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BREVE JUSTIFICAÇÃO

De acordo com a Estratégia de Lisboa, a agricultura e a indústria agro-alimentar da UE devem
agora tentar tornar-se mais competitivas a nível global, através da inovação, da exploração do
progresso tecnológico e da prossecução permanente de melhores padrões de qualidade. A 
investigação deu já um contributo considerável para o desenvolvimento rural sustentável e 
ajudou os agricultores e a indústria agro-alimentar a responderem à procura crescente de 
produtos variados e saudáveis pelos cidadãos da UE. A investigação ajudou, através da 
inovação, a indústria agro-alimentar a alcançar um lugar central na economia europeia e 
global.

Hoje, mais do que nunca, o contributo da investigação é necessário para ajudar a manter e 
reforçar uma agricultura sustentável na União Europeia. Se o objectivo desta é ajudar os 
agricultores a enfrentarem os desafios da nova PAC e contribuir para gerar um crescimento 
sustentável numa economia cada vez mais globalizada, a investigação na União Europeia 
deve acompanhar a par e passo as actividades de investigação internacional e o 
desenvolvimento tecnológico em curso.

No 6º programa-quadro (2002-2006), a investigação agrícola limitava-se quase 
exclusivamente à qualidade e segurança alimentar. Agora, no 7º programa-quadro 
(2007-2013), a Comissão Europeia adopta uma abordagem muito mais abrangente e 
propõe-se construir "uma bioeconomia europeia baseada no conhecimento, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e emergentes que visem desafios sociais e económicos”. 
A proposta consagra um capítulo à “Alimentação, agricultura e biotecnologias” (tema 2). 
Além disso, a investigação agrícola é ainda tratada no tema 5 (energia) e no tema 6
(ambiente).

O relator de parecer congratula-se com a visão mais abrangente da Comissão e não pode 
senão aplaudir a decisão de reforçar as verbas inscritas no orçamento para o 7º 
programa-quadro face ao anterior período de programação.

Para a execução do 7º programa-quadro a Comissão Europeia apresenta cinco “programas 
específicos”. O primeiro diz directamente respeito às acções financiadas pelo Centro Comum 
de Investigação. Os outros quatro intitulam-se “Cooperação”, “Ideias”, “Pessoas” e 
“Capacidades”. O presente parecer pretende debater o programa específico “Cooperação”. 

O programa específico “Cooperação” destina-se essencialmente à obtenção de uma posição de 
líder na Europa em áreas essenciais através da cooperação entre indústria e centros de 
investigação. Será dado apoio a toda a gama de acções de investigação realizadas no âmbito 
da cooperação transnacional, desde projectos e redes de colaboração até à coordenação de 
programas de investigação.

O programa “Cooperação” está organizado em nove subprogramas, que irão ser autónomos 
do ponto de vista operacional e, ao mesmo tempo, demonstrarão coerência e permitirão
abordagens multitemáticas conjuntas a matérias de investigação de interesse comum. O 
orçamento proposto para o tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias) no programa de 
cooperação eleva-se a 2,45 mil milhões de euros. O montante proposto é necessário para as 
várias abordagens incluídas neste tema (agricultura, pescas, política florestal, etc.).
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O relator de parecer declara a sua satisfação geral com a proposta da Comissão. As principais 
ideias salientadas parecem ajustar-se às ideias do relator de parecer, sobretudo quando se 
reconhece a agricultura como uma das nove áreas temáticas em que a União Europeia irá
actuar.

O relator de parecer considera, porém, necessário limar algumas arestas e sugere, por isso, 
várias alterações, sobretudo relacionadas com o tema 2 (Alimentação, agricultura e 
biotecnologias).

• É necessário conferir um maior destaque ao papel multifuncional da agricultura. A 
investigação devia promover a implementação de sistemas de produção capazes de 
conjugarem o desempenho económico com o desempenho ambiental e também social.

• Além disso, a investigação relacionada com as alterações climáticas deve ser incluída 
nas actividades do tema 2, uma vez que se afigura relevante adaptar a agricultura às
alterações climáticas.

• Convém apoiar uma melhor coordenação entre os investigadores europeus, bem como 
uma melhor comunicação dos resultados da investigação.

• A necessidade de a Comissão ser consequente, relacionando actividades concretas
com a abordagem adoptada, merece ser enfatizada. Quando na abordagem do tema 2
se faz especificamente referência aos contributos da investigação para a política 
agrícola comum, a política comunitária em matéria de saúde animal, a estratégia 
florestal da UE e a reforma da política comum da pesca, é também necessário 
estabelecer uma relação entre actividades concretas.

Por último, o relator de parecer considera ser necessário coordenar com eficácia o risco 
potencial de sobreposição do tema “Alimentação, agricultura e biotecnologias” com outras 
áreas temáticas. Exorta, por conseguinte, à adopção de abordagens comuns multitemáticas e a 
uma cooperação interdisciplinar.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Objectivo, parágrafo 1

Construir uma bioeconomia europeia Construir uma bioeconomia europeia 
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baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais e 
económicos, nomeadamente: a procura
crescente de alimentos mais seguros e 
saudáveis e de maior qualidade, tomando em 
consideração o bem-estar dos animais e os 
contextos rurais, a utilização e produção 
sustentáveis de recursos biológicos 
renováveis, o risco crescente de doenças 
epizoóticas e zoonóticas e de doenças 
relacionadas com a alimentação, ameaças à 
sustentabilidade e segurança da produção 
agrícola e da pesca, especialmente as
resultantes das alterações climáticas.

baseada no conhecimento pela reunião da 
ciência, indústria e outras partes 
interessadas, a fim de explorar 
oportunidades de investigação novas e 
emergentes que visem desafios sociais, 
ambientais e económicos, nomeadamente: a 
procura crescente de alimentos mais seguros 
e saudáveis e de maior qualidade, tomando 
em consideração o papel multifuncional da 
agricultura, o bem-estar dos animais e os 
contextos rurais, a utilização e produção 
sustentáveis de recursos biológicos 
renováveis, o risco crescente de doenças 
epizoóticas e zoonóticas e de doenças 
relacionadas com a alimentação, bem como 
outros esforços para a eliminação das 
doenças relacionadas com os alimentos 
para animais, ameaças à sustentabilidade e 
segurança da produção agrícola e da pesca e 
a resistência e a adaptação da cadeia 
alimentar resultantes de alterações globais, 
como as alterações climáticas e os custos da 
energia.

Justificação

A investigação devia promover a implementação de sistemas de produção capazes de 
conjugarem o desempenho económico com o desempenho ambiental e também social. O 
papel multifuncional da agricultura deve assumir um maior destaque.

O desenvolvimento sustentável assenta em três pilares: desafios sociais, ambientais e 
económicos. 

Os efeitos dos alimentos para animais constituirão doravante um importante domínio da 
investigação agrícola, bem como as doenças daí resultantes, como a BSE.

É importante proceder a investigações sobre os efeitos das alterações globais (especialmente 
as alterações climáticas) na cadeia alimentar.

Alteração 2
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Abordagem, parágrafo 1

Este tema reforçará a base de 
conhecimentos, permitirá inovações e 
proporcionará apoio político para a 

Este tema reforçará a base de 
conhecimentos, permitirá inovações e 
proporcionará apoio político para a 
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construção e desenvolvimento de uma 
bioeconomia europeia baseada no 
conhecimento. A investigação incidirá no 
desenvolvimento sustentável, na produção e 
utilização de recursos biológicos, em 
especial através das ciências da vida e das 
biotecnologias, e na convergência com 
outras tecnologias, a fim de oferecer 
produtos novos, ecologicamente eficientes e 
competitivos nos sectores da agricultura, 
pescas, aquicultura, produtos alimentares, 
saúde, silvicultura e indústrias conexas da 
Europa. A investigação dará contributos 
importantes para a implementação e 
formulação das políticas e regulamentação 
da UE e abordará ou apoiará 
especificamente: a política agrícola comum, 
questões agrícolas e comerciais, a 
regulamentação em matéria de segurança 
dos alimentos, a política comunitária em 
matéria de saúde animal, o controlo de 
doenças e normas de bem-estar dos animais, 
o ambiente e a biodiversidade, a estratégia 
florestal da UE e a reforma da política 
comum da pesca, com vista a permitir um 
desenvolvimento sustentável da pesca e 
aquicultura. A investigação procurará 
igualmente desenvolver indicadores novos 
para apoio à análise, desenvolvimento e 
acompanhamento destas políticas.

construção e desenvolvimento de uma 
bioeconomia europeia baseada no 
conhecimento. A investigação incidirá no 
desenvolvimento sustentável, na produção e 
utilização de recursos biológicos, 
nomeadamente através das ciências da vida 
e das biotecnologias, e na convergência com 
outras tecnologias, a fim de oferecer 
produtos novos, ecologicamente eficientes e 
competitivos nos sectores da agricultura, 
pescas, aquicultura, produtos alimentares, 
saúde, silvicultura e indústrias conexas da 
Europa. A investigação dará contributos 
importantes para a implementação e 
formulação das políticas e regulamentação 
da UE e abordará ou apoiará 
especificamente: a política agrícola comum, 
questões agrícolas e comerciais, a 
regulamentação em matéria de segurança 
dos alimentos, a política comunitária em 
matéria de saúde animal, o controlo de 
doenças e normas de bem-estar dos animais,
o desenvolvimento rural, o ambiente e a 
biodiversidade, a estratégia florestal da UE e 
a reforma da política comum da pesca, com 
vista a permitir um desenvolvimento 
sustentável da pesca e aquicultura. A 
investigação procurará igualmente 
desenvolver indicadores novos para apoio à 
análise, desenvolvimento e 
acompanhamento destas políticas

Justificação

Na implementação de uma investigação agrícola abrangente é importante encarar numa 
perspectiva lata o capítulo dos alimentos, da agricultura e da biotecnologia, e não o limitar a 
métodos isolados. O tema da biotecnologia será analisado mais adiante neste capítulo.
É fundamental a pesquisa e a partilha de experiências inovadoras a nível da componente 
estratégica do desenvolvimento rural

Alteração 3
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Abordagem, parágrafo 2

As indústrias agroalimentares, 90% das 
quais são PME, beneficiarão especialmente 
de muitas das actividades de investigação, 
incluindo actividades orientadas de difusão e 

As indústrias agroalimentares, 90% das 
quais são PME, beneficiarão especialmente 
de muitas das actividades de investigação, 
incluindo actividades orientadas de difusão e 
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transferência de tecnologias, nomeadamente 
no que diz respeito à integração e aceitação 
de tecnologias, metodologias e processos 
avançados e ecologicamente eficientes e ao 
desenvolvimento de normas. Espera-se que 
as empresas emergentes (start-ups) de alta 
tecnologia do sector das biotecnologias, 
nanotecnologias e tecnologias da 
informação e das comunicações dêem 
contributos importantes para as áreas da 
selecção vegetal, da melhoria da protecção 
fitossanitária e das culturas, bem como das 
tecnologias de detecção e monitorização 
avançadas, a fim de garantir a segurança e 
qualidade dos alimentos e novos 
bioprocessos industriais.

transferência de tecnologias, nomeadamente 
no que diz respeito à integração e aceitação 
de tecnologias, metodologias e processos 
avançados e ecologicamente eficientes e ao 
desenvolvimento de normas. Espera-se que 
as empresas emergentes (start-ups) de alta 
tecnologia do sector das biotecnologias, 
nanotecnologias, robótica e tecnologia dos 
satélites dêem contributos importantes para 
as áreas da selecção vegetal, da melhoria da 
protecção fitossanitária e das culturas, bem 
como das tecnologias de detecção e 
monitorização avançadas, a fim de garantir a 
segurança e qualidade dos alimentos e novos 
bioprocessos industriais. Estas empresas 
podem ainda ser um factor decisivo para o 
desenvolvimento das zonas rurais 
europeias, tanto mais se estas se 
organizarem em redes destinadas à troca de
conhecimentos e de experiências 
inovadoras a nível do desenvolvimento 
rural. 

Justificação

A robótica e a tecnologia dos satélites são instrumentos úteis tanto nos processos de 
produção como de monitorização.

As zonas rurais europeias, na sua generalidade muito deprimidas a nível socioeconómico, 
são as que mais necessitam de empresas inovadoras tendo em vista a sua aproximação aos 
níveis de desenvolvimento e competitividade europeus.

Alteração 4
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Abordagem, parágrafo 3

Diversas plataformas tecnológicas europeias, 
abrangendo as áreas da biotecnologia e 
genómica vegetais, silvicultura e indústrias 
conexas, saúde animal global, agropecuária, 
produtos alimentares, aquicultura e 
biotecnologias industriais, contribuirão para 
a definição de prioridades comuns de 
investigação no âmbito do presente tema, 
identificando possíveis iniciativas futuras em 
larga escala, como projectos de 
demonstração com vista à produção de 
substâncias químicas a granel a partir da 

Diversas plataformas tecnológicas europeias, 
abrangendo as áreas da biotecnologia e 
genómica vegetais, silvicultura, sector 
florestal, saúde animal global, agropecuária, 
produtos alimentares, aquicultura e 
biotecnologias industriais, contribuirão para 
a definição de prioridades comuns de 
investigação no âmbito do presente tema, 
identificando possíveis iniciativas futuras em 
larga escala, como projectos de 
demonstração com vista à produção de 
substâncias químicas a granel a partir da 
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biomassa (parede celular vegetal, 
biocombustíveis, biopolímeros), bem como 
para a garantia de uma vasta participação e 
integração de todas as partes interessadas. 
Quando adequado, serão desenvolvidas 
acções para melhorar a coordenação dos 
programas de investigação nacionais, em 
estreita coordenação com projectos 
ERA-NET, plataformas tecnológicas e 
outros intervenientes relevantes, como o 
Comité Permanente da Investigação 
Agrícola (CPIA) ou uma eventual futura 
estrutura europeia de coordenação da 
investigação marinha.

biomassa (parede celular vegetal, 
biocombustíveis, biopolímeros), bem como 
para a garantia de uma vasta participação e 
integração de todas as partes interessadas. 
Uma questão importante neste contexto é a 
melhor difusão dos resultados da 
investigação aplicada no sector agrícola. 
Quando adequado, serão desenvolvidas 
acções para melhorar a coordenação dos 
programas de investigação nacionais, em 
estreita coordenação com projectos 
ERA-NET, plataformas tecnológicas e 
outros intervenientes relevantes, como o 
Comité Permanente da Investigação 
Agrícola (CPIA) ou uma eventual futura 
estrutura europeia de coordenação da 
investigação marinha A fim de suprir as 
lacunas de comunicação e melhorar a 
cooperação na investigação agrícola 
europeia, devem ser apoiados a criação e o 
alargamento de plataformas na Internet.

Justificação

Deve ser melhorada a coordenação dos resultados da investigação através do reforço do 
diálogo entre os centros de investigação e entre investigadores, utilizadores e consumidores.

Há muitas vezes falta de contactos transfronteiras. Com vista a melhorar a cooperação a 
nível da UE e a utilização das sinergias, uma forma adequada de estabelecer contactos seria 
uma plataforma na Internet de criação conjunta.

O sector florestal abarca a indústria europeia do papel e a indústria da transformação da 
madeira.

Alteração 5
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Actividades, ponto 1, travessão 2

- Maior sustentabilidade e competitividade, 
diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, pesca 
e aquicultura através do desenvolvimento de 
novas tecnologias, equipamentos, sistemas 
de monitorização, plantas e sistemas de 
produção inovadores, melhoria da base 

- Maior sustentabilidade e competitividade, 
diminuindo simultaneamente os impactos 
ambientais na agricultura, silvicultura, pesca 
e aquicultura através da investigação e do 
desenvolvimento continuado de sistemas de 
produção agrícola, do desenvolvimento de 
novas tecnologias, equipamentos, da 
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científica e técnica para a gestão das pescas, 
bem como de uma melhor compreensão da 
interacção entre diferentes sistemas 
(agricultura e silvicultura, pescas e 
aquicultura) mediante uma abordagem a 
nível de todo o ecossistema. No que diz 
respeito a recursos biológicos do solo, será 
dada especial atenção a sistemas de 
produção biológica com baixos factores de 
produção, à melhor gestão dos recursos e a 
alimentos inovadores para animais, bem 
como novas plantas (culturas e árvores)
com uma melhor composição, resistência a 
tensões, eficiência na utilização de nutrientes 
e arquitectura. Tal será apoiado por 
investigação em matéria de biossegurança, 
coexistência e rastreabilidade de sistemas e 
produtos vegetais novos. A fitossanidade 
será melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem como 
do apoio ao controle de surtos de doenças e 
à melhoria de ferramentas e técnicas 
sustentáveis de gestão de pragas. Quanto aos 
recursos biológicos dos ambientes aquáticos, 
a ênfase será colocada em funções 
biológicas essenciais, em sistemas de 
produção e alimentos para animais de 
espécies de cultura que sejam seguros e 
respeitadores do ambiente, bem como na 
biologia das pescas, na dinâmica de pescas 
mistas, nas interacções entre actividades de 
pesca e ecossistemas marinhos e em 
sistemas de gestão regionais e plurianuais 
baseados em frotas de pesca.

investigação de sistemas de monitorização
novos e melhorados, do desenvolvimento de
plantas e sistemas de produção inovadores, 
melhoria da base científica e técnica para a 
gestão das pescas, bem como de uma melhor 
compreensão da interacção entre diferentes
sistemas (agricultura e silvicultura, pescas e 
aquicultura) mediante uma abordagem a 
nível de todo o ecossistema. No que diz 
respeito a recursos biológicos do solo, será 
dada especial atenção a sistemas de 
produção biológica com baixos factores de 
produção, à melhor gestão dos recursos e a 
alimentos inovadores para animais, bem 
como sistemas de cultura com uma melhor 
composição, resistência a tensões, eficiência 
na utilização de nutrientes e arquitectura. Tal 
será apoiado por investigação e análises 
sobre a relação custo/eficácia em matéria 
de biossegurança, coexistência e 
rastreabilidade de sistemas e produtos 
vegetais novos. A fitossanidade será 
melhorada através de uma melhor 
compreensão da ecologia, biologia das 
pragas, doenças e outras ameaças, bem como 
do apoio ao controle de surtos de doenças e 
à melhoria de ferramentas e técnicas 
sustentáveis de gestão de pragas, 
nomeadamente o desenvolvimento da 
protecção integrada, da luta biológica e de 
pesticidas menos nefastos para o ambiente 
e para a saúde humana. Especial ênfase 
deve ser dada aos impactos das alterações 
climáticas na distribuição geográfica das 
pragas agrícolas, devendo para isso ser 
potenciada a criação de redes de 
monitorização entre as regiões europeias. 
Quanto aos recursos biológicos dos 
ambientes aquáticos, a ênfase será colocada 
em funções biológicas essenciais, em 
sistemas de produção e alimentos para 
animais de espécies de cultura que sejam 
seguros e respeitadores do ambiente, bem 
como na biologia das pescas, na dinâmica de 
pescas mistas, nas interacções entre 
actividades de pesca e ecossistemas 
marinhos e em sistemas de gestão regionais 
e plurianuais baseados em frotas de pesca.
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Justificação

A investigação e o desenvolvimento de sistemas de produção agrícola também devem ser 
incluídos entre as medidas importantes destinadas a aumentar a sustentabilidade e a 
competitividade da biotecnologia.

Concluiu-se que os sistemas de monitorização actualmente utilizados são incapazes de 
garantir a segurança alimentar. Seria conveniente investigar novos modelos a nível europeu.
O objecto da investigação não se deve limitar às plantas, mas incluir também os sistemas de 
cultura, a fim de atingir os objectivos previamente fixados. Para a investigação relativa à 
coexistência das plantas geneticamente modificadas com as plantas convencionais, devem ser 
tomadas em consideração questões que incluam a rentabilidade e os desejos dos 
consumidores.

Devem ser referidas as várias ferramentas de gestão sustentável das pragas agrícolas. A 
protecção integrada e a luta biológica, áreas que ainda carecem de alguma investigação, são 
fundamentais para o desenvolvimento do carácter multifuncional da agricultura, em 
particular da agricultura biológica. 

Para além disso, vivemos actualmente uma alteração do clima que deve ser tida em conta,
uma vez que as áreas de distribuição das pragas agrícolas podem vir a sofrer alterações, por 
exemplo a extensão de pragas meridionais a territórios europeus. Uma rede de 
monitorização europeia deve ser implementada tendo em vista acompanhar a evolução destas 
alterações.

Alteração 6
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Actividades, parágrafo 1, travessão 3

– Optimizar a produção e bem-estar animal 
nos sectores da agricultura, pescas e 
aquicultura, nomeadamente através da 
exploração dos conhecimentos genéticos, de 
novos métodos de criação animal, de uma 
melhor compreensão da fisiologia e 
comportamento dos animais e de uma 
melhor compreensão e controlo de doenças 
infecciosas em animais, incluindo zoonoses. 
Estas últimas serão igualmente visadas 
através do desenvolvimento de ferramentas 
para a monitorização, prevenção e controlo, 
de investigação subjacente e aplicada sobre 
vacinas e diagnóstico, do estudo da ecologia 
de agentes infecciosos conhecidos ou 
emergentes e de outras ameaças, incluindo 
actos dolosos, e dos impactos de diferentes 
sistemas de exploração agrícola e do clima. 
Serão também desenvolvidos novos 

– Optimizar a produção e bem-estar animal 
nos sectores da agricultura, pescas e 
aquicultura, nomeadamente através da 
exploração dos conhecimentos genéticos, de 
novos métodos de criação animal, de uma 
melhor compreensão da fisiologia e 
comportamento dos animais e de uma 
melhor compreensão e controlo de doenças 
infecciosas em animais, incluindo zoonoses 
e doenças relacionadas com os alimentos 
para animais. Estas últimas serão 
igualmente visadas através do 
desenvolvimento de ferramentas para a 
monitorização, prevenção e controlo, de 
investigação subjacente e aplicada sobre 
vacinas e diagnóstico, do estudo da ecologia 
de agentes infecciosos conhecidos ou 
emergentes e de outras ameaças, incluindo 
actos dolosos, e dos impactos de diferentes 
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conhecimentos para a eliminação segura de 
resíduos animais e para uma melhor gestão 
dos subprodutos.

sistemas de exploração agrícola e do clima. 
Neste contexto, afigura-se adequado 
analisar a adaptação da agricultura à 
deslocação das zonas climáticas. Serão 
também desenvolvidos novos 
conhecimentos para a eliminação segura de 
resíduos animais e para uma melhor gestão 
dos subprodutos.

Justificação

As doenças relacionadas com a alimentação animal, como a BSE, não devem ser excluídas
do âmbito da investigação.

É importante investigar os efeitos das alterações globais, como a deslocação das zonas 
climáticas, bem como desenvolver esforços para ponderar medidas de adaptação na 
produção agrícola.

Alteração 7
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Actividades, parágrafo 1, travessão 4

- Disponibilizar as ferramentas de que os 
decisores políticos e outros intervenientes 
necessitam para fundamentar a 
implementação de estratégias, políticas e 
legislação relevantes e, nomeadamente, para 
apoiar a construção da bioeconomia 
europeia baseada no conhecimento e as 
necessidades do desenvolvimento rural e 
costeiro. A política comum da pesca será 
apoiada através do desenvolvimento de 
abordagens adaptativas propícias à 
abordagem de todo um ecossistema para a 
exploração dos recursos marinhos. A 
investigação incluirá estudos 
socioeconómicos, estudos comparativos de 
diferentes sistemas de exploração agrícola, 
sistemas de gestão de pescas com boa 
relação custo-eficácia, criação de animais 
não destinados à alimentação, interacções 
com silvicultura e estudos para a melhoria 
das fontes de rendimento em meio rural e 
costeiro.

- Disponibilizar as ferramentas de que os 
decisores políticos e outros intervenientes 
necessitam para fundamentar a 
implementação de estratégias, políticas e 
legislação relevantes e, nomeadamente, para 
apoiar a construção da bioeconomia 
europeia baseada no conhecimento e as 
necessidades do desenvolvimento rural e 
costeiro, assim como o desenvolvimento de 
mecanismos inovadores de gestão florestal, 
de técnicas de prevenção e combate aos 
incêndios florestais e de medidas de 
combate à erosão agrícola e à seca. Serão 
apoiadas a política agrícola comum, a 
política comunitária em matéria de saúde 
animal, a estratégia florestal da UE e a 
política comum da pesca. Em particular, a
política comum da pesca será apoiada 
através do desenvolvimento de abordagens 
adaptativas propícias à abordagem de todo 
um ecossistema para a exploração dos 
recursos marinhos. A investigação incluirá 
estudos socioeconómicos, estudos sociais do 
meio rural, estudos comparativos de 
diferentes sistemas de exploração agrícola, 
sistemas de gestão de pescas com boa 
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relação custo-eficácia, criação de animais 
não destinados à alimentação, interacções 
com silvicultura e estudos para a melhoria 
das fontes de rendimento em meio rural e 
costeiro. 

Justificação

Tendo em conta os acontecimentos trágicos que ocorreram no Sul da Europa nos últimos dois 
anos, nomeadamente a seca extrema e os incêndios, deve ser potenciada a investigação e 
cooperação científica internacional a nível da gestão florestal, da prevenção e combate aos 
incêndios florestais  e da minimização dos efeitos da seca e erosão agrícola.

A Comissão deve ser consequente, ligando as actividades concretas à abordagem adoptada. 
Ao referir especificamente, na parte do tema 2 sobre as abordagens, as contribuições da 
investigação para a PAC, a política comunitária em matéria de saúde animal, a estratégia 
florestal da UE e a PCP, é igualmente necessário ligar as actividades concretas, e não 
apenas à PCP.

Alteração 8
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Actividades, “Do consumidor ao produtor”: alimentação, saúde e bem-estar, travessão 2

- Compreender os hábitos alimentares e suas 
determinantes como um factor controlável 
importante para o desenvolvimento e 
redução da ocorrência de doenças e 
perturbações relacionadas com o regime 
alimentar. Isso implicará o desenvolvimento 
e aplicação de nutrigenómica e biologia de 
sistemas, bem como o estudo das interacções 
entre nutrição, funções fisiológicas e 
psicológicas. Tal poderia levar à 
reformulação de alimentos transformados e 
ao desenvolvimento de alimentos novos, 
alimentos dietéticos e alimentos com 
benefícios declarados em termos de nutrição 
e saúde. O estudo de alimentos e regimes 
alimentares tradicionais, locais e sazonais 
será também importante para destacar o 
impacto de determinados alimentos e 
regimes alimentares na saúde e para 
desenvolver orientações integradas em 
matéria de alimentação.

- Compreender os hábitos alimentares e suas 
determinantes como um factor controlável 
importante para o desenvolvimento e 
redução da ocorrência de doenças e 
perturbações relacionadas com o regime 
alimentar. Isso implicará o desenvolvimento 
e aplicação de nutrigenómica e biologia de 
sistemas, sendo dada uma atenção especial, 
no âmbito de uma abordagem integrada, ao
estudo das interacções entre nutrição, 
funções fisiológicas e psicológicas. Tal 
poderia levar à reformulação de alimentos 
transformados e ao desenvolvimento de
alimentos novos, alimentos dietéticos e 
alimentos com benefícios declarados em 
termos de nutrição e saúde. O estudo de 
alimentos e regimes alimentares tradicionais, 
locais e sazonais será também importante 
para destacar o impacto de determinados 
alimentos e regimes alimentares na saúde e 
para desenvolver orientações integradas em 
matéria de alimentação.
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Justificação

Uma alimentação saudável não se caracteriza unicamente por reunir as vitaminas e os 
nutrientes necessários, mas faz parte integrante da cultura. Assim sendo, uma alimentação é 
considerada saudável não apenas tendo em conta os ingredientes de que se compõe, mas 
também, sobretudo, o objectivo de compreender e melhorar a cultura alimentar.

Alteração 9
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Actividades, parágrafo 2, travessão 4

– Garantir a segurança química e
microbiológica e melhorar a qualidade da 
oferta de produtos alimentares na Europa. 
Tal incluirá a compreensão das ligações 
entre a ecologia microbiana e a segurança 
dos alimentos, o desenvolvimento de 
métodos e modelos que visem a integridade 
das cadeias de abastecimento alimentar, 
novos métodos de detecção e tecnologias e 
ferramentas para a avaliação, gestão e 
comunicação de riscos e para uma melhor 
compreensão da percepção dos riscos.

– Garantir e melhorar a qualidade e 
segurança química, microbiológica, 
sensorial e nutritiva, bem como melhorar a 
qualidade da oferta de produtos alimentares 
na Europa. Tal incluirá a compreensão das 
ligações entre a ecologia microbiana e a 
segurança dos alimentos, o desenvolvimento 
de métodos e modelos que visem a 
integridade das cadeias de abastecimento 
alimentar, a concepção de uma abordagem 
harmonizada para o intercâmbio de dados 
sobre os alimentos e respectivo registo e 
rastreabilidade, novos métodos de detecção 
e tecnologias e ferramentas para a avaliação, 
gestão e comunicação de riscos e uma
melhor compreensão da percepção dos 
riscos.

Justificação

A “qualidade sensorial e nutritiva” acentua o impacto positivo para a saúde e o bem-estar.

A melhoria do processamento e troca de dados, do registo e da rastreabilidade aumenta a 
transparência e a competitividade no sector alimentar.

Alteração 10
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Actividades, ponto 2, travessão 5

- Proteger simultaneamente a saúde humana 
e o ambiente através de uma melhor 
compreensão dos impactos recíprocos entre 
ambiente e cadeias de alimentos para o 
homem e animais. Tal implicará o estudo de 
contaminantes alimentares e das suas 
consequências para a saúde e o 

- Proteger simultaneamente a saúde humana 
e o ambiente através de uma melhor 
compreensão dos impactos recíprocos entre 
ambiente e cadeias de alimentos para o 
homem e animais. Tal implicará o estudo de 
contaminantes alimentares e das suas 
consequências para a saúde e o 
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desenvolvimento de melhores ferramentas e 
métodos para a avaliação dos impactos no 
ambiente das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais. A garantia da 
qualidade e integridade da cadeia alimentar 
exige novos modelos para a análise da 
cadeia de produtos de base e de conceitos de 
gestão de toda a cadeia alimentar, incluindo 
aspectos ligados aos consumidores.

desenvolvimento de melhores ferramentas e 
métodos para a avaliação dos impactos no 
ambiente das cadeias de alimentos para o 
homem e os animais. A garantia da 
qualidade e integridade da cadeia alimentar 
exige novos modelos para a análise da 
cadeia de produtos de base e de conceitos de 
gestão de toda a cadeia alimentar, incluindo 
aspectos ligados aos consumidores, como, 
por exemplo, o acesso a informações claras 
e credíveis.

Alteração 11
Anexo I, tema 2 (Alimentação, agricultura e biotecnologias)

Cooperação internacional, parágrafo 2

Além disso, a cooperação multilateral será 
realizada de modo a incidir em desafios que 
exijam grandes esforços internacionais, 
como a dimensão e complexidade da 
biologia de sistemas em plantas e 
microrganismos, ou em desafios globais e 
compromissos internacionais da UE 
(segurança do aprovisionamento e segurança 
sanitária dos alimentos e água potável, 
propagação global de doenças animais, 
utilização equitativa da biodiversidade, 
reconstituição das unidades populacionais de 
peixes a nível mundial a fim de obter a 
captura máxima de equilíbrio até 2015 e 
influência nas/das alterações climáticas).

Além disso, a cooperação multilateral será 
realizada de modo a incidir em desafios que 
exijam grandes esforços internacionais, 
como a dimensão e complexidade da 
biologia de sistemas em plantas e 
microrganismos, ou em desafios globais e 
compromissos internacionais da UE 
(segurança do aprovisionamento e segurança 
sanitária dos alimentos e água potável, 
propagação global de doenças animais,
utilização equitativa da biodiversidade, 
reconstituição das unidades populacionais de 
peixes a nível mundial, em cooperação com 
a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, a fim de obter 
a captura máxima de equilíbrio até 2015 e 
influência nas/das alterações climáticas).

Justificação

O objectivo de reconstituição das unidades populacionais de peixes a nível mundial até 2015 
é louvável, mas extremamente ambicioso. Será conveniente, por isso, privilegiar a 
cooperação e a coordenação com instâncias internacionais, como, por exemplo, a 
Organização para a Alimentação e a Agricultura.
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