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Resumo
A agricultura de precisão (AP) é um conceito de gestão agrícola moderno, que utiliza técnicas
digitais para controlar e otimizar os processos de produção agrícola. Em vez de aplicar a
mesma quantidade de fertilizantes na totalidade de um terreno agrícola ou alimentar uma
extensa população animal com a mesma quantidade de alimentos, a AP irá medir as variações
das condições no terreno e adaptar a estratégia de fertilização ou colheita em conformidade.
Do mesmo modo, irá avaliar as necessidades e as condições de cada animal em efetivos de
maiores dimensões e otimizar a alimentação numa base individual por animal.

Os métodos de AP prometem o aumento da quantidade e qualidade da produção agrícola,
com a utilização de menos meios (água, energia, fertilizantes, pesticidas, etc.). O objetivo é
reduzir os custos e o impacto ambiental, bem como produzir mais e melhores alimentos. Os
métodos de AP dependem, essencialmente, da combinação de novas tecnologias de sensores,
das tecnologias de navegação e determinação da posição por satélite e da Internet das coisas.
A AP tem vindo a entrar nas explorações agrícolas em toda a Europa e está cada vez mais a
ajudar os agricultores no seu trabalho.

O presente estudo visa informar os deputados ao Parlamento Europeu acerca da situação atual,
de possíveis desenvolvimentos no futuro, de preocupações sociais e oportunidades e das
opções políticas para análise por parte dos decisores políticos europeus.

Na primeira parte, o estudo apresenta uma síntese dos principais aspetos da agricultura
europeia e do estado atual da AP. Na segunda parte, são apresentados cenários possíveis para
o desenvolvimento futuro da AP, elaborados no contexto de um exercício prospetivo, seguidos
das principais conclusões extraídas da análise destes cenários. A última parte chama a atenção
para os instrumentos legislativos através dos quais o Parlamento Europeu pode contribuir
para moldar as condições de enquadramento em que estas novas tecnologias poderão evoluir.
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1. Resumo

A agricultura de precisão (AP) é um conceito de gestão agrícola moderno, que utiliza técnicas digitais
para controlar e otimizar os processos de produção agrícola. Por exemplo, em vez de aplicar a mesma
quantidade de fertilizantes na totalidade de um terreno agrícola ou alimentar uma extensa população
animal com a mesma quantidade de alimentos, a AP irá medir as variações das condições no terreno e
adaptar a estratégia de fertilização ou colheita em conformidade. Do mesmo modo, irá avaliar as
necessidades e as condições de cada animal em efetivos de maiores dimensões e otimizar a alimentação
numa base individual por animal.

Os métodos de AP prometem o aumento da quantidade e qualidade da produção agrícola, mediante a
utilização de menos meios (água, energia, fertilizantes, pesticidas...). O objetivo é reduzir os custos e o
impacto ambiental, bem como produzir mais e melhores alimentos. Os métodos de AP dependem,
essencialmente, da combinação de novas tecnologias de sensores, das tecnologias de navegação e
determinação da posição por satélite e da Internet das coisas. A AP tem vindo a entrar nas explorações
agrícolas em toda a Europa e está cada vez mais a ajudar os agricultores no seu trabalho.

O presente estudo visa informar os deputados ao Parlamento Europeu acerca da situação atual, de
possíveis desenvolvimentos no futuro, de preocupações sociais e das opções políticas para análise por
parte dos decisores políticos europeus.

Na primeira parte, é apresentada uma síntese dos principais aspetos da agricultura europeia e do estado
atual da AP. Na segunda parte, são apresentados cenários possíveis para o desenvolvimento futuro da
AP, elaborados no contexto de um exercício prospetivo1, seguidos das principais oportunidades e
preocupações extraídas da análise destes cenários. A última parte aborda as principais conclusões
retiradas do exercício prospetivo, que são especialmente importantes para a formulação de políticas
europeias:

1. A agricultura de precisão pode dar um contributo significativo para a segurança alimentar e
a qualidade dos alimentos:
 a AP já oferece soluções tecnológicas para produzir mais com menos continua a

corresponder à solicitação de travagem do condutor, tendo em conta a aderência
pneu/estrada existente, a travagem deve atuar automaticamente em todas as rodas do
veículo.

 a AP irá aumentar a segurança alimentar e a fitossanidade.
2. A agricultura de precisão pode promover mais formas sustentáveis de exploração agrícola:
 as tecnologias fundamentais da AP já estão a ser utilizadas com efeitos positivos no

ambiente continua a corresponder à solicitação de travagem do condutor, tendo em conta a
aderência pneu/estrada existente, a travagem deve atuar automaticamente em todas as
rodas do veículo.

 a AP irá gerar ganhos de produtividade sustentáveis.
3. A agricultura de precisão irá desencadear mudanças societais mais vastas:
 as tecnologias da AP já se encontram amplamente disponíveis, mas a sua adoção ainda é

baixa;
 a AP irá influenciar as práticas de trabalho e as condições de vida nos terrenos agrícolas

continua a corresponder à solicitação de travagem do condutor, tendo em conta a aderência

1 «Towards Scientific Foresight for the European Parliament» (Rumo aos estudos científicos prospetivos para o
Parlamento Europeu), Lieve Van Woensel e Darja Vrščaj, Serviços de Estudos do Parlamento Europeu, 2015 (PE
527.416)

https://epthinktank.eu/2015/01/30/scientific-foresight-in-the-european-parliament-an-approach-for-anticipating-impacts-of-future-techno-scientific-trends/
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pneu/estrada existente, a travagem deve atuar automaticamente em todas as rodas do
veículo.

 estão a surgir novos modelos empresariais no domínio da exploração agrícola;
4. A agricultura de precisão requer a aprendizagem de novas competências:
 competências tecnológicas;
 competências em matéria ambiental continua a corresponder à solicitação de travagem do

condutor, tendo em conta a aderência pneu/estrada existente, a travagem deve atuar
automaticamente em todas as rodas do veículo.

 competências de gestão.

A grande diversidade da agricultura em toda a UE, nomeadamente no que se refere à dimensão das
explorações, tipos de cultivo, práticas de cultivo, produção e emprego, representa um desafio particular
para os decisores políticos europeus. As medidas políticas europeias devem, por conseguinte, ter em
consideração que as oportunidades e as preocupações em torno da AP podem variar muito de um
Estado-Membro para o outro.
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2. O estado da agricultura europeia num contexto mais alargado

A agricultura mundial enfrenta um conjunto de desafios importantes nos próximos anos: o crescimento
rápido da população mundial, as alterações climáticas, o aumento da procura de energia, a escassez de
recursos, a urbanização acelerada, as mudanças nos regimes alimentares, o envelhecimento da
população nas zonas rurais em países desenvolvidos, o aumento da concorrência nos mercados
mundiais, a falta de acesso ao crédito e a apropriação ilegal de terras em muitos países em
desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, a agricultura na Europa e noutras partes do mundo encontra-se numa encruzilhada
importante. A crescente digitalização das práticas agrícolas possibilita a produção de produtos de
origem vegetal e animal com cada vez mais eficiência e menos impacto ambiental.

Este capítulo apresenta os principais resultados de um exercício de levantamento centrado nas
condições de enquadramento ao abrigo das quais a agricultura é praticada atualmente na Europa
(subpontos 1-2), bem como a análise dos aspetos principais da agricultura de precisão, as preocupações
e as tendências futuras (subpontos 3-6)

1. Produção agrícola na UE;
2. Modelos empresariais na exploração agrícola europeia;
3. Tendências na agricultura de precisão na UE;
4. A economia e governação da digitalização e a agricultura de precisão;
5. O impacto ambiental da agricultura de precisão e
6. A mão de obra especializada e a agricultura de precisão.

Os documentos analíticos de base, mais pormenorizados, podem ser consultados no anexo 1 do
presente relatório, «A agricultura de precisão e o futuro da exploração agrícola na Europa – Exploração
do horizonte técnico».

A grande diversidade da agricultura em toda a UE, nomeadamente no que se refere à dimensão das
explorações, tipos de cultivo, práticas de cultivo, produção e emprego, representa um desafio para os
decisores políticos europeus. Por conseguinte, a elaboração de medidas políticas europeias deve ter em
conta as diferenças entre os Estados-Membros, uma vez que as oportunidades e preocupações variam
muito de país para país.

2.1. Panorâmica da produção agrícola na UE
Em geral, na UE, a superfície disponível para a agricultura está a diminuir progressivamente com o
aumento da silvicultura e da urbanização, pelo que a produtividade tem de aumentar se quisermos
manter ou aumentar a produção.

Dos terrenos agrícolas na UE, 60 % são culturas arvenses, 34 % pastagens permanentes e 6 % culturas
permanentes, tais como, fruta, bagas, frutos de casca rija, citrinos, oliveiras e vinhas.

O total de superfície agrícola utilizada é de 174 milhões de hectares (ha), o que representa 40 % da área
agrícola da UE.

Na UE, verifica-se uma diminuição de longa data do número de explorações, com um correspondente
aumento de área por exploração. Entre 2005 e 2013, a taxa média da diminuição foi de 3,7 % por ano, o
que resultou numa redução de 1,2 milhões no número de explorações e no aumento da área média das
explorações de 14,4 para 16,1 hectares. A superfície agrícola diminuiu 0,7 % durante o mesmo período.

A situação da agricultura na Europa varia significativamente em função do setor agrícola, tal como
demonstrado pelos seguintes setores fundamentais:
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Cereais

A UE é autossuficiente em cereais e é um exportador líquido. Mais de 50 % da produção de cereais
serve de alimento para gado e a procura de alimentos para animais tem uma influência importante no
mercado, tanto a nível da UE como internacional. Prevê-se que a procura mundial permaneça forte a
médio prazo e que os preços se mantenham.

Uvas

Espanha, França, Itália, Portugal, Roménia, Grécia e Alemanha produzem, cada um, mais de
0,8 milhões de toneladas de uvas e representam 94 % da produção de uvas da UE. A produção média
a nível da UE é de 7,9 toneladas por hectare, variando entre 3,4 e 11,5 toneladas por hectare em cada
Estado-Membro.

Do total da produção de uvas na UE, 92 % destinou-se à produção de vinho.

Azeitonas

Em 2013, a superfície de oliveiras da UE sujeita a colheita foi de 4,9 milhões de hectares, que
produziram 13,6 milhões de toneladas de azeitonas. Espanha, Itália, Grécia e Portugal representam
99 % da produção da UE. Noventa e cinco por cento da produção é usada para produzir azeite, sendo
os restantes 5 % destinados a azeitonas de mesa.

A produção média da UE é de 2,7 toneladas por hectare, com as médias dos Estados-Membros a
variarem entre 0,8 a 3,7 toneladas por hectare.

Carnes

A maioria da carne produzida na UE provém de suínos (55 %), de aves (25 %), de bovinos (18 %) e de
ovinos e caprinos (2 %).

A UE é autossuficiente em termos da totalidade da produção de carne. No entanto, produz apenas
80 %-90 % do seu consumo de carne de ovino e caprino. A produção de carne de bovino é
aproximadamente equivalente ao consumo, a produção de carne de porco excede em 11 % o consumo
e a carne de aves de capoeira excede em 4 % o consumo.

Prevê-se um aumento na procura mundial de carne de ovino e caprino, mas as exportações da UE
limitar-se-ão a um aumento de 0,1 % por ano, devido à concorrência da Austrália e da Nova Zelândia.
Estima-se que a produção de carne de aves de capoeira cresça 4 % entre 2015 e 2025 e que as exportações
aumentem 1,4 % por ano durante o mesmo período.

Leite e produtos lácteos

A UE é autossuficiente na produção de leite e produtos lácteos e exporta os excedentes, principalmente
sob a forma de queijo e leite em pó. A UE é o maior produtor mundial de leite de vaca. Os EUA têm,
de longe, a maior produção de leite por vaca, com mais de 10 000 kg/ano.  A Argentina ocupa a
segunda posição, com 6 419 kg/vaca, seguida da UE com 6 327 kg/vaca.

Numa perspetiva de médio prazo, o crescimento da população e a preferência crescente por produtos
lácteos irão conduzir a um aumento da procura mundial e a uma subida dos preços do leite e dos
produtos lácteos. Atualmente, os preços estão baixos devido à oferta crescente em conjunto com
exportações reduzidas. Estima-se que as importações mundiais aumentem 2,4 % (mais de 1,4 milhões
de toneladas) por ano, continuando a China a ser o principal importador.

Prevê-se um aumento da produção de leite da UE de 0,8 % por ano, até 2025. As entregas às centrais
leiteiras deverão aumentar ligeiramente mais depressa, a uma taxa de 0,9 % por ano, ao mesmo tempo
que o consumo na exploração e as vendas diretas descem.
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2.2. Os modelos empresariais na exploração agrícola europeia
Em 2013, existiam 10,8 milhões de explorações agrícolas na UE, que ocupavam 174 milhões de hectares.
A mão de obra agrícola regular (excluindo os trabalhadores sazonais) compreendia 22,2 milhões de
pessoas.

Emprego

Na UE, as explorações com um produtor singular empregam 86 % da mão de obra ativa (medida em
unidades de trabalho-ano – UTA). As explorações agrícolas pertencentes a pessoas coletivas empregam
12 % e as explorações associadas empregam 2 % das UTA.

Entre 2010 e 2013, o número de explorações desceu 11,5 %, de 12 para 10,8 milhões. A taxa anual de
diminuição, entre 2005 e 2013, foi de 3,7 %.

O número de trabalhadores agrícolas regulares desceu 12,8 %, de 25 milhões em 2010 para 22 milhões
em 2013. Contudo, o número de postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro (também denominados
«unidades de trabalho-ano», ou UTA) desceu apenas 4,4 % no mesmo período, o que denota uma taxa
mais elevada de emprego.

Estes valores destacam uma descida de longo prazo no número de explorações na UE e uma
consolidação progressiva de explorações de maior dimensão. Como parte do processo de consolidação,
o número de trabalhadores agrícolas regulares está a descer.

Trinta e um por cento dos agricultores têm uma idade superior a 65 anos, enquanto 6 % têm menos de
35.

A maioria dos agricultores da UE não tem qualificações formais na área da agricultura: 70 % apenas
têm experiência prática, 20 % tiveram formação básica e 8 % frequentaram um curso completo de
formação em agricultura. Todavia, estas médias não revelam grandes diferenças entre os Estados-
Membros. Além disso, uma percentagem mais elevada de agricultores com mais de 65 anos (80 %) não
tem formação.

Economia agrícola

A produção agrícola, medida pela produção-padrão (PP, em euros por hectare), varia amplamente
entre os Estados-Membros. Em termos de superfície, a média da produção-padrão nos diferentes
Estados-Membros varia entre 527 e 11 095 euros por hectare.

Uma parte desta diferença pode ser atribuída à diversidade particular das atividades agrícolas. Em
termos de superfície, a horticultura sob coberto gera 46 377 euros de produção por hectare em toda a
UE, enquanto os cereais, as sementes de oleaginosas e as culturas de batata geram apenas 824 euros por
hectare, em média. No entanto, também existem grandes variações entre os Estados-Membros na
produção-padrão por hectare por cada tipo de atividade.

No que respeita a pessoas coletivas, as explorações associadas geram 2 218 euros de produção-padrão
por hectare, por comparação com os produtores singulares, com 1 939 euros por hectare, e com as
pessoas coletivas, com 1 729 euros por hectare. Contudo, são óbvias diferenças mais drásticas entre as
formas legais no que se refere à produção por unidade de trabalho (UTA). As explorações associadas
geram 97 059 euros por UTA, comparativamente a 72 044 euros por UTA para as pessoas coletivas e a
27 930 euros por UTA para os produtores singulares.

Os quatro tipos de produção agrícola com mais produção-padrão a nível da UE são a leiteira; os cereais,
as oleaginosas e as proteaginosas; os suínos e as aves de capoeira. Estes quatro tipos estão entre os
setores mais importantes na maioria dos Estados-Membros.
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No entanto, as vinhas são o tipo de produção agrícola com mais produção-padrão em França e em
Itália. Os ovinos, os caprinos e os animais de pastoreio constituem o tipo de produção agrícola mais
importante na Grécia e a horticultura ao ar livre é o mais importante em Malta.

2.3. Tendências na agricultura de precisão na UE
Existe um amplo leque de tecnologias facilitadoras na agricultura de precisão. Estas tecnologias são
utilizadas para a identificação de objetos, a georreferenciação, a medição de parâmetros específicos, o
sistema mundial de navegação por satélite (GNSS), a conectividade, o armazenamento e análise de
dados, os sistemas de aconselhamento, a robótica e a navegação autónoma. Já existem as primeiras
aplicações de práticas de AP em explorações de culturas arvenses, de produtos hortícolas e de laticínios,
mas as tecnologias da AP também podem ser aplicadas a outros setores. Atualmente, verificam-se
muitos progressos no desenvolvimento da AP e o mercado desta foi totalmente acolhido pelo setor e
pelos investidores, mas ainda não foi aproveitado o potencial pleno da AP.

Quadro 1: De que modo são as políticas afetadas pela agricultura de precisão?

De que modo são as políticas afetadas pela agricultura de precisão?

Questão política Designação Efeito no
objetivo
político*

Competitividade da agricultura
da UE

As explorações agrícolas aplicarão tecnologias da AP
para produzir «mais com menos», aumentando a
respetiva competitividade e a das cadeias
agroalimentares. As grandes explorações são as que
mais beneficiarão.

+

Dimensão e número de
explorações

A dimensão das explorações aumentará, devido aos
investimentos necessários em tecnologias da AP e em
saber-fazer. O número de explorações diminuirá, o
que já é a tendência atual.

=

Emprego na produção primária
em explorações agrícolas

O número de postos de trabalho em explorações
diminuirá devido à aplicação das tecnologias da AP,
especialmente nas explorações nas quais muito do
trabalho ainda é realizado por mão de obra pouco
especializada.

-

Mão de obra especializada A AP necessita de mais agricultores especializados
(TIC) e de uma indústria dos serviços madura.

+

Desenvolvimento empresarial
nas cadeias agroalimentares

A AP irá proporcionar muitas oportunidades à
indústria dos serviços (indústria de sensores, TIC,
Internet das coisas, empresas de maquinaria) e às
empresas do ramo alimentar (transformação,
logística, retalho) quando o mercado da AP crescer.

++

Agricultura multifuncional As explorações concentrar-se-ão mais na agricultura
quando investirem nas tecnologias da AP e em saber-
fazer.

= /-

Desenvolvimento rural e
demográfico

A AP poderá abrandar ou por termo à tendência de
as pessoas abandonarem as zonas rurais da UE por
uma vida melhor nas cidades, pois cria novas
oportunidades de negócio e de trabalho para pessoas
altamente especializadas.

+
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Segurança alimentar Os sistemas de monitorização baseados em sensores
e os Sistemas de Apoio à Decisão (DSS)
proporcionarão aos agricultores e às partes
interessadas melhores informações e um alerta
precoce sobre o estado das culturas e dos animais,
melhorando as previsões de rendimento.

++

Segurança dos alimentos Os sistemas de monitorização baseados em sensores,
em DSS e os sistemas de monitorização e rastreio
fornecerão aos agricultores, aos transformadores e a
outras partes interessadas melhores informações e
alertas precoces sobre a qualidade dos produtos
alimentares.

++

Transparência das cadeias
agroalimentares

Ver qualidade dos alimentos. ++

Produção sustentável As tecnologias da AP permitem a produção de «mais
com menos».  A utilização de recursos naturais,
agroquímicos, antibióticos e energia será reduzida
em benefício dos agricultores e do ambiente e,
consequentemente, da sociedade.

++

Alterações climáticas e ação Ver produção sustentável e segurança alimentar. Os
agricultores e as partes interessadas podem detetar
os efeitos das alterações climáticas na produção
agrícola numa fase mais precoce e tomar medidas.

+

*++ e + são positivos, = é neutro ou desconhecido, - e -- são efeitos negativos

2.4. A economia e governação da digitalização e a agricultura de precisão
Para o desenvolvimento das práticas da agricultura de precisão, as matérias relacionadas com a gestão
e propriedade de dados e o acesso a dados abertos são de importância fulcral. É necessário prestar
especial atenção ao estabelecimento de uma abordagem de dados abertos em toda a cadeia alimentar,
com normas adequadas que facilitem o intercâmbio de dados, impedindo, ao mesmo tempo, a
utilização indevida de monopólios naturais ou efeitos de dependência. Tornar os agricultores os
proprietários dos seus próprios dados e dar às partes interessadas a oportunidade de controlar o fluxo
dos seus dados deverá ajudar a criar confiança entre os agricultores para o intercâmbio de dados e a
colher os frutos da análise de grandes volumes de dados.

A política de desenvolvimento rural e a política regional devem garantir o acesso a Internet de banda
larga (4G/5G) e ajudar a encontrar novas formas de emprego, caso a agricultura se torne menos
intensiva em termos de mão de obra.

Política Agrícola Comum

Atualmente, a PAC é regida por quatro regulamentos essenciais:
(i) Regulamento (UE) n.º 1305/2013 – regulamento do desenvolvimento rural;
(ii) Regulamento (UE) n.º 1307/2013 – regulamento dos pagamentos diretos;
(iii) Regulamento (UE) n.º 1308/2013 – regulamento da organização comum dos mercados (OCM);

(iv) Regulamento (UE) n.º 1306/2013 – regulamento horizontal.
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Política regional

 Um nível acima da política de desenvolvimento rural encontra-se a política regional da Europa.
É importante que não só os agricultores, mas também outras pessoas no espaço rural tenham
bons conhecimentos informáticos e um bom acesso à Internet (por banda larga de fibra ótica
ou 4G/5G). A nossa análise nos capítulos anteriores identificou o risco de êxodo rural que
alguns países ou regiões na Europa poderão enfrentar quando forem introduzidos tratores não
tripulados e quando algumas das decisões forem tomadas remotamente. As políticas regionais
devem ter em conta estes desenvolvimentos e analisar de que forma pode ser criado emprego
noutros setores.

 O artigo 174.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia visa reduzir as
disparidades entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e consagra especial
atenção às zonas rurais afetadas pela transição industrial. O Regulamento (UE) n.º 1303/2013
estabelece as disposições comuns relativas aos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento, tais como o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão, que
podem ajudar as regiões.

Política ambiental

 As TIC apoiarão a política ambiental: com a digitalização da agricultura, passa a ser possível
medir e verificar o impacto ambiental da agricultura (medição de precisão). Este facto permite
que os custos externos sejam internalizados, conduzindo até à contabilização dos custos reais.
As políticas ambientais podem forçar os agricultores a utilizar as TIC para recolher mais dados
ambientais e a torná-los acessíveis. Assim, a utilização de incentivos económicos na política
ambiental (como a tributação de excedentes minerais a nível da exploração) torna-se uma
opção.

Legislação aplicável:

 Diretiva 91/676/CEE do Conselho (a Diretiva Nitratos)
 Diretiva 2000/60/CE (Diretiva-Quadro da Água)
 Diretiva 2001/81/CE (Diretiva Valores-limite Nacionais de Emissão)
 Pacote relativo à política de ar limpo
 Diretiva 96/61 relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP). A Diretiva PCIP

foi substituída pela Diretiva 2008/1/CE, sem alterar as suas disposições substantivas.

Em 2006, a CE criou uma estratégia europeia de combate à poluição do solo. Dizia respeito a uma
estratégia temática de proteção do solo no âmbito de uma diretiva-quadro. No entanto, como
vários países consideram que a proteção do solo não se insere no âmbito do direito da UE, a CE
decidiu cancelar a diretiva em maio de 2014.

Política de qualidade dos alimentos

 O Regulamento (CE) n.º 178/2002, relativo à legislação alimentar geral, estabelece os
princípios gerais da segurança alimentar, incluindo requisitos relativos à necessidade de as
empresas do setor alimentar colocarem no mercado alimentos seguros, à rastreabilidade dos
géneros alimentícios, à apresentação dos alimentos, à retirada ou recolha do mercado de
géneros alimentícios não seguros, bem como a exigência de os géneros alimentícios e os
alimentos para animais importados para a UE ou exportados da UE respeitarem a legislação
alimentar.
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Política da concorrência

 A política da concorrência da UE diz respeito ao mercado interno da UE. Compreende regras
para a concorrência leal entre as empresas e, por conseguinte, tem como objeto o
comportamento anticoncorrencial, a análise de fusões e de auxílios estatais e o encorajamento
da liberalização. A legislação da UE relativa à liberalização baseia-se no artigo 3.º do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

Política da inovação – investigação e ciência

 O programa de investigação da UE Horizonte 2020, com sete anos de duração, deve
aprofundar o apoio ao desenvolvimento da inovação no âmbito das TIC para a agricultura e o
setor alimentar.

 Além de apoiar desenvolvimentos na inovação em áreas prioritárias e nas PME, essencialmente
através do Horizonte 2020, a CE promove ainda a ampla comercialização da inovação na UE
através da contratação pública para a inovação, a conceção para a inovação, políticas para a
inovação do lado da procura, a inovação no setor público e a inovação social. Além disso, as
Parcerias Europeias de Inovação (PEI), que também foram lançadas no domínio da
agricultura, constituem uma nova abordagem da UE à investigação e à inovação.

Política industrial

 A base jurídica da política industrial é o artigo 173.º do TFUE. Na sua comunicação intitulada
«a Preparar o futuro: conceber uma estratégia comum para as tecnologias facilitadoras
essenciais na UE (COM(2009) 0512), a Comissão afirmou que a UE iria promover a utilização
de tecnologias facilitadoras essenciais (TFE).

 Em janeiro de 2014, a Comissão lançou a comunicação – Por um renascimento industrial
europeu (COM (2014) 0014), centrada em políticas mais coerentes no domínio do mercado
interno, designadamente nas infraestruturas europeias, como as redes de informação, bem
como nos bens e serviços. Para apoiar a concretização dos seus objetivos políticos, a CE gere os
seguintes programas de apoio: COSME (Programa para a Competitividade das Empresas e
PME), Horizonte 2020, Galileo e Copernicus. A política industrial da UE apoia ainda a
proteção dos direitos de propriedade intelectual (DPI).

Direitos de propriedade

 Para a promoção da inovação, do emprego e da melhoria da competitividade, a proteção da
propriedade intelectual é importante para a UE. Em 2011, a CE adotou uma estratégia
abrangente no domínio dos DPI, que também inclui as patentes. O objetivo é tornar a inovação
mais barata e simples para as empresas e inventores na Europa.

Políticas em matéria de dados

 O Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais e à livre circulação desses dados é importante para a política da UE em matéria de
dados. O regulamento visa reforçar os direitos fundamentais dos cidadãos na era digital e
facilitar os negócios, simplificando as regras para as empresas no mercado único digital.

Dados abertos

 A Diretiva relativa à reutilização de informações do setor público (Diretiva 2003/98/CE,
conhecida como Diretiva «ISP») entrou em vigor em 31 de dezembro de 2003 e foi revista pela
Diretiva 2013/37/UE. A diretiva centra-se nos aspetos económicos da reutilização da
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informação e não no acesso dos cidadãos à informação. Os Estados-Membros eram obrigados
a transpor a Diretiva 2013/37/UE até 18 de julho de 2015.

2.5. Impacto ambiental da agricultura de precisão
Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013,
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
(FEADER). Este regulamento estabelece as regras gerais que regulam o apoio da União ao
desenvolvimento rural, financiado pelo FEADER e criado pelo Regulamento (UE) n.º 1306/2013.

As regras pertinentes são:

 Artigo 28.º (Agroambiente e clima)

Esta medida apoia os agricultores que pretendam realizar operações relacionadas com um ou
mais compromissos em matéria de agroambiente e clima, mudando para sistemas agrícolas
mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. É ainda possível propor medidas que abranjam
todo o sistema agrícola em abordagens holísticas, nas quais os agricultores são pagos para
aplicar uma série de práticas agronómicas combinadas. Diz respeito aos compromissos
relativos à produção animal e aos sistemas de cultura. A AP pode oferecer justificações
agronómicas e ambientais a esta medida.

 Artigo 17.º (Investimentos em ativos físicos)

Esta medida aplica-se à modernização e intensificação das explorações agrícolas.

 Artigo 35.º (Cooperação)

A cooperação pode estar relacionada com projetos-piloto, intervenções conjuntas destinadas à
atenuação das alterações climáticas e adaptação às mesmas e abordagens conjuntas relativas a
práticas ambientais, nomeadamente a gestão eficiente dos recursos hídricos. A AP pode
contribuir para estes requisitos.

 Artigo 14.º (Transferência de conhecimentos e ações de informação)

Os Estados-Membros podem facilitar, por exemplo, a partilha de experiências pertinentes no
domínio da AP no que se refere à tomada de decisões e às medições do impacto.

 Artigo 15.º (Serviços de aconselhamento e serviços de gestão agrícola e de substituição nas
explorações agrícolas)

Esta medida inclui aconselhamento quanto à implementação das boas práticas agronómicas e
à proteção integrada das culturas, relacionados com o desempenho económico e ambiental da
exploração agrícola. Estes elementos podem ser abarcados pela AP.

Além disso, a irrigação de precisão visa uma utilização eficiente da água em termos de tempestividade
e localização. Este objetivo pode ser contemplado ao abrigo do:

 Artigo 46.º (Investimentos em irrigação)

Os investimentos que asseguram a redução efetiva do consumo de água, a melhoria das
instalações de rega existentes, nomeadamente os contadores de água e a medição do consumo
de água, podem ser considerados como a base para a irrigação de precisão.

Podem ser promovidas mais atividades gerais em termos de transferência de tecnologia e intercâmbio
ou transferência de informações decorrentes de investigação, experiência no terreno ou outros setores
industriais, ao abrigo dos seguintes artigos:

 Artigos 55.º, 56.º e 57.º (Rede Parceria Europeia de Inovação – PEI)
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 A Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa à proteção das águas
contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola (a Diretiva Nitratos de 1991) visa
proteger a qualidade da água em toda a Europa, impedindo que os nitratos de origem agrícola
poluam o solo e as águas superficiais e promovendo o uso de boas práticas agrícolas. A diretiva
requer a criação de programas de ação a aplicar obrigatoriamente pelos agricultores nas zonas
vulneráveis a\ nitratos (ZVN). Estes programas devem incluir:

o medidas que já constem de códigos de boa prática agrícola, que se tornam obrigatórias nas
ZVN continua a corresponder à solicitação de travagem do condutor, tendo em conta a
aderência pneu/estrada existente, a travagem deve atuar automaticamente em todas as
rodas do veículo.

o outras medidas, como a limitação da aplicação de fertilizantes (minerais e orgânicos). Estas
devem ter em conta as necessidades das culturas, as quantidades de azoto, o fornecimento
de azoto no solo e a quantidade máxima de estrume animal a aplicar (correspondendo a
170 kg azoto/hectare/ano).

 A Diretiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006,
relativa à proteção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração (anexo 1)
estabelece medidas específicas, nos termos do artigo 17.º, n.{s+}os{e+} 1 e 2, da Diretiva
2000/60/CE a fim de prevenir e controlar a poluição das águas subterrâneas. Esta diretiva
completa ainda as disposições destinadas a prevenir ou limitar a introdução de poluentes nas
águas subterrâneas já previstas na Diretiva 2000/60/CE e visa prevenir a deterioração do
estado de todas as massas de águas subterrâneas. A Diretiva 2000/60/CE da UE contém
disposições gerais relativas à proteção e preservação das águas subterrâneas.

 A Diretiva 2009/128/CE da UE, relativa uma utilização sustentável dos pesticidas, estabelece
um quadro para uma utilização sustentável dos pesticidas através da redução dos riscos e
efeitos da sua utilização na saúde humana e no ambiente, promovendo o recurso à proteção
integrada das culturas e a abordagens ou técnicas alternativas, tais como alternativas não
químicas aos pesticidas. A proteção integrada das culturas baseia-se em processos dinâmicos
e requer a tomada de decisões a nível estratégico, tático e operacional.

 Programas de investigação e inovação da UE (I&D Agricultura da UE, 2016)
A investigação e a inovação serão financiadas, essencialmente, por duas fontes: o Horizonte
2020 (investigação e inovação) e a política de desenvolvimento rural (inovação):
o A UE quase duplicou os seus esforços com um orçamento sem precedentes de 4 mil

milhões de euros afetados ao Desafio Societal n.º 2 do Horizonte 2020, «Segurança
alimentar, agricultura e silvicultura sustentáveis, investigação
marinha e marítima e nas águas interiores e bioeconomia». Para além do Desafio Societal n.º 2,
existem diversas partes do Horizonte 2020 que interessam à agricultura, à silvicultura e à
cadeia agroalimentar.

o Em sinergia, a UE fixou como primeira prioridade da política de desenvolvimento rural
para 2014-2020 «Fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação nos setores agrícola e
florestal e nas zonas rurais». Os programas de desenvolvimento rural irão financiar a
inovação agrícola e florestal através de várias medidas que podem apoiar a criação de
grupos operacionais, serviços de inovação, investimentos ou outras abordagens.

Nestas duas fontes de financiamento existem nove programas de maior interesse para a
inovação nos setores agrícola, alimentar e florestal. Neste programas existe uma margem
considerável para tratar de questões relativas a elementos relacionados com a agricultura de
precisão e a melhoria das boas práticas agrícolas.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31991L0676
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Quadro 2: Previsão de ganhos ambientais obtidos através dos principais processos e técnicas da AP

Processo Técnica Previsão de ganhos ambientais

Tempestividade do trabalho sob
condições meteorológicas
favoráveis

Orientação automática de
máquinas através de GPS

Redução da compactação do solo

Redução da pegada de carbono
(redução de 10 % no consumo de
combustível em operações no
terreno)

Deixar vegetação permanente
em locais-chave e nos limites do
terreno

Orientação automática e cultivo nas
curvas de nível em terreno
acidentado

Redução da erosão (de 17T/ha/ano
para 1T/ha/ano e talvez menos)

Redução do escoamento das águas
superficiais e de fertilizantes

Redução do risco de inundação

Redução ou abrandamento do
fluxo de água entre sulcos de
batatas/legumes para diminuir
a velocidade da água

- Microbarragens ou
microreservatórios entre os
sulcos («sulcos barrados»)

- Sulcos ao longo das curvas de
nível do terreno

Redução do escoamento de
sedimentos

Redução do escoamento de
fertilizantes

Manutenção de fertilizantes e
pesticidas a distâncias
recomendadas dos cursos de
água

- Orientação automática baseada
em informação geográfica

- Controlo por secção dos
pulverizadores e da distribuição
de fertilizantes

Prevenção/eliminação da
contaminação direta de águas
fluviais

Evitar a sobreposição da
aplicação de pesticidas e
fertilizantes

Controlo por secção dos
pulverizadores e da distribuição de
fertilizantes

Redução/prevenção da introdução
excessiva de químicos no solo e do
risco de poluição da água

Taxa variável de aplicação de
estrume

Detetores móveis de composição
do estrume

Ajustamento da profundidade de
injeção

Redução da poluição das águas
subterrâneas

Redução da emissão de amoníaco
para a atmosfera

Irrigação de precisão Mapeamento da textura do solo Prevenção do consumo excessivo
de água ou da acumulação de água

Redução do consumo de água doce

Pulverização com herbicida em
parcelas de culturas

Deteção de plantas infestantes (em
linha/mapas de plantas infestantes)

Redução da utilização de
herbicidas com uma abordagem
baseada em mapas (nos cereais de
inverno entre 6 %-81 % para os
herbicidas contra as plantas
infestantes de folhagem larga e
entre 20 %-79 % para os herbicidas
contra gramíneas)

Foi alcançada uma redução de
entre 15,2 % a 17,5 % na área
aplicada a cada campo com
controlo do segmento de rampa



STOA – Avaliação das Opções Científicas e Tecnológicas

Processo Técnica Previsão de ganhos ambientais
baseado em mapas, por
comparação à ausência de
controlo do segmento de rampa

Tratamento precoce e
localizado de pragas e doenças

Deteção de doenças:

- Deteção ótica por
multisensores

- Deteção de esporos aéreos

- Sensores voláteis

Redução da utilização de pesticida
através de deteção adequada e um
modelo de boa decisão (poupança
possível de 84,5 % em pesticidas)

Pulverização de precisão em
pomares e vinhas

- Deteção do tamanho e
estrutura da árvore

- Proteção integrada de
precisão

Redução na utilização de pesticida
de até 20 %-30 %

Redução da área pulverizada entre
50 %-80 %

Aplicação de taxa variável de
fertilizante de azoto de acordo
com os requisitos da cultura e
as condições atmosféricas

Índice de culturas e vegetação
baseado em sensores óticos

Mapas de nutrientes do solo

Melhoria da eficiência na utilização
de azoto

Redução do azoto residual nos
solos entre 30 % e 50 %

Aplicação de taxa variável de
fertilizante de fósforo de acordo
com os requisitos da cultura e
as condições atmosféricas

Índice de culturas e vegetação

Mapas de nutrientes do solo

Melhoria de 25 % na recuperação
de fósforo

Estimativa da biomassa da
cultura

Índice de culturas e vegetação Ajustamento da dosagem de
fungicida em conformidade com a
biomassa da cultura

Redução das micotoxinas Índice de culturas e vegetação e
risco de doença fúngica

Otimização da dosagem de
fertilizante e da utilização de
fungicida com base num risco
acrescido de doença em zonas com
elevada densidade de culturas

2.6. Mão de obra especializada e agricultura de precisão
As questões relacionadas com a mão de obra e as competências são fundamentais para um maior
desenvolvimento do setor agrícola da UE. A agricultura na UE enfrenta vários desafios: as crises
financeiras, a concorrência mundial, as alterações climáticas e os custos crescentes colocaram sob
pressão a comunidade agrícola. Historicamente, em resposta a estes desafios, a UE criou a política
agrícola comum (PAC) em 1962, apresentada como «uma parceria entre a agricultura e a sociedade,
entre a Europa e os agricultores europeus» (Comissão Europeia, Compreender as Políticas da União
Europeia, 2014).

O objetivo inicial da PAC era melhorar a produtividade agrícola, criando uma oferta estável de
alimentos acessíveis aos consumidores, e assegurar que os agricultores da UE tinham rendimentos
suficientes para viver. Contudo, em 2013 a PAC foi reformada em resposta aos recentes desafios
relativos à segurança alimentar, às alterações climáticas e à gestão sustentável dos recursos naturais e
das zonas agrícolas em toda a UE, a fim de manter a economia rural viva. Além disso, os dados mais
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recentes do Eurostat sugerem que a população agrícola está a envelhecer e muitos jovens já não
encaram a agricultura como uma «profissão atrativa» (Comissão Europeia, Compreender as Políticas
da União Europeia, 2014). Em 2012, a Direção-Geral das Políticas Internas da UE afirmou que apenas
6 % das explorações na UE-27 pertencem a agricultores com menos de 35 anos (cerca de 5 % na UE-15
e 7 % na UE-12). Apesar das limitações da informação estatística, o número de jovens agricultores
parece ter diminuído de forma constante em todos os países. Além disso, as perspetivas para o futuro
podem ser ainda mais desanimadoras (Direção-Geral das Políticas Internas, 20122). Os jovens
distanciaram-se da forma como os alimentos são produzidos e, com cada vez mais população a viver
em centros urbanos, encontrar novos modos de atrair os jovens para o setor agrícola é cada vez mais
difícil.

Reconhecendo a seriedade deste problema, a PAC reformada para 2014-2020 introduziu medidas novas
e reforçadas para encorajar o estabelecimento dos jovens na agricultura, nomeadamente várias formas
de apoio financeiro. Algumas medidas são obrigatórias para os Estados-Membros, como o regime para
os jovens agricultores, ao abrigo do qual estes recebem um complemento de 25 % ao auxílio direto
concedido à sua exploração por um período de cinco anos.

Num relatório publicado em 2010, Mark Shucksmith3 identificou o êxodo dos jovens como uma das
questões mais prementes para a sustentabilidade futura das comunidades rurais.

Existe uma inter-relação entre a juventude rural e os jovens que não trabalham, não estudam e não
seguem uma formação (NEET). As diferenças na definição de NEET entre os Estados-Membros
dificultam a comparação entre países. Com um papel central no debate político europeu, os NEET
foram recentemente referidos na agenda da Europa 2020 e no Pacote para o Emprego 2012.

2 Direção-Geral das Políticas Internas. EU Measures to Support and Encourage New Entrants (Medidas da UE para
apoiar e encorajar novos agricultores). Departamento Temático B, Políticas Estruturais e de Coesão. Agricultura e
Desenvolvimento Rural. 2012.

3 Shucksmith M. How to Promote the Role of Youth in Rural Areas of Europe (Como promover o papel dos jovens
nas zonas rurais da Europa). Bruxelas: Parlamento Europeu, 2010. PE 438.620.
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3. Resultados prospetivos: Cenários que ajudam a identificar
oportunidades e preocupações futuras e questões legislativas
conexas

A fim de explorar eventuais impactos e desenvolvimentos futuros e identificar possíveis áreas de
oportunidades e preocupações que podem surgir nas próximas décadas, foi organizado um exercício
prospetivo com peritos técnicos, especialistas em prospetiva, um grupo diversificado de partes
interessadas selecionadas (incluindo os representantes dos agricultores e do setor da maquinaria
agrícola, ONG e funcionários do PE que trabalham nesta área) e assistentes dos deputados ao PE que
participam em trabalhos relativos à PAC. Este exercício conduziu ao desenvolvimento de um conjunto
de cenários alternativos, descrevendo futuros possíveis (extremos) da agricultura na Europa. Estes
cenários fictícios e exploratórios foram intitulados:

1. «Otimismo económico», centrado no desenvolvimento puramente económico sob o
paradigma dos mercados livres;

2. «Desenvolvimento mundial sustentável», caracterizado por um impulso supranacional no
sentido da sustentabilidade;

3. «Concorrência regional», baseada no paradigma de um retrocesso para uma situação de
regiões concorrentes; continua a corresponder à solicitação de travagem do condutor, tendo em
conta a aderência pneu/estrada existente, a travagem deve atuar automaticamente em todas
as rodas do veículo.

4. «Desenvolvimento regional sustentável», caracterizado pelo princípio da sustentabilidade
realizado em comunidades locais muito coesas.

O papel destes cenários é apreender as principais oportunidades, preocupações, esperanças e receios
das partes interessadas participantes. Estes encontram-se sintetizados neste capítulo e em mais
pormenor no anexo 2 do presente relatório.

Posteriormente, os cenários foram utilizados para explorar eventuais esperanças e oportunidades
futuras, bem como as preocupações e receios que a sociedade possa ter neste contexto, especialmente
no domínio das competências para os agricultores e da sustentabilidade das práticas agrícolas.

Além disso, os participantes identificaram um primeiro conjunto de áreas políticas que podem ser
pertinentes para ter em consideração eventuais preocupações e oportunidades futuras no atual debate
político do Parlamento Europeu no domínio da agricultura. Estas opções políticas serão apresentadas
num documento em separado, indicando os instrumentos jurídicos disponíveis (bem como os que
ainda precisam de ser desenvolvidos) para antecipar possíveis preocupações e oportunidades
relativamente à AP.
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Cenário 1 – Otimismo económico
O primeiro cenário fictício, desenvolvido como uma ferramenta exploratória, tem as seguintes
características essenciais:

 objetivo principal: crescimento económico;
 crescimento económico muito rápido;
 desenvolvimento rápido do ponto de vista tecnológico;
 crescimento populacional bastante lento;
 crescente globalização do comércio mundial/comércio livre;
 AP e outras tecnologias implementadas tendo como única finalidade uma maior eficiência;
 a AP desenvolve-se por completo, até ao ponto de existirem robôs autónomos e explorações

de controlo (resultando na perda de postos de trabalho) continua a corresponder à solicitação
de travagem do condutor, tendo em conta a aderência pneu/estrada existente, a travagem
deve atuar automaticamente em todas as rodas do veículo.

 a política e a legislação criam mercados abertos.

A dinâmica do mercado desempenha um papel
fundamental, o comércio é livre e cada vez mais
global e a economia prospera. As pessoas
dependem em grande medida da tecnologia e
assistem a rápidos desenvolvimentos
tecnológicos. Depositam confiança no
desenvolvimento tecnológico e nos mecanismos
do mercado para resolver os problemas,
presentes e futuros. As novas tecnologias
registam avanços rápidos, deparando-se com
pouca resistência, e a inovação tecnológica
verifica-se principalmente no setor privado. Os
mecanismos do mercado norteiam os
desenvolvimentos e conduzem a riscos
crescentes e a fenómenos de desigualdade
económica e social. Embora o comércio seja livre,
as consequentes diferenças de rendimento
determinam o acesso global à tecnologia.
Contudo, as pessoas têm esperança que a
tecnologia, no final, – em combinação com os
mecanismos do mercado – seja capaz de resolver
os problemas ambientais, bem com a
desigualdade social e económica. Por exemplo, a
segurança alimentar global melhora. E, na
medida em que seja demonstrado o retorno dos
investimentos, as aplicações tecnológicas continuarão a surgir e a ser implantadas.

Grande parte da agricultura deslocaliza-se para fora da Europa e são utilizados novos locais «livres».
A agricultura que permanece na Europa é totalmente automatizada, até ao ponto de existirem robôs
autónomos e explorações de controlo e a AP e outras tecnologias são implementadas tendo como única
finalidade uma maior eficiência.
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Cenário 2 – 2050: Desenvolvimento mundial sustentável
O segundo cenário fictício, desenvolvido como uma ferramenta exploratória, tem as seguintes
características essenciais:

 objetivo principal: sustentabilidade mundial;
 forte crescimento económico;
 crescimento populacional (a nível mundial) relativamente lento;
 desenvolvimento moderadamente rápido do ponto de vista tecnológico;
 comércio mundial/globalização/comércio livre;
 forte governação mundial – o governo estabelece quadros e metas em matéria de

sustentabilidade;
 aumento da intensidade da regulamentação;
 os governos promovem alterações comportamentais;
 os avanços na AP relacionam-se com questões de sustentabilidade e de igualdade continua a

corresponder à solicitação de travagem do condutor, tendo em conta a aderência
pneu/estrada existente, a travagem deve atuar automaticamente em todas as rodas do
veículo.

 a AP desenvolve-se rapidamente, existindo tecnologias semiautónomas na maioria das
explorações (não pode eliminar postos de trabalho – agricultores no papel de «pastores da
sustentabilidade»).

A proteção do ambiente e a luta contra a
desigualdade revestem-se da maior importância.
Estas metas são alcançadas através de cooperação
a nível mundial, quadros políticos claros,
tecnologia eficiente e, por vezes, até alterações
comportamentais orientadas para a
sustentabilidade. A sustentabilidade, a igualdade
e a justiça são fulcrais. As tecnologias que possam
contribuir para estas metas serão adotadas. Por
conseguinte, as pessoas procurarão e investirão
sobretudo em tecnologias que contribuem para
um «mundo melhor» de acordo com estes
critérios. Existe uma governação mundial por
parte de instituições internacionais e legislação
sólidas, mas aplicada por meio de quadros e
metas que, posteriormente, são concretizados
pelos intervenientes «no terreno».

A AP avança e desenvolve-se rapidamente no que
se refere a aspetos que fazem claramente
progredir a sustentabilidade da agricultura,
sendo fortemente regulamentada. Pode ser
encontrada na cidade, na forma de explorações
verticais, e nas zonas rurais, nas quais é atribuída
uma finalidade específica a cada parcela de

terreno, seja ela a produção alimentar ou a preservação da natureza e da biodiversidade.
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Cenário 3 – 2050: Concorrência regional
O terceiro cenário fictício, desenvolvido como uma ferramenta exploratória, tem as seguintes
características essenciais:

 objetivo principal: Segurança;
 crescimento económico lento;
 crescimento populacional rápido;
 desenvolvimento lento do ponto de vista tecnológico;
 obstáculos ao comércio;
 governos nacionais fortes;
 para poupar tempo e produzir mais, é promovida e adotada tecnologia na AP;
 queremos produtos «reais», mas, quando necessário, para efeitos de autossuficiência, a

modificação é permitida continua a corresponder à solicitação de travagem do condutor, tendo
em conta a aderência pneu/estrada existente, a travagem deve atuar automaticamente em
todas as rodas do veículo.

 os agricultores são vistos como membros importantes da comunidade.

As regiões (grupos de países, países ou regiões
dentro de países) predominam. Estas
concentram-se nos seus interesses diretos e na
identidade regional, o que causa alguma tensão
inter-regional e intercultural e torna impossível
explorar vantagens de escala. A segurança é
fundamental e as tecnologias que não deram
provas a este respeito ou as tecnologias que
prometem mudanças rápidas e em grande
escala não são adotadas. Em vez disso, investe-
se largamente em tecnologia destinada à
eficiência e segurança.  A oferta local de
alimentos é, por exemplo, baseada no princípio
da independência nacional ou local, com o
ambiente a ficar em segundo plano.

A AP é utilizada para promover o crescimento
e a produção regionais. Uma vez que a escala
regional predomina, e devido à procura de
segurança alimentar da sociedade, é aceite
alguma manipulação genética das culturas, do
solo e do clima, mas apenas quando é
rigorosamente controlada. Os agricultores são
vistos como os principais ativos para garantir
que as regiões são autossuficientes.
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Cenário 4 – 2050: Desenvolvimento regional sustentável
O quarto cenário fictício, desenvolvido como uma ferramenta exploratória, tem as seguintes
características essenciais:

 objetivo principal: sustentabilidade regional;
 crescimento económico moderado a lento;
 crescimento populacional moderado;
 desenvolvimento lento do ponto de vista tecnológico;
 obstáculos ao comércio;
 gestão local, intervenientes locais continua a corresponder à solicitação de travagem do

condutor, tendo em conta a aderência pneu/estrada existente, a travagem deve atuar
automaticamente em todas as rodas do veículo.

 a AP é utilizada tendo em vista a segurança alimentar e os objetivos de sustentabilidade.

Para problemas ambientais ou de desigualdade
social, as soluções são procuradas a nível
regional. A solução é uma mudança drástica no
estilo de vida e a descentralização da
administração. Por toda a parte, o principal foco
é a própria região, uma vez que todos acreditam
que é a este nível que pode ser concretizada a
sustentabilidade. As decisões resultam mais do
idealismo do que do receio e as comunidades
são fortes e muito coesas. Em geral, trata-se de
um paradigma de mudança em pequena escala
e, embora seja bem-sucedido a muitos níveis,
não é possível alcançar as vantagens de grandes
escalas (internacionais).

A AP é empregada para produzir de modo mais
sustentável e diminuir o impacto ambiental.
Regista avanços, mas as explorações não são
totalmente automatizadas, devido à falta de
escala e a um progresso tecnológico mais lento.
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4. Preocupações e oportunidades para a política europeia no
que se refere à AP

4.1. Preocupações e oportunidades globais
As principais preocupações e oportunidades para a política e legislação no domínio da AP, conforme
identificadas no exercício prospetivo, são apresentadas no quadro 3. Foram agrupadas de acordo com
diversas questões: ambientais, societais e culturais, económicas, tecnológicas e (geo)políticas. É
indicado o cenário ou cenários particulares nos quais são mais pertinentes (cenário 1 – otimismo
económico, cenário 2 – desenvolvimento mundial sustentável, cenário 3 – concorrência regional,
cenário 4 – desenvolvimento regional sustentável)

Quadro 3: Preocupações e oportunidades nos diferentes cenários

Preocupação Oportunidade
Cenários

1 2 3 4

Questões ambientais

Negligência das questões
ambientais, perda de
biodiversidade e, por
conseguinte, um eventual risco
mais elevado de ocorrência de
desastres naturais

Utilizar as tecnologias da AP para aumentar a
biodiversidade, por exemplo, através de culturas
mistas; utilizar a AP para um maior respeito do
ambiente; manter tecnologias de apoio e criar bancos
de sementes como reserva e promover os mercados
externos

X X

Possíveis perigos para a saúde
devido à falta de diversidade
resultante de monoculturas ou
de fronteiras fechadas

Proteger a biodiversidade, por exemplo, através de
bancos de sementes; incentivar o comércio
internacional e o consumo de precisão:
escolher/controlar o abastecimento alimentar a partir
de casa

X X X

Questões societais e culturais

Desconexão entre os humanos e
a natureza, menor compreensão
e preocupação com a natureza

Utilizar tecnologias, especificamente tecnologias da
comunicação, para informar os consumidores acerca
da origem dos alimentos (aplicações, sítios Web, redes
sociais) e do consumo de precisão: escolher/controlar
o abastecimento alimentar a partir de casa

X

Agitação social devido à elevada
desigualdade, entre pessoas ou
entre regiões

Utilizar a AP para criar mais dados e um melhor
discernimento ou mais informações para a tomada de
decisões, a fim produzir de forma eficiente e criar
novo crescimento económico

X X X

Perda de privacidade (e aumento
das questões de segurança)

Informar e educar as pessoas e as empresas sobre as
questões relacionadas com a privacidade no contexto
da digitalização

X X X

Resistência às novas tecnologias
como um possível obstáculo à
adoção da AP

Informar e educar sobre possibilidades positivas,
mostrando igualmente as boas práticas internacionais

X X

Perda dos conhecimentos e
saber-fazer tradicionais

Utilizar as novas tecnologias para preservar os
conhecimentos tradicionais e combiná-los com as
tecnologias da AP

X X X
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Preocupação Oportunidade
Cenários

1 2 3 4

A microgestão, motivo pelo qual
a agricultura já não é uma
profissão atrativa, e a burocracia
podem abrandar o ritmo das
mudanças e dos avanços
tecnológicos

Evitar a microgestão e o excesso de regulamentação e
manter-se em contacto ou em estreita cooperação
com os agricultores e as organizações de base

X

Pouca confiança no governo e
nas instituições

Manter-se em contacto ou em estreita cooperação
com os agricultores e as organizações de base

X X X

Preservação da produção
tradicional

Os agricultores precisam de apoio e competências
para corrigir erros, bem como de habilidade política

X X X

Questões económicas

Incapacidade dos pequenos
agricultores para se manterem a
par das novas tecnologias, devido
à falta de conhecimentos ou de
capital para investimento; grande
fosso digital entre os grandes e
os pequenos agricultores

Utilizar a AP para criar novos modelos empresariais e
novas oportunidades económicas

X X

Monopólios, uma vez que todos
os dados estão nas mãos das
grandes empresas e que a
produção se concentra na
eficiência e nas vantagens
económicas

Livre circulação de conhecimentos e ideias em matéria
de inovação e rápido desenvolvimento tecnológico

X

Acesso desigual à tecnologia, em
virtude dos elevados
investimentos necessários ou
devido às fronteiras fechadas

Promover novas formas de financiamento, como o
financiamento colaborativo; promover o intercâmbio
internacional de conhecimentos e ideias; incentivar a
colaboração a nível mundial e fomentar novas formas
de cooperação entre os agricultores e as explorações
(com cada parceiro a deter conhecimentos ou
equipamentos especializados, conduzindo a um novo
conceito de empresa cooperativa)

X X X

Desaparecimento da mão de
obra humana das explorações,
fortes perdas de postos de
trabalho

Produção mais eficiente e novas oportunidades de
emprego devido às novas tecnologias

X X X

Fragmentação regional com
eventual impacto negativo no
setor das exportações; a falta de
escala pode abrandar a inovação

Promover a partilha de conhecimentos, de dados e de
inovação, manter os conhecimentos acessíveis; a
tecnologia como instrumento precisa de apoio
governamental; habilidade política e políticas que
favoreçam a diversificação regional

X X

Perda de mão de obra humana
devido aos robôs

Incentivar a partilha inteligente de tarefas entre robôs
e humanos

X X X

Forte divergências das normas
em matéria de sustentabilidade

Desenvolver uma norma internacional comum para
medir e acompanhar a sustentabilidade e obter
informações sobre quais as tecnologias que
efetivamente contribuem (e de que modo) para a

X X
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Preocupação Oportunidade
Cenários

1 2 3 4
sustentabilidade; normas baseadas em provas
habilidade política

Questões tecnológicas

Grande diferenciação entre
normas e tipos de dados

Desenvolver uma norma internacional comum para a
criação e partilha de dados, evitar a centralização de
dados e necessidade de higienização de dados

X X

Questões (geo)políticas

Vulnerabilidade a «dominadores
da tecnologia»

Tentar acompanhar os novos desenvolvimentos,
compreender a tecnologia

X

Efeito de dependência, elevada
dependência de sistemas
tecnológicos

Criar sistemas seguros e fiáveis, bem como planos de
contingência

X X X

Dependência de países não
europeus relativamente a
(produção de) novas tecnologias

Manter um bom relacionamento com os precursores
de tecnologias, criar um ambiente favorável à I&D em
novas tecnologias no domínio da AP e incentivar a
colaboração a nível mundial

X X X

Vulnerabilidade a ciberataques e
à pirataria informática no sistema
alimentar

Investir na segurança e trabalhar em conjunto com os
piratas informáticos

X X X

Fragmentação regional e falta de
escala, resultando em riscos
elevados na eventualidade de
fenómenos extremos

Planos de contingência; saber lidar com a variabilidade
e a diversidade; habilidade política; proteger as
questões de segurança ambiental a nível local e ter
uma rede de segurança entre comunidades para fazer
face a desastres

X X

4.2. Análise específica relativamente às competências e à educação para
a AP

4.2.1. Necessidades em termos de competências nos quatro cenários exploratórios futuros

As competência específicas que serão necessárias em cada cenário encontram-se resumidas no quadro
4:

Quadro 4: Competências necessárias em cada cenário

Cenários

Competências necessárias

1 – Otimismo
económico

2 –
Desenvolvimento

mundial
sustentável

3 –
Concorrência

regional

4 –
Desenvolvimento

regional
sustentável

Conhecimentos especializados
em tecnologia X X X X

Conhecimentos especializados
em matéria de legislação X X X X
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Liderança de comunidades
locais X X X

Gestão empresarial X X X

Gestão da inovação X X X

Empreendedorismo X X X

Competências de
comercialização X X X

Combinação entre agricultura
tradicional e de precisão X X

Conhecimentos no domínio da
sustentabilidade X X

Segurança, conhecimentos de
monitorização X

Papel de «pastor da
sustentabilidade» (o agricultor
assegura a sustentabilidade na
comunidade)

X

Conhecimentos especializados
em genética X X

Conhecimentos especializados
em agricultura circular X

Conhecimento dos
ecossistemas locais X X X

Agricultores na qualidade de
mentores para transmitirem
conhecimentos relativos a
abordagens agrícolas
tradicionais

X

O quadro 4 salienta o vasto espetro de competências de que um agricultor bem-sucedido (ou
combinação de especialistas e agricultores) necessitará no futuro. No entanto, o conjunto de
competências específicas varia de acordo com o cenário.

O «cenário 1 – otimismo económico» é singular, na medida em que a profissão de agricultor como a
conhecemos hoje praticamente deixa de existir4. A maioria das explorações é altamente automatizada,
subsistindo apenas alguns trabalhos de natureza manual pouco especializados para tarefas que não são
automatizadas. Um pequeno número de especialistas fornece as competências indicadas no quadro 3.
À semelhança dos conhecimentos especializados em tecnologia e em legislação, as competências
empresariais (gestão empresarial, a gestão da inovação, o empreendedorismo e a comercialização) são
particularmente importantes neste cenário.

No «cenário 2 – sustentabilidade mundial», os governos controlam fortemente a agricultura e, por
conseguinte, as competências empresariais são menos importantes. Além das áreas fundamentais de
conhecimentos especializados em tecnologia, em legislação e da liderança local, as diversas
competências no domínio da sustentabilidade são de especial importância.

4 Ver gráfico sobre o otimismo económico no capítulo 3



A agricultura de precisão e o futuro da exploração agrícola na Europa

No «cenário 3 – concorrência regional», os agricultores são membros importantes da comunidade rural
e têm de produzir alimentos de forma eficiente e autossuficiente. São necessárias competências
tecnológicas, legislativas, de liderança e empresariais. Os agricultores devem poder combinar os
métodos agrícolas tradicionais e os da AP, tendo conhecimentos em questões de segurança, segurança
alimentar, bem como acerca dos ecossistemas locais.

No «cenário 4 – desenvolvimento regional sustentável», o foco está na cooperação e sustentabilidade
local. A liderança, a sustentabilidade, as competências empresariais e a combinação entre as tecnologias
tradicionais e as da AP são todas importantes. São necessários conhecimentos especializados em
tecnologia e legislação, mas o progresso tecnológico é condicionado pela incidência na sustentabilidade
e também pelas possibilidades limitadas de economias de escala.

4.2.2. Três grupos de competências relacionadas com a AP

Quando se comparam as competências necessárias nos diferentes cenários, destacam-se três áreas de
conhecimentos especializados ou grupos de competências. Os conhecimentos especializados em
tecnologia e legislação são necessários em todos os cenários e a liderança de comunidades locais é
necessária em todos os cenários, exceto no cenário 1. O quadro 5 mostra de forma mais pormenorizada
os grupos de competências específicas abrangidas por cada uma destas áreas de conhecimentos
especializados.

Quadro 5: Grupos de competências pertinentes para três áreas fundamentais de conhecimentos
especializados

Conhecimentos especializados
em tecnologia

(importante em todos os
cenários)

Conhecimentos especializados
em matéria de legislação

(importante em todos os
cenários)

Liderança de comunidades
locais

(importante em todos os
cenários, exceto no cenário 1)

 Trabalhar com tecnologias
de automatização/robôs

 Trabalhar com
dados/competências em
dados (ciência dos dados)

 Escolher as tecnologias ou
soluções adequadas

 Baixa produção de resíduos

 Competências diversas em
produção de alta tecnologia

 Compreender a legislação

 Conhecimento das
leis/antecipação das
mudanças

 Lidar com burocracia

 «Diplomacia» e
«competências
interpessoais» para
trabalhar com as
instituições

 Conhecimento do potencial
regional e do crescimento
regional

 Perceção das necessidades
locais

 Comunicação

 Gestão de
pessoas/competências
interpessoais

 Sentido de solidariedade
para com a comunidade e
responsabilidade pela
mesma

4.2.3. Conclusões relativas às competências e ao ensino

Das necessidades em matéria de competências identificadas nos diferentes cenários, podem ser
retiradas quatro conclusões essenciais no que respeita às competências e ao ensino:

1. Seria necessário, em todos os cenários, um impulso forte para o aumento do ensino no domínio
da agricultura, especialmente nas competências em matéria de alta tecnologia, a fim de alcançar
um progresso significativo com a AP. Um nível mais elevado de aprendizagem contínua e de
aprendizagem ao longo da vida seria necessário para acompanhar a rapidez da evolução
tecnológica prevista.
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Este «impulso educativo» também poderia ajudar a melhorar a imagem do emprego na
agricultura, que é vista como algo essencial para assegurar que os mais jovens se sentem
atraídos pela profissão. Se a agricultura for vista como mais baseada em conhecimentos e altas
tecnologias, poderá tornar-se mais atrativa para novos agricultores.

Como ressalta claramente da lista de competências necessárias no quadro 5, o papel tradicional
dos agricultores está a mudar em todos os cenários e pode ajudar a atrair jovens profissionais
com interesses mais diversificados, em domínios como a tecnologia, o comércio e o ambiente.
Papeis como o de «pastor da sustentabilidade» (em que o agricultor é visto como a pessoa
fundamental para garantir a sustentabilidade na comunidade) ou o de «perito em ecossistemas
locais» podem conferir um estatuto elevado, pois a pessoa é encarada como tendo um elevado
nível de competências num domínio particular, em vez ser apenas um agricultor no sentido
tradicional do termo.

2. Mas não são apenas necessárias novas competências; são também necessárias novas formas de
aprendizagem. Em termos gerais, a educação atravessa uma mudança de paradigma, em que
novas formas de aprendizagem estão a ser cada vez mais utilizadas. Exemplos disso são as
tendências para:

 a aprendizagem virtual e mista (a aprendizagem mista combina a aprendizagem
«tradicional» presencial com a virtual);

 os MOOC (cursos em linha aberto a todos), oferecidos por universidades de renome e
estabelecimentos de ensino independentes, seja a título gratuito ou oneroso continua a
corresponder à solicitação de travagem do condutor, tendo em conta a aderência
pneu/estrada existente, a travagem deve atuar automaticamente em todas as rodas do
veículo.

 a aprendizagem interpares, na qual todos têm a oportunidade de ensinar um tema da sua
área de conhecimentos, sem terem uma qualificação formal na área do ensino. É o que
oferece, por exemplo, a Universidade Peer 2 Peer5.

O alargamento destas formas de ensino ao setor agrícola pode possibilitar e acelerar o impulso
no sentido das competências necessárias. Um exemplo disto são as novas formas de ensino que
se centram no papel dos agricultores experientes como mentores, conforme referido no quadro
5. Outras formas poderão ser mecanismos de partilha de conhecimentos ou programas de
formação em módulos virtuais ou mistos (por exemplo, aplicações para aprendizagem através
de {sI}smartphones{eI} ou formas combinadas de aprendizagem à distância de base tecnológica
e aprendizagem presencial tradicional.

Estas novas abordagens podem ser particularmente úteis para agricultores e profissionais da
agricultura em pequenas explorações, que muitas vezes consideram difícil participar em tipos
de formação tradicional eventualmente onerosos e que exigem muito tempo. O acesso poderia
ser encorajado através de incentivos específicos e programas de apoio.

3. O ensino geral em matéria de agricultura e produção alimentar precisa de ser reanalisado a fim
de dar resposta aos desafios do progresso tecnológico rápido, à necessidade de
sustentabilidade e ao decréscimo de estudantes nas escolas e universidades de agronomia.

5 www.p2pu.org/en/

http://www.p2pu.org/en/
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As mudanças estruturais, nomeadamente o fecho das escolas de agronomia e as fusões com
outras instituições de ensino, mudaram a configuração deste setor da educação. Tendo em
conta a amplitude dos desafios com que se depara o setor e as necessidades de competências
acrescidas, como descritas nos cenários, é necessária uma renovação do setor educativo no
domínio da agricultura para oferecer as competências necessárias no futuro.

4. É preciso melhorar a educação do público em geral sobre a agricultura moderna e a produção
de alimentos. Embora tal não se refira especificamente às competências para a agricultura, os
cidadãos têm muitas vezes dificuldade em compreender e ter noção da complexidade dos
novos métodos agrícolas e do papel da agricultura na sociedade e no que se refere ao ambiente.
Esta incompreensão pode conduzir a uma tendência para discordar da adoção de novas
tecnologias, o que constitui um risco para o desenvolvimento futuro da agricultura europeia.

4.3. Observações gerais relativas às oportunidades e preocupações

4.3.1. Uma preocupação política importante: a futura propriedade dos dados é essencial

A evidente principal preocupação política identificada pelos peritos resulta da ideia de que o futuro da
AP provavelmente será dominado pelo intercâmbio de dados e de que serão utilizadas plataformas
para este intercâmbio. No contexto deste desenvolvimento, aqueles que detêm os dados podem dirigir
e controlar os conjuntos de dados, encontram-se numa posição central de poder e criam o valor
acrescentado e auferem uma grande parte dos rendimentos gerados na agricultura. Por conseguinte, a
questão mais crítica para o futuro da AP e da agricultura na Europa prende-se com a futura propriedade
dos dados e com o controlo destas plataformas e, em segundo lugar, com questões relacionadas com a
privacidade. Estas questões são importantes em todos os cenários. No «cenário 1 – otimismo
económico», as grandes empresas são responsáveis pelos dados; no «cenário 2 – desenvolvimento
mundial sustentável», a responsabilidade cabe aos governos; no «cenário 3 – concorrência regional», as
administrações locais podem não detê-los, mas pelo menos têm acesso a todos os dados; e no «cenário
4 – desenvolvimento regional sustentável», as pessoas e as empresas são proprietárias dos próprios
dados, mas também os partilham facilmente. Este assunto é claramente a maior preocupação, pois diz
respeito às transferências de poder no setor, e é enumerado como prioridade principal para a política e
a legislação. Foi igualmente salientado pelos peritos que o contexto específico da agricultura europeia
desempenha um papel fundamental neste contexto: a agricultura europeia caracteriza-se pela
diversidade, com muitos produtos de alta qualidade cujo valor depende fortemente dos dados (desde
a qualidade dos alimentos à rastreabilidade e monitorização, passando ainda pelas marcas, os
alimentos biológicos, etc.). Além disso, a Europa tem agricultores inovadores, altamente especializados
e uma vasta e pioneira indústria de maquinaria especializada. Conjugados com as atuais iniciativas
sobre, por exemplo, a promoção da digitalização na Europa, estas características e pontos fortes
constituem um ponto de partida competitivo. Paralelamente, a pressão dos avanços em Silicon Valley
ou noutras regiões que lideram no domínio da alta tecnologia significa que é necessário envidar
esforços para assegurar que o controlo dos dados do setor agrícola europeu não se encontra cada vez
mais fora da Europa.

4.3.2. A perceção pública da agricultura de precisão

Outra preocupação importante dos peritos foi a questão da imagem da AP e da agricultura futura, que
no discurso público parece ser dominada pela ideia de uma exploração agrícola transformada numa
«sala de controlo» com muitos ecrãs de computador e um agricultor a tomar decisões e a «gerir a
exploração por detrás dos ecrãs». O que não aparece nesta imagem é a possibilidade de as novas
tecnologias poderem não ser em grande escala e, por conseguinte, dispendiosas, mas sim «lentas e
precisas, além de pequenas e baratas», conforme descrito por um dos peritos. Isto significa que, por
exemplo, enquanto hoje as máquinas para plantar, irrigar ou colher ainda têm de ser, muitas vezes,
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controladas pelos agricultores e, assim, há um determinado período (por dia) em que estas máquinas
podem operar, tal poderá vir a mudar devido aos sistemas autónomos. Se a maquinaria se tornar
autónoma, poderá haver mais tempo (de dia ou à noite, por exemplo) para realizar as mesmas tarefas,
mas de forma mais precisa e até mais lenta. Além disso, enquanto muitas pessoas imaginam grandes
máquinas e robôs a funcionar na exploração, já podemos ver, por exemplo na tecnologia dos drones,
que existem muitas versões pequenas e relativamente baratas. Acresce que nem todas as formas de AP
têm de assentar em máquinas: especialmente nos países em desenvolvimento, podemos encontrar
exemplos de AP em que, com a utilização de dados (Internet das coisas, análises de dados), a AP é
praticada, mas as tarefas de plantar, colher, irrigar, etc., são realizadas por pessoas. Por conseguinte, há
a necessidade de veicular melhor estas imagens alternativas da agricultura futura no diálogo público,
salientando ainda o potencial, por exemplo, para as explorações de menor dimensão.

4.3.3. Reflexões sobre a adoção futura da agricultura de precisão

Analisando o conjunto de cenários resultante deste processo, torna-se evidente que, provavelmente, a
questão premente atual não é que formas de AP ou que tecnologias específicas serão usadas no futuro,
mas sim em que medida, com que objetivos e em benefício de quem serão elas utilizadas.

Comparando os cenários, resulta claro que o principal objetivo para o qual a AP é utilizada mudará,
mas o progresso da AP em si mesmo não é posto em causa.

A AP tem, por conseguinte, a capacidade de conseguir combinar objetivos económicos, sociais e
ambientais. Por exemplo, no «cenário 1 – otimismo económico», a AP é usada para efeitos económicos
e principalmente por empresas internacionais de maior dimensão. No «cenário 2 – desenvolvimento
mundial sustentável», a AP é utilizada para efeitos ambientais e de sustentabilidade e é fortemente
regulamentada pelo governo. No «cenário 3 – concorrência regional», a AP é essencialmente usada para
assegurar a segurança alimentar e a qualidade dos alimentos. No «cenário 4 – desenvolvimento regional
sustentável», a AP tem de estabelecer a sustentabilidade a um nível muito local em combinação com os
conhecimentos tradicionais e a mão de obra humana.

4.4. Implicações possíveis a nível legislativo
No que respeita às implicações ou preocupações a nível legislativo, devem ser salientados diversos
aspetos:

 Conforme sublinhado anteriormente, a evidente preocupação política principal identificada
pelos peritos resulta da ideia de que o futuro da AP provavelmente será dominado pelo
intercâmbio de dados e pelas respetivas plataformas. Por conseguinte, será fundamental criar
as respetivas políticas e legislação que assegurem que a propriedade dos dados e os benefícios
da utilização da AP são orientados no sentido pretendido, consoante os objetivos políticos.

 Existe um risco elevado de que a agricultura europeia se torne dependente da produção não
europeia de tecnologia e maquinaria para a AP. Esta evolução é vista como muito provável e
representa um desafio decorrente de todos os cenários, exceto do «cenário 2 – desenvolvimento
mundial sustentável» (no qual a coordenação mundial resolve o problema).

 Como acontece com todas as tecnologias, a introdução e adoção da AP exigirão a aquisição de
novas competências pelos agricultores. No mínimo, tal resume-se à compreensão da tecnologia
e das suas possibilidades. No «cenário 1 – otimismo económico», um agricultor terá de se
«transformar numa empresa de TI» para sobreviver. Nos outros cenários, os agricultores têm
de, pelo menos, saber como adquirir os serviços adequados junto de outras empresas para
retirarem benefícios da AP. Nos «cenários 3 – concorrência regional» e «4 – desenvolvimento
regional sustentável», é necessário criar uma combinação e sinergia entre a AP, a agricultura
tradicional e os conhecimentos locais. Além disso, nestes cenários os agricultores podem
tornar-se «heróis» locais e líderes da comunidade. Os conjuntos de competências que são de
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importância acrescida nestas condições vão desde os conhecimentos especializados em
tecnologia e legislação até às competências em matéria de liderança. É preciso promover o
ensino, fomentando não só a divulgação de novas competências como a utilização de novas
formas e meios de aprendizagem, renovando, deste modo, o setor educativo no domínio da
agricultura.

 Prevê-se que a agricultura de precisão e o aumento da digitalização e automatização possam
conduzir ao enfraquecimento da relação entre humanos e a natureza. Contudo, também é
possível que as novas tecnologias conduzam a um maior conhecimento da natureza e da
produção alimentar, uma vez que permitem monitorizar e rastrear os produtos consumidos.

 A adoção da AP pode originar um aumento rápido do fosso digital entre pequenos e grandes
agricultores, pois os pequenos podem não ter capital para investimento ou conhecimentos para
adquirir as tecnologias da AP. É claramente o caso no «cenário 1 – otimismo económico», em
que as tecnologias e os princípios do mercado livre «levantam voo». Para que tal seja impedido,
espera-se que venha a ser necessária uma forte intervenção governamental, conforme descrita
(de forma extrema) no «cenário 2 – desenvolvimento mundial sustentável». No entanto, no
«cenário 3 – concorrência regional» e no «cenário 4 – desenvolvimento regional sustentável», o
fosso digital é uma questão menos significativa devido à escala regional e a inexistência de
economias de escala.

 A introdução e a adoção da AP pode resultar na perda de postos de trabalho e na eventual
substituição crescente da mão de obra humana por robôs e computadores. É o que se verifica
no «cenário 1 – otimismo económico», uma vez que a mão de obra humana é demasiado
dispendiosa comparativamente às soluções tecnológicas, podendo muito bem ser este também
o caso no «cenário 3 – concorrência regional». No «cenário 2 – desenvolvimento mundial
sustentável» e no «cenário 4 – desenvolvimento regional sustentável», é bem possível que as
metas de sustentabilidade incentivem os agricultores a trabalhar cada vez mais com máquinas
em detrimento de humanos. Em todos os cenários, é muito provável que as máquinas venham
a realizar trabalhos físicos perigosos e difíceis dentro de dez anos.

No que diz respeito às «alavancas essenciais» legislativas e políticas para os respetivos desfechos de
um cenário, são evidentes vários «roteiros» prototípicos de direções políticas e legislativas:

 Para o «cenário 1 – otimismo económico», a legislação no sentido de (acordos de) comércio livre
e mundial é um pré-requisito. O princípio é «deixar que os mecanismos do mercado decidam»
e, deste modo, reduzir a intervenção governamental ao mínimo; o afrouxamento da
regulamentação em matéria de segurança dos dados e das normas de privacidade desempenha
um papel fundamental. Seriam necessários vastos investimentos em inovações tecnológicas,
bem como uma sólida aliança com os institutos científicos e tecnológicos (se se pretender
avançar na direção deste cenário, que foi encarado pelo grupo de peritos, em geral, como não
desejável).

 Em contrapartida, o «cenário 2 – desenvolvimento mundial sustentável» assenta numa
administração reforçada, especialmente em alianças políticas internacionais sólidas. Teria de
ser desenvolvido um enquadramento global para normas de sustentabilidade e a legislação e
as políticas teriam de promover alterações comportamentais no sentido da sustentabilidade.

 O «cenário 3 – concorrência regional» também dependeria de uma influência política e
legislativa reforçada, mas a nível nacional e regional. Neste caso, a ênfase seria colocada na
segurança e privacidade, com fortes medidas para proteger as pessoas e as organizações, mas
permitindo a diferenciação na aplicação regional das políticas.

 O «cenário 4 – desenvolvimento regional sustentável», por sua vez, assenta numa aliança entre
o governo, as empresas e o mundo académico a nível local. Neste caso, as políticas e a legislação
teriam de centrar-se no apoio a desenvolvimentos e abordagens locais e regionais e teriam de
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estar relacionadas com movimentos ascendentes, bem como promover formas alternativas de
agricultura e criar incentivos à autossuficiência.

No entanto, como observação final, gostaríamos de salientar que consideramos essencial para a
próxima fase de «análise jurídica retrospetiva» analisar as implicações em todos os cenários, não apenas
de forma isolada para cada cenário. Antes de mais, tal implica tomar em consideração as principais
preocupações políticas e legislativas que decorrem de todos os cenários, que se centram na futura
propriedade dos dados.

Além disso, gostaríamos de sugerir que a questão de saber qual a direção a definir a nível político e
legislativo para o futuro da AP na Europa beneficiaria de um diálogo mais alargado entre o governo, a
indústria, os cidadãos e todas as outras partes interessadas. Contudo, os cenários, tal como
apresentados, já oferecem uma panorâmica sólida de direções possíveis e das necessidades em matéria
de competências relativamente à AP na Europa, elaborada através de um processo sistemático e
integrando as perspetivas de inúmeros peritos eminentes. Podem agora ser utilizados para a próxima
fase do projeto, na qual serão analisadas mais aprofundadamente as implicações legislativas. Além
disso, encontra-se agora disponível um manancial de materiais e de perspetivas a longo prazo sobre
esta matéria, que pode ser utilizado num eventual seguimento ou em estudos conexos.

4.4.1. Pontos que podem merecer especial atenção no que respeita à agricultura de
precisão na PAC

 Apoios ao rendimento ou apoios à aplicação e ao desenvolvimento da agricultura de precisão
para reduzir o impacto ambiental

 Estímulo à transição para a agricultura de precisão através de apoios para avanços:
 em técnicas viáveis (não necessariamente apenas máquinas complexas de grande

dimensão)
 realizados por agricultores qualificados em todo o mundo
 independentemente da escala de agricultura

A agricultura de precisão e a digitalização da agricultura têm repercussões na PAC, mas também
noutros domínios de intervenção da UE:

 política ambiental (melhoria das medições);
 política regional (postos de trabalho alternativos);
 política da concorrência (plataformas);
 política em matéria de inovação e ciência;
 política digital (propriedade dos dados, etc.);
 ensino e formação nas zonas rurais;
 política industrial (máquinas, indústria, investigação e energia – ITRE).

Uma lista de instrumentos jurídicos relacionados com a agricultura de precisão é objeto de um
documento de informação política publicado em separado. Além disso, são publicados como anexo a
este relatório os seis documentos técnicos de informação pormenorizados, bem como uma descrição
detalhada dos quatro cenários exploratórios utilizados para estudar possíveis oportunidades e
preocupações.



A agricultura de precisão e o futuro da exploração agrícola na Europa

5. Principais conclusões

Globalmente, as conclusões extraídas do exercício prospetivo podem ser sintetizadas em quatro temas
orientadores essenciais:

 a segurança alimentar e a qualidade dos alimentos;
 a sustentabilidade ambiental da agricultura;
 as mudanças societais e a adoção da tecnologia na agricultura;
 competências e ensino para os agricultores.

Ademais, são incluídas algumas reflexões relativas à diversidade da agricultura em toda a UE.

5.1. A segurança alimentar e a qualidade dos alimentos

A AP pode contribuir ativamente para a segurança alimentar e a
qualidade dos alimentos

Em todos os cenários considerados, seja o otimista (crescimento económico sustentado a nível
mundial), o pessimista (recessão, depressão, fim da globalização) ou o fraturante (desmembramento da
União Europeia), a segurança alimentar e a qualidade dos alimentos é fundamental. Trata-se,
claramente, de um aspeto relacionado com a própria essência da agricultura, que é alimentar a
humanidade.

5.1.1. População mundial crescente e baixos ganhos de produtividade agrícola na
UE

O cenário mais consensual tem por base a previsão da ONU, segundo a qual a população mundial
alcançará os 9 mil milhões de pessoas até 2050. A principal questão relacionada com este cenário é saber
de que forma pode a UE contribuir para alimentar esta população crescente com baixos ganhos de rendimento e
uma redução da superfície agrícola?

Para alcançar a segurança alimentar e nutricional a nível mundial até 2050, a produtividade total dos
fatores (PTF) agrícolas a nível mundial – comparando a produção total com todos os fatores de
produção utilizados para chegar a esse resultado – terá de aumentar a uma taxa média anual de, pelo
menos, 1,8 %. Segundo a DG Agricultura e Desenvolvimento Rural (DG AGRI) – com base em dados
do Eurostat – o crescimento da PTF da agricultura na UE tem-se mantido constantemente abaixo da
percentagem necessária para a UE contribuir de forma significativa para a segurança alimentar
mundial. Entre 1995 e 2002, a PTF aumentou 1,6 % por ano na UE-15. Posteriormente, o crescimento da
PTF da UE-15 na agricultura caiu para apenas 0,3 % por ano (2002-2011).

A estes ganhos de rendimento reduzidos, devemos acrescentar que, na UE (também segundo a DG
AGRI), existe um declínio prolongado do número de explorações. Entre 2005 e 2013, a taxa média de
diminuição foi de 3,7 % por ano, o que resultou numa redução de 1,2 milhões no número de
explorações. A superfície agrícola também diminuiu 0,7 % no mesmo período devido a um aumento
na silvicultura e na urbanização. Independentemente da demografia mundial e da procura global de
produtos agrícolas e alimentos, é evidente – se estas tendências se mantiverem – que a produtividade
agrícola da UE tem de aumentar a fim de manter a mesma produção.
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5.1.2. A agricultura de precisão já oferece soluções tecnológicas para produzir mais
com menos

Além da questão da sustentabilidade, a AP já disponibiliza tecnologias para obter uma maior produção
agrícola com menos fatores envolvidos. Por exemplo, os sistemas de monitorização baseados em
sensores proporcionam aos agricultores melhor informação e um alerta precoce sobre o estado das
culturas, melhorando as previsões de rendimento. A AP desempenha igualmente um papel
fundamental na pecuária.

Um bom exemplo é a ordenha de precisão e os robôs de alimentação. Atualmente, os Países Baixos, a
Alemanha e a França lideram a transição para a ordenha automática. Cerca de 90 % das instalações de
novo equipamento na Suécia e na Finlândia, e 50 % na Alemanha, incluem ordenha robotizada. Em
2025, metade dos efetivos leiteiros no Noroeste da Europa será ordenhada por robôs. A ordenha
robotizada gera cerca de 120 variáveis de dados por vaca diariamente, tais como: movimentos,
alimentos distribuídos, leite produzido, qualidade do leite, temperatura, tosse e outras doenças do
gado... Todas estas tecnologias melhoram de forma considerável o bem-estar das vacas e reduzem os
níveis de {sI}stress{eI}.

As explorações leiteiras completamente equipadas com a ordenha de precisão beneficiam de um
aumento substancial do rendimento. Enquanto na UE a média anual de produção de leite por vaca seja
de 6 915 kg, algumas explorações de demonstração com ordenha de precisão produzem quase o dobro,
ou seja, 12 000 kg de leite por ano, com os mesmos fatores de produção agrícolas que as explorações
leiteiras tradicionais. Trata-se de um exemplo claro do que a agricultura de precisão pode oferecer em
termos de melhor rendimento com o mesmo nível de fatores de produção agrícola.

5.1.3. A AP aumentará a qualidade dos alimentos e a fitossanidade
A AP contribuirá cada vez mais para a qualidade dos géneros alimentícios. A agricultura de precisão
torna a agricultura mais transparente, melhorando a monitorização, o rastreio e a documentação. A
monitorização das culturas e do gado proporcionará melhores previsões relativamente à qualidade dos
produtos agrícolas. A cadeia alimentar será mais fácil de controlar pelos produtores, retalhistas e
clientes.

Terá ainda um papel significativo em termos de fitossanidade. As tecnologias atuais permitem
controlar com diferentes níveis de resolução no âmbito da agricultura de precisão. O nível da grelha
vai desde o controlo do terreno (cerca de 30 x 30 m) até ao controlo do nível da vegetação (cerca de 30
x 30 cm). As futuras tecnologias tornarão o nível da folhagem (cerca de 3 x 3 cm) e das manchas nas
folhas (cerca de 0,5 x 0,5 cm) acessíveis ao diagnóstico ótico automatizado. As doenças não detetáveis
através de meios tradicionais serão prevenidas através de sensores óticos automatizados e opções
inteligentes de planeamento.

5.1.4. Opções estratégicas
Independentemente daquele que possa vir a ser o contexto económico nas próximas décadas, a AP será
necessária aos agricultores da UE para melhorar o seu rendimento num contexto de menor
disponibilidade de terras aráveis. Neste contexto, a questão estratégica é: será a UE um dos maiores
intervenientes mundiais no domínio das tecnologias da AP?

Ainda assim, a UE já tomou algumas medidas enérgicas para fazer face a este desafio. A UE duplicou
os seus esforços com um orçamento sem precedentes de quase 4 mil milhões de euros atribuídos ao
programa Horizonte 2020 e ao tema específico do Desafio Societal 2, que está parcialmente relacionado
com a AP.

Paralelamente a esta medida, a UE fixou como primeira prioridade da política de desenvolvimento
rural para 2014-2020 fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação nos setores agrícola e florestal e
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nas zonas rurais. Os programas de desenvolvimento rural irão financiar a inovação agrícola e florestal
através de várias medidas que podem apoiar a criação de grupos operacionais, serviços de inovação,
investimentos ou outras abordagens. Nestes dois instrumentos de financiamento da UE no domínio da
I&D, nove programas incluem as práticas de AP como uma prioridade elegível.

Todas as partes interessadas concordaram que os investimentos na investigação e no desenvolvimento
serão a força motriz fundamental para criar os postos de trabalho agrícolas de amanhã. Assim, poderá
ser contemplada uma transição substancial da PAC (2021-2027) para o reforço da I&D na agricultura,
especialmente num período de restrições orçamentais permanentes, durante o qual outras prioridades
políticas irão provavelmente suplantar as prioridades da PAC. Poderiam ser investidos mais fundos,
por exemplo, em tecnologias de ponta como biossensores, robótica, espetrógrafos e acervos de
imagens...

5.2. A sustentabilidade ambiental da agricultura

A AP apoia a agricultura sustentável

A sustentabilidade é outro pilar central do estudo sobre a agricultura de precisão da STOA e dos
debates dos peritos. O conceito está presente em todos os cenários propostos.

Conforme referido anteriormente, até 2050, a população mundial irá ultrapassar os 9,5 mil milhões de
pessoas e precisaremos de mais 70 % a 100 % de produção agrícola para satisfazer esta procura global.

Produzir mais com menos através da AP será a força motriz para que a sustentabilidade satisfaça as
necessidades das políticas ambientais da UE.

5.2.1. As tecnologias fundamentais da AP já estão a ser utilizadas com efeitos
positivos para o ambiente

A AP utiliza não só sistemas de navegação e determinação da posição por satélite, mas também uma
vasta gama de outras tecnologias. Estes documentos abrangem:

 Os sistemas de direção automatizados, que podem assumir tarefas de condução específicas,
tais como a direção automática, o giro aéreo, o seguimento das extremidades do terreno e a
sobreposição das alas. Os sistemas de direção automatizados reduzem o erro humano. Além
disso, contribuem para a gestão eficaz do local e do solo. As viragens automatizadas nas
extremidades das linhas, por exemplo, já economizam entre 2 % e 10 % do consumo de
combustível.

 A geocartografia, que é utilizada para produzir mapas que identificam, por exemplo, os tipos
de solo e os níveis de nutrientes em terrenos específicos.

 Os sensores e a teledeteção, com os quais podem ser recolhidos dados à distância para avaliar
a saúde do solo e da cultura, fazer a medição de parâmetros tais como a humidade, os
nutrientes, a compactação e as doenças das culturas. Estes sensores podem ser instalados em
máquinas móveis. Os agricultores da UE já recorrem a um amplo conjunto de sensores para
captar a variação nas propriedades dos solos e culturas, nas condições meteorológicas e no
comportamento animal. São aplicadas medições térmicas, óticas, mecânicas e químicas por
sensores para quantificar a biomassa das culturas, o {sI}stress{eI} das plantas, as pragas e
doenças, as propriedades do solo, as condições climáticas e o comportamento animal.

 Os robôs agrícolas do futuro serão autónomos e capazes de reconfigurar a sua própria
arquitetura para executar várias tarefas. Terão um enorme potencial em termos de
sustentabilidade:
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o Facilitarão a transição energética. Os robôs serão movidos a eletricidade. A eletricidade
necessária pode ser produzida na própria exploração.

o Podem minimizar a compactação do solo devido à utilização de maquinaria pesada. A
robótica de enxame será mais leve e capaz de intervir apenas quando necessário, mantendo-
se permanentemente nas terras. (Nota: a robótica de enxame consiste num grupo de robôs simples
que podem ser coordenados de forma distribuída e descentralizada, para executar de forma conjunta
tarefas mais complexas)

o Será necessário menos esforço e recursos e, muito provavelmente, os robôs gerarão uma
maior produção, como já acontece no setor dos laticínios.

o Os robôs otimizarão os fatores de produção utilizados pelos agricultores (fertilizantes,
pesticidas, inseticidas) e reduzirão o impacto sobre os solos e lençóis freáticos.

5.2.2. A AP gerará produtividade sustentável
O potencial da AP para a poupança de custos pode ser ilustrado por dois exemplos debatidos durante
o seminário do projeto da STOA:

A taxa de absorção de azoto é a quantidade de azoto aplicada num campo que é efetivamente absorvida
pela planta. Partindo do princípio que a taxa média de absorção de azoto em cereais praganosos é de
50 % na Europa, tal significa que o restante acaba na atmosfera, no solo ou nas águas subterrâneas: uma
taxa de absorção de 50 % significa igualmente uma taxa de desperdício de 50 %. Com um custo de
adubos azotados de cerca de 180 euros por hectare6, isto significa uma poupança potencial de 90 euros
por hectare.

Estudos da FAO de 2009 indicam que, em muitos países, menos de 10 % de todas das pulverizações
atingem uma planta doente, uma planta infestante ou um parasita, o que significa um desperdício de
90 %. Com um custo das pulverizações de cereais praganosos de, aproximadamente, 190 euros por
hectare, isto representa um potencial de poupança em pulverizações de quase 170 euros por hectare.

Conjuntamente, estas duas questões de procedimento representam um potencial de poupança de
260 euros por hectare (170 + 90). São 260 euros comparados a uma margem bruta atual de 400 a
700 euros por hectare na UE.

Hoje, as tecnologias da AP (ainda) não permitem aos agricultores da UE poupar 260 euros por hectare.
Contudo, estes valores mostram o potencial por explorar das novas tecnologias no sentido de
impulsionar a sustentabilidade na agricultura. Um potencial de melhoria de 25 % (65 euros), 33 %
(87 euros) ou 50 % (130 euros) através da inovação em cada passo da produção poderá ser um objetivo
realista até 2050.

5.2.3. Opções estratégicas
Este estudo recomenda que a AP seja uma das questões fundamentais a abordar na próxima PAC. É de
importância vital que a produtividade na agricultura continue a crescer. Caso o crescimento da
produtividade na agricultura fique aquém do crescimento da produtividade no resto da economia a
longo prazo, as condições de vida dos agricultores correm o risco de piorar.

É essencial que os processos que conduzem ao aumento da produtividade na agricultura sejam
ativamente incentivados na próxima PAC. O avanço no sentido da agricultura de alta precisão faria
parte deste processo. Os ganhos de produtividade requerem investimentos significativos. Os
comportamentos de assunção de riscos deveriam ser recompensados a fim de disseminar o progresso
entre as comunidades agrícolas.

6 Dados obtidos no sítio Web da publicação alemã, DLG-Test Lebensmittel (DLG 2/2015)
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As opções incluem:

 Incentivos aos agricultores para investirem em tecnologias de AP através do pilar 1 e de um
regime de ecologização renovado. Poderia assumir a forma de «bónus de sustentabilidade»
ligado ao investimento em tecnologias da AP com benefícios comprovados para o ambiente:
robôs, máquinas inteligentes, programas informáticos, sensores, soluções inteligentes, sistemas
de gestão, digitalização... O bónus de sustentabilidade poderia ser proposto como uma opção
alternativa às atuais medidas de ecologização.

 Desenvolver, em ligação com o «bónus de sustentabilidade», normas de AP centradas na
transparência, na sustentabilidade e na interoperabilidade através do Comité Européen de
Normalisation (CEN), da Organização Internacional de Normalização (ISO) e do Instituto
Europeu de Normalização das Telecomunicações (ETSI).

Estas sugestões podem ser combinadas no âmbito de uma opção mais ampla:

 Criação de um terceiro pilar no âmbito da PAC (2021-2027) dedicado ao meio ambiente e às
tecnologias sustentáveis.

5.3. Mudanças societais e adoção da tecnologia na agricultura

A AP provocará mudanças societais em função do seu nível de
aceitação

À semelhança da forma como os computadores, a Internet, os {sI}smartphones{eI} e a navegação por
satélite alteraram os nossos estilos de vida, a AP desencadeará mudanças societais nas comunidades
rurais e conduzirá a novos modelos empresariais.

5.3.1. Surgimento de novos modelos empresariais
Um dos maiores contributos do estudo acerca da AP da STOA foi mostrar que já estão a surgir novos
modelos empresariais e que as tecnologias conduzirão a novas formas de agricultura.

O estudo sugere uma nova tipologia prospetiva do que podem ser as novas atividades empresariais no
setor agrícola, nomeadamente os seguintes novos perfis profissionais:

 O geoengenheiro seria especializado no sequestro de carbono, bem como no negócio da
produção alimentar...

 O agricultor da energia seria especializado na produção de energias renováveis e na gestão
da zona local...

 O anfitrião virtual agrícola elaboraria, de forma constante, comentários positivos para o
mundo exterior, explicando o que está a acontecer e fazendo, frequentemente, visitas virtuais
a crianças das escolas...

 O terapeuta animal atuaria como um gestor do bem-estar para os animais de exploração,
assegurando que os consumidores que comprem carne ou produtos lácteos da exploração
podem aceder a informações sobre o bem-estar dos animais...

 O bioagricultor utilizaria conhecimentos especializados na área da biotecnologia para
produzir e colher plantas geneticamente modificadas com ADN exógeno a fim de produzirem
medicamentos...

 O agricultor de insetos produziria grandes quantidades de insetos para utilizar como
predadores naturais a fim de controlar as novas espécies de insetos que se propagam nas
zonas agrícolas devido às alterações climáticas..
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Neste momento, é muito difícil prever qual destes modelos se tornará o mais comum até 2050. No
entanto, algumas destas novas atividades empresariais podem ser objeto de elaboração de políticas,
consoante o apoio societal que recebam (ver 3.4).

5.3.2. A AP influenciará as práticas de trabalho e as condições de vida nas terras
agrícolas

A AP reduzirá o fosso entre géneros, tornando as explorações agrícolas mais acessíveis às mulheres,
especialmente no que se refere à utilização de equipamentos pesados ou à realização de tarefas difíceis
do ponto de vista físico. Ambas serão assumidas por sistemas automatizados ou robôs. Espera-se que
desta mudança societal resultem novas interações sociais com perspetivas alargadas.

A AP melhorará ainda a qualidade de vida dos agricultores da UE. Como constatado, existe uma ampla
aceitação da robótica nas explorações leiteiras. Na última década, foram desenvolvidos robôs para
aliviar os agricultores dos trabalhos pesados como os de raspar estrume e empurrar forragens
grosseiras, no fundo tarefas muito repetitivas e morosas. Até 2050, espera-se que um número crescente
de tarefas seja automatizado, deixando mais tempo livre aos agricultores. Estes terão um acesso mais
facilitado a atividades recreativas, de modo semelhante ao que acontece com as populações urbanas.

Por outro lado, a AP pode ter um impacto negativo no trabalho sazonal. Os trabalhadores sazonais têm
baixas remunerações e são pouco qualificados. Normalmente, são contratados para ajudar nas tarefas
ligadas à colheita, como a apanha da fruta. Mais de 4 milhões de trabalhadores sazonais estão
empregados temporariamente. Dois terços destes são trabalhadores migrantes que chegam à Europa
Ocidental a partir da Europa Central e Oriental durante a época das colheitas e migram dentro da
própria União Europeia, acompanhando os ciclos da colheita da fruta. Muitos destes migrantes podem
ser substituídos pelas tecnologias da AP e por uma nova geração de robôs. Tal poderá conduzir a uma
redução dos rendimentos dos trabalhadores sazonais de alguns Estados-Membros como, por exemplo,
da Polónia, Bulgária e Roménia.

5.3.3. As tecnologias da AP já se encontram amplamente disponíveis, mas a sua
adoção ainda é baixa

Conforme descrito em pormenor no estudo, já se encontra à disposição dos agricultores da UE uma
vasta gama de tecnologias da AP. Estas tecnologias de AP disponíveis são utilizadas para a
identificação de objetos, a georreferenciação, a medição de parâmetros específicos, o sistema mundial
de navegação por satélite (GNSS), a conectividade, o armazenamento e análise de dados, os sistemas
de aconselhamento, a robótica e a navegação autónoma.

Após 2000, a digitalização da agricultura registou uma aceleração. Quando a Internet chegou às
explorações agrícolas, um pouco antes do novo milénio, permitiu aos agricultores aceder a dados e
informações e a ferramentas de tomada de decisão e de comunicação. Com o tempo, foi desenvolvido
um amplo conjunto de plataformas na Internet com informações especificamente destinadas aos
agricultores. Já se encontram disponíveis serviços de armazenamento de dados (maioritariamente
baseados na computação em nuvem), SIG ou programas informáticos de análise de dados. Tornou-se
possível a comunicação sem fios através de, por exemplo, redes 3G, 4G ou outras. Recentemente,
também foram desenvolvidas aplicações em plataformas na Internet e para {sI}smartphones{eI}. Estas
aplicações podem fornecer informações específicas aos agricultores, tais como as condições
meteorológicas, o estado das culturas, a deteção de calor e movimento dos animais e oferecer
aconselhamento em matéria de gestão.

Não obstante a grande variedade de soluções oferecida no âmbito da AP, estima-se que apenas 25 %
das explorações na UE utilizam tecnologias que incluem uma componente de AP.
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Neste contexto, a questão fulcral é «de que modo podem as explorações de todas as dimensões – desde as
pequenas explorações familiares às grandes empresas agrícolas – beneficiar destas tecnologias?»

Os debates no âmbito do seminário da STOA mostraram que o apoio financeiro não será suficiente para
definir uma tendência. Devem igualmente ser ponderados outros instrumentos. Alguns encontram-se
enumerados a seguir.

5.3.4. Opções estratégicas

Desenvolver novos modelos empresariais

Através do pilar 2 da PAC, do programa Horizonte 2020 ou do plano de investimento do Presidente da
Comissão, Jean-Claude Juncker, a UE poderia apoiar uma rede de explorações experimentais/de
demonstração centradas num novo modelo empresarial totalmente integrado (ou seja, o agricultor da
energia, o bioagricultor, a exploração plenamente robotizada). Através de tais iniciativas, a viabilidade
dos modelos empresariais especializados no domínio da AP poderia ser testada à escala da vida real.

Promover a AP junto dos criadores de tendências e da nova geração

A comunicação pedagógica é decididamente necessária para informar as gerações mais jovens das
novas oportunidades oferecidas pela agricultura moderna.

Podem ser planeadas exposições, publicidade, vídeos, desenhos animados e brochuras a distribuir a
nível escolar, bem como o lançamento de um Ano Europeu da Agricultura Moderna.

Publicação de um relatório anual sobre a utilização da AP

Tendo por base a experiência do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a DG AGRI
da Comissão Europeia deverá publicar um relatório anual relativo à utilização da AP na UE.

Construção das infraestruturas adequadas para manter e atrair jovens agricultores

Sem as infraestruturas adequadas, não será possível manter ou atrair jovens agricultores para o setor
agrícola; estes acabarão por se mudar ou permanecer em zonas urbanas globalizadas e com boas
conexões.

A área onde o apoio da UE poderá ser mais necessário na(s) próxima(s) década(s) é a da construção de
infraestruturas 5G para os agricultores europeus. Os utilizadores potenciais já existem, mas a baixa
densidade populacional nas zonas rurais é um obstáculo claro ao investimento do setor das
telecomunicações nas zonas agrícolas. Pode tratar-se de um caso evidente para a intervenção dos
fundos estruturais da UE. A cobertura 5G seria extremamente importante, ou mesmo decisiva, para:

 o levantamento em tempo real da humidade do solo;
 a taxa variável de fertilização (incluindo a deteção de azoto);
 a plantação de precisão;
 a gestão das explorações com base em dados;
 a conectividade dos parques eólicos;
 o acesso aos mercados mundiais.

Para todas estas utilizações a agricultura da UE precisa de um serviço de banda larga com um melhor
desempenho, cobertura e latência. A tecnologia 5G poderia ainda contribuir bastante para melhorar a
precisão da determinação da posição e a conectividade das explorações. Trata-se de um fator essencial
numa agricultura sustentável e com bom desempenho.
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5.4. Competências e ensino para os agricultores

A AP requer a aprendizagem de novas competências

Como acontece com todas as novas tecnologias, a introdução e adoção da agricultura de precisão
exigirá a aquisição de novas competências pelos agricultores. O pressuposto geral de que a globalização
transformou as nossas economias em economias do conhecimento também é válido para a agricultura.
Os jovens agricultores têm de ser dotados da combinação adequada de competências essenciais
transversais e competências profissionais específicas para terem acesso à agricultura de precisão.

5.4.1. A AP poderia contribuir para o crescimento do emprego e dos níveis de
educação nas zonas rurais

As zonas rurais merecem especial atenção no que se refere ao ensino. Os estudos mostram que o
abandono escolar é um problema cada vez mais preocupante e que afeta particularmente as crianças e
jovens nas zonas rurais. Apesar de a estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo visar a redução das taxas de abandono escolar na UE de 14 % para 10 % ou menos, estas
continuam bastante acima de 30 % em várias zonas rurais. Além disso, as zonas rurais apresentam,
geralmente, taxas mais baixas de ensino superior. A nosso ver, a situação nestas zonas é extremamente
desafiante. A população rural não só tem de colmatar o fosso educativo face à população urbana, como
tem ainda de adquirir novas competências, que não são necessariamente abordadas pelo sistema de
ensino local.

Todavia, as tecnologias da AP podem efetivamente impulsionar os níveis de ensino nas zonas rurais,
uma vez que se encontram relacionadas com as competências identificadas pela UE para o aumento da
competitividade e do crescimento. Cerca de 70 % dos agricultores da UE apenas têm competências
práticas no domínio da agricultura. Este grupo terá uma adoção mais lenta das tecnologias da AP do
que um grupo de agricultores qualificados. Como seria de esperar, a adoção da agricultura de precisão
é mais elevada nos países do Noroeste da Europa, nos quais os agricultores têm mais formação do que
os de outras partes da UE.

5.4.2. Breve panorâmica das competências necessárias no futuro no domínio da AP
Estas competências podem ser agrupadas em três categorias: TIC e tecnologias de
automatização/robótica, conhecimentos ambientais e de gestão.

Competências tecnológicas

 trabalhar com robôs;
 trabalhar com dados tratados;
 escolher as soluções adequadas consoante o projeto de agricultura;
 ciências informáticas;
 maquinaria avançada: equipamento de direção automática, drones;
 aplicações complexas (RTK, imagens de satélite...).

Competências em matéria de ambiente

 compreender a legislação;
 conhecimentos especializados em agricultura circular;
 conhecimento dos ecossistemas locais;
 conhecimentos especializados em genética.
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Competências de gestão

 gestão empresarial;
 gestão da inovação;
 empreendedorismo;
 competências de comercialização.

5.4.3. Opções estratégicas
As competências necessárias estão claramente identificadas nos diversos cenários do estudo da STOA
sobre a AP. Todos sugerem um forte impulso no que se refere ao ensino no domínio da agricultura.

Através do Fundo Social Europeu e do pilar 2 da PAC, a UE poderia considerar as seguintes opções
para manter os agricultores a par dos desenvolvimentos tecnológicos esperados:

Incentivar novas formas de aprendizagem:

É necessária uma mudança de paradigma no setor da educação para difundir as tecnologias da AP
recorrendo a aulas virtuais, aprendizagem em linha e programas de formação mistos (virtuais e
presenciais).

Chegar às pequenas explorações:

A partilha de conhecimentos com pequenas explorações precisa de novos mecanismos de ensino e
tutoria. Uma possibilidade poderia ser, por exemplo, instigar os estudantes de doutoramento ou pós-
doutoramento na área da agronomia, com experiência em AP, a visitar as comunidades rurais com um
pacote de formação e material de demonstração para partilhar os conhecimentos de AP e promover as
novas tecnologias. Estas visitas poderiam ser realizadas com autocarros especialmente equipados
durante o inverno.

Combinar os conhecimentos tradicionais com as tecnologias da AP:

A fim de evitar a perda dos conhecimentos e saber-fazer tradicionais, as relações mestre/aprendiz
devem ser reexaminadas, a fim de privilegiar o intercâmbio de conhecimentos entre as gerações mais
velhas e as mais novas.

Promover a formação orientada e aconselhamento para reforçar a utilização das boas
práticas (prevenção de erros):

Os produtos agrícolas são regularmente verificados para aferir o cumprimento das normas em matéria
de saúde e segurança e destruídos em caso de incumprimento. No futuro, deveria ser prestada mais
atenção à promoção de boas práticas e à disponibilização de formação orientada para prevenir estes
casos, na medida do possível, e em particular a repetição de erros conducentes a problemas para o
agricultor.

5.5. Considerações finais
A grande diversidade da agricultura em toda a UE, nomeadamente no que se refere à dimensão das
explorações, tipos de agricultura, práticas de cultivo, produção e emprego, representa um desafio para
os decisores políticos europeus. Por conseguinte, a elaboração de medidas políticas europeias deve ter
em conta as diferenças entre os Estados-Membros, uma vez que as oportunidades e preocupações
variam muito de país para país.
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Conforme demonstrado na panorâmica da produção agrícola na UE e na análise dos modelos
empresariais da agricultura na Europa, o setor agrícola é muito heterogéneo na UE-28 em vários
aspetos:

 modelos empresariais;
 setores de produção;
 práticas agrícolas;
 número de pessoas empregadas;
 ensino e competências;
 produção.

Alguns dos membros do painel da STOA preconizam veementemente que se deve encorajar o apoio à
transição para a agricultura de precisão na UE através da política agrícola comum (PAC).  No entanto,
os deputados ao PE manifestaram ainda preocupação face à possível perda de postos de trabalho neste
setor em países onde o emprego depende fortemente da agricultura, devido à introdução da agricultura
de precisão e à automatização das práticas agrícolas. Todavia, nestes mesmos países a utilização
acrescida da agricultura de precisão pode trazer grandes oportunidades.

Por conseguinte, eventuais medidas na próxima revisão da PAC devem ter em conta as diferenças entre
os Estados-Membros, uma vez que as oportunidades e preocupações variam de país para país.
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