas propriedades de subsistência continuar a oferecer a 

mesma gestão de explorações extensivas que é tão valorizada para a conservação da 

biodiversidade no sul da Transilvânia? Será que as inovações tecnológicas simples, 

como corte mecânico para fenação têm um impacto positivo ou negativo sobre a 

biodiversidade da pastagem? 

 

3.4 Factores “falha"que podem limitar / restringir caminhos para a agricultura de 

EVN mais rentável 

 

Numa variedade de contextos diferentes, agronómicos, económicos, sociais e 

ambientais, encontram-se sistemas agrícolas de elevado valor natural, mas (como 

discutido anteriormente) geralmente concentram-se nas áreas mais periféricas da 

Europa rural, onde a linha de base da produtividade agrícola é mais condicionada por 

fatores tais como, solos pobres, altitude e declives elevados, baixa pluviosidade, 

afloramentos rochosos, etc. e onde há menor potencial para intensificar a produção, 

aumentar as saídas (produções) e produzir um melhor retorno económico. 
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Mas estas limitações naturais sobre a produtividade e o potencial de intensificação não 

são os únicos fatores que limitam a rentabilidade da criação de elevado valor natural. 

Em alguns casos, as condições naturais são menos restritivas e o potencial físico existe 

para intensificar a produção e aumentar o retorno económico. No entanto, um 

número de outros fatores podem limitar ou restringir a capacidade dos agricultores 

locais para responder e tirar proveito deste potencial. No contexto deste grupo focal, 

estes fatores são referidos como fatores 'falha' que limitam as possibilidades de ação 

inovadora e portanto, precisam ser superados. 

 

Constrangimentos típicos sobre a utilização mais rentável de terras agrícolas de 

elevado valor natural podem ser: 

 Históricos - como exemplo, os agricultores podem estar relutantes em investir 

na melhoria da produtividade da terra, se houver direitos de longa data de 

acesso comum à terra (nomeadamente para pastagem); 

 Económicos - agricultores que são inerentemente pobres não têm acesso aos 

recursos financeiros necessários para investir na melhoria da produtividade de 

seus sistemas agrícolas 

 Geográficos - comunidades agrícolas que se encontram geograficamente 

distantes, geralmente, sofrem com a falta de informações e limitação dos 

serviços rurais básicos; 

 Sociais - vários fatores sociais podem ter impacto sobre o potencial de inovação 

das comunidades rurais, incluindo baixos padrões educacionais, falta de 

governação social, local, etc. 

 Política - onde há uma falta de acesso a medidas de apoio disponíveis (por 

exemplo, inelegibilidade devido à dimensão económica da exploração); 

 Culturais - por exemplo, a resistência de longa data para a cooperação  

 Demográficos - onde a população agrícola está a envelhecer e há uma 

predominância maior de pensionistas; 

 Regulamentação - interpretação e implementação de regras e legislação de 

higiene e segurança alimentar inadequada, pode ser uma restrição importante 

para o desenvolvimento de novos processos e produtos alimentares; 

 Estruturais - fragmentação das explorações agrícolas, bem como infraestruturas 

precárias, que limitam o acesso aos mercados locais; 
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 Relacionados com o Mercado - perda de mercados tradicionais, devido a 

importações baratas e regulamentações mais rígidas à venda informal da 

produção de pequenos agricultores; 

 A oferta de trabalho - a crescente dificuldade de encontrar e contratar mão de 

obra qualificada determina o futuro de muitos sistemas de produção de gado 

tradicionais; 

 Conhecimento - a falta de formação e apoio consultivo. 

Estes e outros fatores 'falha', podem limitar a promoção e adoção da inovação entre os 

agricultores de sistemas de elevado valor natural e serão trabalhados pelo grupo focal. 

 

4. Fontes de inspiração para ações inovadoras 

 

Prevemos que existam inúmeros exemplos de projetos, boas práticas e de investigação 

relevantes para a inovação  no que se refere à melhoria da rentabilidade da agricultura 

de EVN e fazer um balanço daqueles será uma parte importante do trabalho do grupo 

focal. 

Duas fontes existentes de inspiração que foram apresentadas em seminários regionais 

organizados recentemente pela DG AGRI / e Service Point da PEI-AGRI; são eles o 

projeto BurrenLIFE1 na Irlanda e no trabalho de Fundatia ADEPT2 na Roménia. Ambos 

contêm atividades do projeto / abordagens que são semelhantes à estrutura potencial 

e funcionamento dos grupos operacionais PEI-AGRI, elegíveis ao abrigo da política de 

desenvolvimento rural 2014-2020. De acordo com o artigo 36 do novo Regulamento 

FEADER 1305/2013, grupos operacionais juntar múltiplos atores j para perseguir "o 

desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias nos sectores 

agrícola, alimentar e florestal". Outras áreas de ação possíveis incluem processos de 

trabalho conjunto, cadeias de abastecimento curtas, as ações conjuntas relativas ás 

alterações climáticas, projetos ambientais coletivos etc. 

 

5. Conclusões 

 

A agricultura de EVN baseia-se em princípios tradicionais, com uma riqueza de 

                                                           
1
 http://www.burrenlife.com/Userfiles/final-bfcp-terms-and-conditions-draft-2012.pdf 

2 http://www.fundatia-adept.org/ 
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conhecimento local e boas práticas (muitas vezes subestimada). Há uma enorme 

margem para reinterpretação, alargar e complementar esses princípios e práticas com 

o conhecimento contemporâneo e novas perspetivas. Interligando os agricultores em 

sistemas de EVN com investigadores, que desenvolvam investigação aplicada, (e 

financiamento adequado) para definir "na vida real" os problemas de investigação e 

encontrar soluções práticas, que possam conduzir a formas de misturar práticas 

agrícolas tradicionais com novas tecnologias e abordagens para desenvolver maneiras 

novas e rentáveis, para combinar agricultura produtiva com os objetivos de 

conservação da natureza. 

 

Este grupo focal, tem como objetivo, dar um importante passo em frente na promoção 

desta abordagem. Haverá claramente algumas questões importantes para discutir e 

resolver durante a primeira reunião, incluindo um entendimento comum sobre o 

alcance da expressão "agricultura EVN mais rentável". A reunião será centrada em três 

questões fundamentais: 

 

 Quais são os principais caminhos para melhorar a viabilidade económica da 

agricultura de elevado valor natural? 

 Quais são os fatores 'falha' que podem limitar / restringir estes caminhos? 

 Como podemos superar esses "fatores falha" por meio de ações mais 

inovadoras / abordagens sem perder as características dos sistemas agrícolas 

de elevado valor natural? 

 

Anexo 1 contém exemplos de práticas agrícolas-chave (com impactos positivos e 

negativos), para cada um destes diferentes sistemas de produção. Para aceder ao 

documento original: 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agrieip/files/fg7_hnvf_profitability_starting

_paper_2014_en.pdf) 

 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agrieip/files/fg7_hnvf_profitability_starting_paper_2014_en.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agrieip/files/fg7_hnvf_profitability_starting_paper_2014_en.pdf

