
CAP E CONFAGRI PARCEIRAS DA ANIPLA 
NO PROJETO TOPPS

O TOPPS  - Formação de Operadores para Promover as Melhores Práticas de 
Gestão e Sustentabilidade, pretende reduzir a contaminação da água pelos produtos 
fitofarmacêuticos provenientes tanto das fontes difusas, como das fontes pontuais. 
O Projeto define as boas práticas e promove-as através da informação, aconselha-
mento, formação e demonstrações orientadas para os agricultores, técnicos e outras 
partes interessadas, com vista à proteção da água.
Apoiado pelo programa LIFE da Comissão Europeia e pela associação europeia de 
proteção das culturas (ECPA), o TOPPS é um projeto multissetorial que cobre vários 
países europeus e é executado por parceiros e técnicos locais. 
Em Portugal os parceiros da Anipla na implementação do projeto são a CAP e 
CONFAGRI.

O segundo semestre de 2016 é palco para várias formações conforme relatam os 
nossos parceiros:

 

CONFAGRI PROMOVE FORMAÇÃO TOPPS

A CONFAGRI, parceira da ANIPLA na promoção do Projeto TOPPs em Portugal, 
projeto desenvolvido pela ECPA (European Crop Protection Association), deu início 
ao projeto com a realização de 4 ações de formação, 2 realizadas na AGROS (Póvoa 
do Varzim) e outras 2 no Centro de Formação Profissional de Viseu.

Participaram nas ações um total 84 formadores e técnicos ligados à área da Apli-
cação de Produtos Fitofarmacêuticos. Procurou-se promover um espaço de apren-
dizagem dinâmico, divulgando os recursos pedagógicos construídos no âmbito do 
TOPPs, os quais visam alertar para cuidados e recomendações a seguir tendo em 
conta o uso correto dos produtos fitofarmacêuticos (PF) para uma agricultura produti-
va e sustentável.

Na formação foram abordados e distribuídos recursos pedagógicos relacionados com 
as medidas de mitigação da água, nomeadamente, a Deriva; o Escorrimento e as 
Fontes Pontuais de Poluição. As sessões de demonstração foram enriquecidas com a 
disponibilização pela PULVEROCHA de equipamentos de aplicação para a realização 
de vários ensaios.

Os participantes destacaram a importância destes momentos para atualização de 
competências, bem como a qualidade das infrastruturas e equipamentos disponíveis, 
bem como a qualidade dos recursos pedagógicos desenvolvidos no âmbito do projeto 
TOPPs. A atualização e sensibilização dos técnicos/formadores é fundamental para a 
disseminação dos cuidados a ter pelos agricultores tendo em conta que a Água é um 
bem escasso. 

A CONFAGRI presta mais uma vez um serviço inovador à Agricultura, qualificando 
agentes para a promoção de Boas Praticas de Sustentabilidade! Agradecemos aos 
parceiros envolvidos (AGROS, DRAPC–Estação Agrária de Viseu, TratoPais-Viseu, 
PULVEROCHA, ANIPLA), à equipa formadora e aos formandos por este momento de 
aprendizagem.

As próxima formações da Confagri vão realizar-se nos dias 12 e 13 de outubro na 
Calcob, em Oliveira do Bairro.

CAP PROMOVE FORMAÇÃO TOPPS

A CAP é parceira da ANIPLA na implementação em Portugal do projeto TOPPS Water 
Protection, cujo objetivo é sensibilizar os técnicos e os agricultores para as boas 
práticas na utilização dos produtos fitofarmacêuticos, no sentido da redução da polu-
ição potencial das águas nas várias formas que esta pode ocorrer.
Para o efeito serão realizadas várias ações de formação dirigidas a técnicos, forma-
dores e outros interessados que possam ajudar na divulgação, aos agricultores, das 
boas práticas na utilização dos produtos fitofarmacêuticos. 
Estas ações serão gratuitas, terão a duração de um dia, com uma parte teórica e 
outra prática (demonstrações no campo), e irão abordar os temas da Deriva, do 
Escorrimento e das Fontes Pontuais. 

Para 2016 estão programadas seis ações de formação (com a duração de um dia 
cada):
• 29/30 de Setembro – Companhia das Lezírias, em Samora Correia
• 13/14 de Outubro – ACOS, em Beja;
• 27/28 de Outubro – DRAPAlgarve, no Patacão, em Faro 

As inscrições, limitadas a 25 formandos cada, poderão ser feitas através do seguinte 
link: PREENCHER O FORMULÁRIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-IT2GMTAvjT9rgbuuNNXQ_rgatOo7sQl6hS1XQRGHSEAIxQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

