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Cultivar a Segurança
PROTEÇÃO DURANTE A APLICAÇÃO

ENTREGUE AS EMBALAGENS 
VAZIAS DE PRODUTOS 
FITOFARMACÊUTICOS NUM PONTO 
DE RETOMA VALORFITO

O TOPPS water protection é um projeto multissetorial lançado na Europa em 2005 e 
implementado em Portugal pela Anipla, em 2015. Os parceiros técnicos são a 
CAP e a CONFAGRI. TOPPS (Train Operators to Promote best management 
Practices & Sustainability) significa: Formar Operadores para Promover Proce-
dimentos e Sustentabilidade. 

O TOPPS pretende alertar para as boas práticas por forma a reduzir a contamina-
ção da água pelos produtos fitofarmacêuticos (PF) provenientes tanto das fontes 
difusas como das fontes pontuais. O projeto define as Boas Práticas e promove-as 
através da informação, aconselhamento, formação e demonstrações, orientadas 
para os agricultores, técnicos e outras partes interessadas.

Resultados de 2016
Em 2016 foram realizadas 12 dias de formação TOPPS em 6 localizações ao longo 
do país, tendo-se atingido os 333 formandos dos 500 pretendidos. Os locais e 
número de participantes foram:

Smartfarm Companhia das Lezírias, 47 participantes;
CALCOB Oliveira do Bairro, 43 participantes;
DRAPAL Patacão, 36 participantes;
ACOS Beja, 61 participantes;
Agros Póvoa do Varzim, 50 participantes;
CFPA Viseu, 96 participantes.

O programa de cada ação, de um modo geral, incidiu sobre os temas da deriva 
da pulverização e escorrimento superficial, apoiados pelos manuais TOPPS 
relativos a estas temáticas, e que se encontram disponíveis em www.anipla.com. 
Cada dia de formação culminou com a demonstração prática dos efeitos dos 
bicos anti deriva, técnicas de aplicação de PF, efeito do coberto vegetal para 
prevenção do escorrimento, melhores práticas para lavagem de pulverizadores, 
incluindo a gestão do volume remanescente.

Inquérito de satisfação
No quadro abaixo pode-se verificar a avaliação geral dos formandos para cada 
item.
Parâmetro

Expectativas iniciais para a participação nesta Formação

Adequabilidade dos objetivos propostos

Programa previsto

Desempenho dos Formadores

Organização e Coordenação

Resultados atingidos e a utilidade dos mesmos

Qualidade/utilidade da documentação distribuída

Qualidade das Infraestruturas

Pontuação 
(1-5)

4

4

4

5

5

4

5

4

Respostas
%

61,5

60,4

54,4

59,3

60,8

47,3

58,9

50,5

De um modo geral constata-se que as 
formações tiveram uma grande receptivi-
dade destacando-se o desempenho dos 
formadores, resultados atingidos e a 
utilidade dos mesmos, assim como a 
qualidade/utilidade da documentação 
distribuída. Assinalam-se também 
alguns comentários: 

“Considero que esta formação foi bas-
tante importante e enriquecedora, 
aumentando os meus conhecimentos 
nesta área.”; 

“Cada vez mais é preciso alertar para as 
consequências dos nossos atos. 
Transmitir a ideia de que existe uma 
obrigação de proteger o meio ambiente e 
as pessoas, de forma que possamos 
trabalhar de modo a garantir um futuro 
mais próspero e ao mesmo tempo 
rentabilizar os recursos económicos, 
com qualidade e eficiência.”; 

“É muito importante trazer este tipo 
formação para este tipo de público-alvo. 
Mostrar de forma simples e prática no 
contexto real, os benefícios para todos 
nós.”. 

Em 2017
Pretende-se continuar com a implemen-
tação do projeto atingindo a meta dos 500 
formandos. A divulgação das boas práti-
cas é continua e está disponível em 
http://www.anipla.com/, no tópico TOPPS. 
No espaço Smart Farm podem ser obser-
vadas algumas das boas práticas reco-
mendadas pelo projeto TOPPS.
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