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No Dia Mundial da Terra, no passado dia 22 de 
Abril, milhares de pessoas participaram na “Mar-
cha para a Ciência” em muitas cidades do mundo. 
A palavra de ordem mais ouvida foi “Ciência sim, 
silêncio não”; os participantes chamaram a aten-
ção dos lideres de opinião e políticos para a ne-
cessidade de suportarem as suas decisões na evi-
dência científica e não nos receios e nas retóricas. 
Foi a todos os níveis uma iniciativa louvável, mas 
ao mesmo tempo é preocupante ter que ser feita 
para se defender uma causa tão nobre e óbvia.

Citando Graeme Taylor, Director de Comunicação 
da ECPA (European Crop Protection Association) 
“vivemos numa era de uma política de pós-verda-
de, em que o rumor, o mexerico e a desinformação 
pode disseminar-se a uma velocidade alarmante. 
As pessoas tendem cada vez a mais a dar maior 
importância à fonte de onde vem uma determi-
nada informação, do que à veracidade dos factos 
nela incluídos.”

As pessoas são hoje inundadas com “informação” 
sem terem a capacidade de filtrar o que é verdade 
e o que é propositadamente deturpado, suscitando 
medo e desconfiança na população, para corres-
ponder a determinados interesses políticos .
Os políticos, sobretudo os da UE, dão suporte e 
reconhecem a importância da investigação cien-
tífica, mas, em regra, tendem a ignorar ou a me-
nosprezar os seus resultados, se estes lhes são 
politicamente inconvenientes. Esta situação tem 
tido implicações em todos nós, nomeadamente 
através dos debates e decisões (e indecisões) que 
têm lugar em Bruxelas.

A indústria de proteção de plantas tem sido mal 
compreendida e, mais do que isso, tem sido um 
alvo fácil da desinformação. É duro ouvir com al-
guma frequência, alguém dizer-nos que só pro-
duzimos “venenos” que contaminam o Homem 
e o Ambiente. Quando sabemos que na verdade, 
investigamos e desenvolvemos soluções sem 
as quais não seria possível alimentar esse mes-

Editorial

mo Homem, ao mesmo tempo que protegem os 
recursos naturais, quando sabemos que grande 
parte do investimento da indústria é destinado 
precisamente ao uso correto, seguro e sustentável 
dessas mesmas soluções.

Por outro lado, a indústria tem que ter a humil-
dade suficiente para reconhecer as suas falhas, 
sobretudo ao nível da comunicação. Tem sido um 
sector fechado, alerta, mas pouco aberto às “lu-
zes da ribalta”. Alerta, mas esperando, sentado, o 
ataque, para logo esboçar uma reação. Esta posi-
ção tem levado a uma deficiente interpretação do 
nosso papel. Comunicar proactivamente e fazê-lo 
“fora da bolha”, de forma transparente, é funda-
mental para ganhar a confiança e credibilidade 
indispensáveis para o futuro da produção agrícola. 

Porque o futuro da indústria assenta no reconhe-
cimento de todos quanto à inovação e tecnologia 
que proporciona: produtos e serviços que contri-
buem decisivamente para um dos maiores desa-
fios da sociedade, a produção de alimentos hoje 
e amanhã. A sociedade tem que saber e, conse-
quentemente poder reconhecer, que a indústria 
se preocupa com a forma como os seus produtos 
são utilizados e o muito que investe nesse objetivo. 
Que os produtos fitofarmacêuticos são também 
eles fundamentais para o futuro da sociedade.

A ciência que proporciona este mesmo futuro 
sustentável tem que ser compatível com a políti-
ca, que decide e regula a disponibilização destas 
soluções aos produtores agrícolas. A política tem 
que acreditar na ciência e os políticos têm que se 
sentir seguros na sua tomada de decisões. A ciên-
cia, por seu turno tem que mudar o paradigma da 
comunicação. Focalizar-se nos benefícios para a 
sociedade e dar aos políticos a tranquilidade que 
necessitam para decidir.

António Lopes Dias
Diretor Executivo da ANIPLA

A ciência e a política são 
incompatíveis?
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82%

Fito_Factos

da produção nacional de tomate 
pode estar em risco*

4ºPortugal é o 4º maior 
exportador mundial 

de tomate

vendida em mais de 20 países, 
a Pera Rocha é o produto hortofrutícola 

com maior saldo positivo na balança 
comercial portuguesa.

76% da produção de pera Rocha pode 
estar em risco*

20
60% da produção nacional de milho 

pode estar em risco*
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60.000
número de produtores de milho 
(grão e silagem) em Portugal

*O estudo realizado pela Anipla em 2016 [Avaliação do Impacto Económico causado pela retirada de substâncias activas de culturas 
chave em Portugal] em parceria com produtores e associações de produtores, incidiu sobre o potencial impacto desta decisão no 
rendimento dos produtores das fileiras: videira/vinho, oliveira/azeite, milho/grão, pereira/rocha e tomate/indústria.

56%
do azeite nacional pode estar em risco*

Portugal está entre os 7 maiores 
produtores mundiais de azeite7

€726,9
56% do vinho nacional pode estar em risco*

valor das exportações portuguesas de vinho em 2016

milhões €

http://www.anipla.com/docs/Estudo_de_impacto_Relatorio_Final.pdf
http://www.anipla.com/docs/Estudo_de_impacto_Relatorio_Final.pdf
http://www.anipla.com/docs/Estudo_de_impacto_Relatorio_Final.pdf
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ANIPLA no XI Congresso Nacional do Milho
António Lopes Dias, Diretor Executivo da ANIPLA, e Paulo Lourenço, membro da direção da ANIPLA, 
integraram o painel sobre “Proteção Fitossanitária e Produtividade” no XI Congresso Nacional do Mi-
lho, realizado a 7 e 8 de Fevereiro, em Lisboa. Este evento reuniu mais de 500 participantes e cerca de 
30 oradores nacionais e estrangeiros num debate sobre temas de grande atualidade, onde a agricultu-
ra foi apresentada como pilar fundamental da economia mundial e a cultura do milho como estratégica 
para a manutenção da soberania alimentar da União Europeia. Entre as conclusões apresentadas pela 
organização do Congresso destaca-se a seguinte: «Os produtores europeus de milho têm de ter aces-
so aos mesmos meios de produção (substâncias ativas e outros) dos seus congéneres mundiais, sob 
pena da sua competitividade técnica e económica ficar irremediavelmente colocada em causa». Esta 
mesma ideia foi expressa por Joaquim Pedro Torres, produtor de milho de referência em Portugal e 
um dos oradores do painel, segundo o qual, «há uma décalage temporal de chegada das substâncias 
ativas (s.a.) a Portugal, o que é mais um fator a pôr em causa a nossa competitividade. Há que ser 
mais célere na aprovação, sobretudo daquelas s.a. que já estão homologadas noutros países do Sul 
da Europa».

Fito_Notícias
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A ANIPLA participou na celebração do Dia do Agricultor, a 16 de Maio, que este ano coincidiu com a co-
memoração dos 75 anos da ex-Estação de Melhoramento de Plantas de Elvas (ENMP), atual polo de Elvas 
do INIAV (Instituo Nacional de Investigação Agrária e Veterinária). Estiveram presentes cerca de 200 con-
vidados. A ENMP de Elvas, ao longo da sua história, foi responsável pela obtenção e melhoramento de de-
zenas de variedades de plantas, tendo-se especializado em espécies de cereais, pastagens biodiversas, 
leguminosas e oliveira. Nuno Canada, presidente do INIAV, manifestou o seu apreço e reconhecimento 
pelo trabalho desta unidade de investigação: «é necessário implementar projetos de I&D que vão da ideia 
ao mercado, transferindo o conhecimento para os utilizadores finais de forma eficiente. O modelo de 
trabalho adotado na ENMP de Elvas é um exemplo que deve ser replicado», afirmou o responsável pela 
investigação agrária e veterinária pública.

ANIPLA associa-se à celebração dos 75 anos 
da ENMP de Elvas

Visita aos campos do polo do INIAV de Elvas

“Por amor à terra” autarquias juntam-se ao Valorfito
O Valorfito lançou em Março o projeto “Por amor à 
terra” que visa o envolvimento das autarquias na 
sensibilização dos agricultores para as boas prá-
ticas na gestão de embalagens vazias de produtos 
fitofarmacêuticos. As juntas de freguesia aderen-
tes ao projeto, situadas em concelhos onde se ve-
rifica uma taxa de retoma de embalagens vazias 
abaixo da média nacional, recebem informação 
sobre o sistema de retoma Valorfito e informação 
complementar referente ao uso seguro e susten-

tável de produtos fitofarmacêuticos, que colocam 
à disposição dos munícipes, bem como o respe-
tivo saco de recolha de embalagens vazias. Com 
a primeira entrega do saco cheio no ponto de 
venda/retoma aderente, o agricultor recebe um 
par de luvas adequadas para a utilização segura 
de produtos fitofarmacêuticos em troca da entre-
ga de um cartão de participação no projeto “Por 
amor à terra”, disponibilizado pela junta de fre-
guesia.
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«Pretende-se que os agricultores das zonas 
onde predomina o minifúndio e a pequena agri-
cultura criem uma rotina de entrega das emba-
lagens e que adotem boas páticas de utilização 
de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente a 
tripla lavagem das embalagens vazias», explica 
João Cardoso, gestor deste projeto.

O lançamento da campanha “Por amor à terra” 
decorreu a 31 de Março em Mação, a autarquia 
pioneira neste projeto, onde se pretende envolver 
diversos atores: agricultores, juntas de fregue-
sia, pontos de venda de produtos fitofarmacêuti-
cos e técnicos das autarquias. 

Após uma sessão de esclarecimento em sala, 
decorreram em Mação duas sessões práticas, 
uma de demonstração da tripla lavagem das em-
balagens vazias de produtos fitofarmacêuticos e 
outra de demonstração do correto uso do equi-
pamento de proteção individual adequado para o 
uso seguro de produtos fitofarmacêuticos.

Equipa Valorfito com representantes das Juntas de Freguesia de Carvoeiro, Cardigos e Envendos, 
da Câmara Municipal de Mação e dos distribuidores Horticasa e Casa Sobreiro.

Exercício de simulação de tripla lavagem das 
embalagens e deposição das mesmas num saco 
Valorfito.
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Apicultura, agricultura e biodiversidade

Apicultura e agricultura são atividades compatíveis e podem conviver 
de forma harmoniosa em prol da manutenção e incremento da biodiversidade.

Um seminário organizado pela FNAP-Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, a 16 de Junho, na 
Feira Nacional de Agricultura em Santarém, mostrou como é possível praticar uma agricultura intensiva e 
rentável, que é em simultâneo amiga do ambiente e dos insetos polinizadores. 

A ANIPLA participou nesta tarde de debate, apresentando o trabalho que realiza em Portugal na área da 
formação sobre uso seguro de produtos fitofarmacêuticos e alguns projetos das empresas suas associadas 
em prol do incremento da biodiversidade e da proteção da saúde das abelhas. Além da campanha “Cultivar 
a Segurança” e da “Smart Farm”, foram apresentados outros projetos como o “Bayer Bee Care”, um centro 
de divulgação e interpretação das abelhas, instalado na sede da Bayer Crop Science na Alemanha, o “Ope-
ration Pollinator”, um projeto da Syngenta que visa a criação de habitats favoráveis ao desenvolvimento e 
fixação de insetos polinizadores, que está em curso em vários países europeus, incluindo Portugal e ainda o 
“Projeto Girassol”, iniciado em Espanha pelo INIA, com a participação da Bayer e da Syngenta, que estuda a 
saúde das abelhas em campos de girassol semeados com sementes tratadas. «As abelhas são importantes 
para a agricultura e paras as empresas associadas da ANIPLA, pois algumas delas são também produtoras 
de semente», disse Catarina Martins, em representação da ANIPLA. «Fomentamos ativamente, e de forma 
honesta e transparente, o diálogo sobre a saúde das abelhas com todas as partes interessadas: agricultores, 
apicultores e indústria de proteção das plantas», assegurou.

O exemplo de boas práticas foi apresentado por João Coimbra, agricultor modelo no Ribatejo, que pratica 
«uma gestão de precisão para conciliar produtividade e sustentabilidade» na sua exploração na Quinta da 
Cholda, onde produz mais de 500 hectares de milho em monocultura. João Coimbra encara a tecnologia 
de precisão como uma ferramenta para aumentar a rentabilidade, reduzindo em simultâneo os impactos 
no ambiente. Alguns exemplos são a aplicação georreferenciada de herbicidas com débito proporcional de 
avanço e auto-guiamento do trator e o uso de armadilhas eletrónicas para determinar o nível económico de 
ataque das pragas. Há cerca de cinco anos começou a instalar infraestruturas ecológicas na sua exploração 
para alimentação e refúgio da fauna local: margens biodiversas semeadas com misturas de espécies her-
báceas selecionadas para fixar insetos auxiliares; charcas para répteis e anfíbios; abrigos para morcegos; 
sebes naturais nas bordaduras das parcelas; sementeira de ervas aromáticas para fixar insetos e até um 
apiário. Cerca de 15% da área da sua exploração agrícola é devotada a estas infraestruturas ecológicas. 
«Manter a biodiversidade é mais barato do que recuperá-la», garante João Coimbra, que quer envolver 
outros agricultores da região neste modo de fazer agricultura, e promete para breve a publicação de manual 
de boas práticas. O seu próximo desafio é quantificar o valor dos bens públicos produzidos na sua exploração 
agrícola.

Painel do seminário “Apicultura, 
agricultura e biodiversidade” 

Fito_Notícias
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Agricultura Mediterrânica na PAC pós 2020

A Agricultura Mediterrânica responde aos desafios da produção intensiva sustentável, 
mas precisa de manter os apoios na próxima reforma da PAC e de estar enquadrada 
por um ambiente regulatório previsível, que favoreça a adoção de tecnologia inovadora 
pelos agricultores.

Esta foi a principal conclusão da conferência internacional “Agricultura Mediterrânica na PAC pós 2020” orga-
nizada a 12 de Junho, na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, pela CAP-Confederação dos Agriculto-
res de Portugal, com o apoio da ECPA-European Crop Protection Association. 

Os oradores reconheceram de forma unânime que a adaptação da agricultura às alterações climáticas é um 
dos principais desafios para os agricultores do Mediterrâneo, uma vez que os cientistas preveem um impacto 
particularmente severo do aumento da temperatura e dos fenómenos climáticos extremos na produtividade 
agrícola nesta zona do Globo. «A agricultura é o ponto fulcral na abordagem às alterações climáticas, porque 
as culturas agrícolas e a floresta são essenciais na captura de carbono», afirmou Roberto Moncalvo, vice-
-presidente do COPA, revelando que esta organização criou uma task-force para defender as especificidades 
da Agricultura Mediterrânica no contexto da Política Agrícola Comum (PAC). 

«Um orçamento sólido e forte é a primeira necessidade de reforma da PAC», disse por seu turno o presidente 
da confederação de agricultores espanhola ASAJA, lembrando que nos últimos três anos os agricultores do 
sul da Europa sofreram perdas de rendimento e que por isso «os pagamentos diretos (Pilar I da PAC) são a 
almofada que necessitamos, devido à volatilidade dos preços dos produtos agrícolas». 
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O presidente da Confagricoltura, confederação italiana de agricultores, concordou que é preciso lutar pelo 
reforço dos pagamentos diretos e que deve ser o II Pilar da PAC (Desenvolvimento Rural) a financiar as 
medidas de mitigação às alterações climáticas.
A indústria fitofarmacêutica, pela voz de Graeme Taylor, Diretor de public affairs da ECPA (European Crop 
Protection Association), sublinhou a necessidade de um ambiente regulatório previsível e da adoção de 
legislação que não restrinja a inovação em matéria de soluções para combater as pragas e as doenças 
que ameaçam a produção vegetal. «Para garantir a segurança alimentar, necessitamos de mudar a for-
ma como as decisões são tomadas na União Europeia, baseando-se na Ciência e não na política e na 
emoção», afirmou Graeme Taylor, para concluir que «só inovando hoje podemos responder aos desafios 
ambientais e de produção de alimentos do futuro». 

O número de substâncias ativas (s.a.) de produtos fitofarmacêuticos autorizadas na UE para proteção das 
plantas viu-se reduzida de 1.000 para 240 nos últimos 20 anos. Entretanto, o processo de revisão das s.a. 
prossegue, podendo estar em risco de sair do mercado comunitário outras 75 s.a. A ECPA realizou um 
estudo sobre o impacto da potencial retirada destas s.a. do mercado, analisando 24 culturas agrícolas em 
alguns países da Europa, e concluiu que a produtividade agrícola se reduziria em 85%, que meio milhão 
de empregos ficaria em risco, que a dependência de importações de países terceiros aumentaria 20% e 
que a pegada de carbono aumentaria em 47%. 

«Queremos que os decisores políticos em Bruxelas ouçam estes números e os argumentos da indústria 
fitofarmacêutica e dos agricultores a favor da inovação e da manutenção das soluções atuais no merca-
do», explicou Graeme Taylor, referindo-se à campanha de comunicação “Considere os factos” que a ECPA 
lançou a nível europeu e que a ANIPLA «tão bem ajustou» à realidade portuguesa, com base num estudo 
de impacto que realizou em Portugal, semelhante ao da ECPA.

Graeme Taylor, Diretor de public affairs da ECPA.
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Prémios Valorfito 2016

A cerimónia de entrega dos Prémios Valorfito 2016 
decorreu a 5 de Maio, no Hotel M’Ar de Ar Mura-
lhas, em Évora, com a presença vários convidados, 
entre os quais os Pontos de Retoma vencedores, 
dos acionistas da Sigeru – ANIPLA e Groquifar -, 
o Ministério da Agricultura, o Instituto Superior de 
Agronomia, a Ambimed e  entidades em represen-
tação dos agricultores, entre as quais a Anpromis 
e o COTHN. 

prémios
2016
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Pontos de Retoma premiados que assistiram à cerimónia

Equipa ANIPLA-Valorfito com o Tim dos Xutos & Pontapés que animou 
o fim da noite

Fito_Notícias

Em 2016 mais de metade das embalagens 
colocadas no mercado foram encaminhadas 
para valorização, correspondendo a 384,7 
toneladas retomadas. «Pela primeira vez ul-
trapassamos os 50% de taxa de retoma, es-
tamos na fase do copo meio cheio, meio vazio 
e não nos damos por satisfeitos», afirmou 
António Lopes Dias, Diretor Geral do Valorfito 
na abertura da cerimónia.
O Valorfito prossegue o seu trabalho para 
garantir maior eficiência do sistema e para 
reduzir os custos para a indústria fitofarma-
cêutica, que é quem financia todo o processo. 
Neste sentido, e em parceria com a Facul-
dade de Ciências da Universidade Nova de 
Lisboa, está a estudar uma solução técnica 
para que as embalagens de plástico rígido 
possam ser “despenalizadas”, deixando de 
ser consideradas um resíduo perigoso quan-
do sujeitas a tripla lavagem, tal como aconte-
ce na maioria dos países da União Europeia. 
«Este projeto vai mudar o nosso paradigma», 
garantiu António Lopes Dias. 
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Fito_Entrevista
 
A FitoSíntese foi falar com Ana Paula Carvalho, Subdiretora-Geral 
da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) sobre a perceção dos 
desafios para a alimentação e agricultura mundiais, dentro e fora do setor.

É fundamental transmitir 
ao consumidor que 
o agricultor é o pilar 
do seu dia-a-dia, é da 
sua atividade que resulta 
o alimento que se come 
à refeição. É importante 
que se perceba que 
os agricultores trabalham 
de forma responsável.
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Na sua perspetiva, qual a importância que a agricultu-
ra tem na alimentação mundial? 
 
A agricultura é fundamental para assegurar a ali-
mentação do Homem, mas desempenha também 
um importante papel na preservação da paisagem 
rural, do ambiente, incluindo da fauna selvagem, 
e na fixação das populações rurais, para além de 
constituir uma importante atividade económica. É 
uma das atividades mais nobres e desafiantes que 
o Homem desenvolve, não só por ser essencial à 
vida humana, mas também por depender de inú-
meros fatores dificilmente controláveis, como o 
clima e as pragas e doenças emergentes, que po-
dem devastar as culturas.  
 
 
Considera que a população está ciente dos desafios 
da agricultura? 
 
A população em geral desconhece a realidade da 
agricultura, as suas dificuldades e desafios, mas 
também os excelentes exemplos de inovação que 
têm permitido aumentos de produção, melhorias 
de qualidade dos produtos e redução do uso de fa-
tores de produção, tornando a agricultura cada vez 
mais sustentável.   
 
 
Na sua perspetiva, quais os maiores mitos existentes, 
por parte do consumidor, sobre a agricultura moderna? 

O consumidor tem uma ideia frequentemente ne-
gativa da agricultura, associando a agricultura 
desenvolvida ao uso massivo de pesticidas, à in-
tensificação da produção pecuária, à «artificializa-
ção» da produção vegetal. Isso não corresponde à 
realidade, porque tanto a sociedade como a comu-
nidade científica são cada vez mais exigentes e os 
programas de pesquisa de resíduos têm critérios 
qualitativos apertadíssimos. Da mesma forma, os 
programas de sanidade e bem-estar animal são 
também muito controlados. Hoje, os chamados 
“casos” são em número cada vez mais reduzido e 
são altamente penalizados. 
 
 

Quais são, na sua visão, os desafios ao setor agrícola 
para os próximos anos? 
 
São desafios que têm que ver com a realidade que 
acabei de descrever. O setor agrícola terá que sa-
ber lidar com uma cada vez maior exigência dos 
consumidores em matéria de qualidade e de diver-
sidade de alimentos, mas também com crescentes 
limitações à utilização de determinados recursos, 
como sejam a água, os fertilizantes e os produtos 
fitofarmacêuticos. A par deste desafio, o setor tem 
igualmente que continuar a ajustar-se ao desafio 
da globalização de mercados. 
 
 
Que medidas considera que deveriam ser tomadas 
pelo setor agrícola para aproximar o consumidor da 
agricultura moderna? 
 
Trazer o campo à cidade, explicando e demons-
trando a agricultura. É essencial, por exemplo, al-
terar os manuais escolares. De forma geral, estes 
manuais transmitem às nossas crianças uma ideia 
errada da agricultura atual, relevando o uso de 
pesticidas e uma forte intensificação. É fundamen-
tal transmitir ao consumidor que o agricultor é o 
pilar do seu dia-a-dia, é da sua atividade que resul-
ta o alimento que se come à refeição. É importan-
te que se perceba que os agricultores trabalham 
de forma responsável, respeitando normas muito 
restritivas em termos de fertilização, de proteção 
das culturas e de bem-estar animal, ao invés de se 
passar a ideia contrária.  

A DGAV tem, na sua missão, a definição, 
execução e avaliação das políticas 
de segurança alimentar e a proteção 
vegetal e fitossanidade, sendo investida 
nas funções de Autoridade Sanitária 
Veterinária e Fitossanitária Nacional 
e de Autoridade responsável pela 
gestão do Sistema de Segurança 
Alimentar.
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Fito_tema
Campanha “Considere os Factos”

A ANIPLA lançou em abril a campanha “Considere os Factos” para 
uma reflexão pública entre o setor agrícola e os consumidores sobre 
a importância da ciência e da tecnologia na produção agrícola e na 
disponibilidade de alimentos.

A campanha é baseada em informação obtida num estudo efetuado pela ANIPLA, em colaboração com 
27 organizações de agricultores portuguesas, cujas conclusões fazem soar um alerta para agricultores, 
consumidores e a economia nacional. Este estudo analisou 5 produtos-chave na dieta alimentar dos por-
tugueses - Pera Rocha, Tomate, Milho, Azeite e Vinho –, e considerou o impacto que resultaria caso os 
agricultores portugueses deixassem de ter acesso à tecnologia necessária para produzir estes produtos. 
Recorrendo a imagens, a frases simples e a gráficos exemplificativos, a campanha é orientada para res-
ponder a preocupações e mal-entendidos dos decisores institucionais, políticos e, especialmente, do pú-
blico em geral.

O lançamento da campanha teve lugar nos simpósios da Anipla, no final de Março, e prossegue agora nas 
redes sociais, em canais digitais criados para o efeito, na rádio e na imprensa escrita. Entre 10 Maio a 4 
Julho, passaram na TSF os “Minutos Anipla”, que constaram de 5 spots diários com mensagens sobre o 
estudo de impacto, mas também explicando o que é a Produção Integrada e o seu contributo para a qua-
lidade dos alimentos e ainda quais as vantagens e inconvenientes de comprar em mercados locais versus 
comércio de loja. 

https://www.youtube.com/watch?v=F0yGhrBLNSA
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“Considere os Factos” nas redes sociais

A ANIPLA conta com o apoio da ECPA- European Crop Protection Association, adaptando alguns dos 
materiais produzidos pela associação europeia, que está a promover uma campanha similar a nível 
europeu With or Without Pesticides. 

Website

Blogue

“Considere os Factos” em ações de rua

A ANIPLA foi para rua convidar os portugueses a Considerar os Factos em Lisboa, em Santarém e no 
Porto. Durante o Verão a campanha estará também presente numa praia do Oeste.

Com a cara pintada em representação dos frutos que ilustram a campanha, a equipa desafiou as 
pessoas que passavam a pensar sobre o sector agrícola e nas dificuldades que se antecipam, num 
momento em que são tomadas medidas públicas no sentido de retirar do mercado alguns importan-
tes fitofarmacêuticos para a proteção das culturas.
Caso aconteça a retirada desta tecnologia de suporte à produção agrícola é previsto a perda de uma 
impactante percentagem das colheitas culturas nacionais. 

http://www.ecpa.eu/with-or-without
http://www.anipla.com/considere-os-factos/index.php
http://www.fitosintese.pt/
https://pt.linkedin.com/company/associa%C3%A7%C3%A3o-nacional-da-ind%C3%BAstria-para-a-protec%C3%A7%C3%A3o-das-plantas
https://www.facebook.com/aniplapt/
https://www.youtube.com/channel/UC3UCg_mM3g-7epJFOhyFc9g
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Ação em Lisboa
A 14 de Junho estivemos junto à praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa.

12 de junho, Feira Nacional de Agricultura, Santarém
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A quem passava na rua era ainda entregue um folheto informativo e uma parte de uma 
peça de fruta que estava cortada nas quantidades equivalentes à perda a que a respetiva
cultura estará sujeita sem os produtos fitofarmacêuticos.

Veja os vídeos das ações de rua:

Feira Nacional de Agricultura, 12 de Junho 
Ações de Rua Lisboa e Porto,12 e 29 de Junho 

Ação no Porto
A 29 de Junho marcamos presença no Mercado do Bom Sucesso, no Porto. 

Fito_Tema

https://www.youtube.com/watch?v=6mXHTE3DfJo
https://www.youtube.com/watch?v=t5Bfve1mk28
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Quais são as prioridades do seu mandato na presi-
dência na ANIPLA?
 
Em 2017 propomos uma reflexão sobre a disponi-
bilidade de soluções inovadoras e tecnológicas na 
produção de alimentos e a sua responsabilidade 
na melhoria e desenvolvimento da atividade agrí-
cola nacional. A agricultura mundial enfrenta hoje 
em dia um grande desafio que é assegurar os ali-
mentos a um determinado número de pessoas que 
se prevê que venham a habitar o planeta (mais de 
9,7 mil milhões de pessoas, em apenas três déca-
das) e que só se poderá fazer à custa do aumento 
das produtividades das culturas, sem expandir a 
área de terra cultivada e num contexto de rentabi-
lidade económica imprevisível, dada a volatilidade 
dos mercados internacionais com que os agricul-
tores são confrontados hoje em dia. Satisfazer as 
exigências dos consumidores no que respeita à 
segurança, qualidade e diversidade de alimentos, 
acessíveis a todos, requer a adoção de recursos 
tecnológicos e científicos que permitam otimizar e 
proteger os recursos naturais. 
 
Na UE, os produtos fitofarmacêuticos demoram em 
média mais 3 anos do que o previsto pela legislação 
a ser homologados. Que impacto tem esta questão na 
agricultura?
 
A introdução de novas tecnologias desde sempre 
despertou o interesse dos políticos, dos meios de 
comunicação e da sociedade em geral, o que por 
vezes no sector agrícola não é percebido como um 
avanço tecnológico. São disso exemplo os organis-
mos geneticamente modificados, uma inovação 
tecnológica introduzida há mais de duas décadas 
que não se desenvolveu na Europa por razões po-
líticas, assim como, mais recentemente, a tecno-
logia de tratamento de sementes associada aos 
neonicotinóides, entre outros. É fundamental e 
urgente o acesso a soluções no combate às novas 
pragas e doenças que entraram recentemente na 
Europa, e algumas delas em território português, 
em resultado da globalização.
 

Felisbela Campos, Presidente da ANIPLA, 
diz ser fundamental e urgente o acesso a soluções 
que controlem pragas e doenças emergentes na Europa.

Em 2018, o Ministério da Agricultura terá que apre-
sentar a Bruxelas um novo Plano de Ação Nacional 
sobre Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuti-
cos. O que é prioritário em sua opinião? Que contribu-
to pode dar a ANIPLA para este Plano?

É prioritária a discussão a nível nacional sobre as 
oportunidades e as dificuldades identificadas nas 
várias áreas ligadas à produção de alimentos e 
mais especificamente no que se refere à utilização 
dos produtos fitofarmacêuticos. 

É revelante iniciar o debate sobre a perspetiva eco-
nómica e social de um setor ao qual são exigidas 
constantes adaptações. Exemplo disso são as dife-
rentes políticas agrícolas introduzidas nos últimos 
anos, assim como um enquadramento regulamen-
tar europeu cada vez mais restritivo e conserva-
dor, completamente desfasado dos restantes con-
tinentes,  agravado pelo facto de desenvolvermos 
a nossa atividade agrícola num país pequeno e 
diverso, competindo a nível mundial com grandes 
potências agrícolas, cuja regulamentação é mais 
pragmática e baseada no risco e não no perigo po-
tencial. 

Não podemos deixar de enquadrar a nossa ativida-
de num ambiente de consumo extremamente exi-
gente, que em muitas situações obriga os agricul-
tores a produzirem dentro de padrões muito mais 
complexos e dispendiosos, que em nada aumen-
tam a segurança e a saúde do consumidor. 

A ANIPLA lançou a campanha “Considere os Factos”. 
Qual tem sido a reação do público à campanha?

Pela primeira vez a Indústria vem para a rua fa-
lar sobre os produtos fitofarmacêuticos e alertar 
os consumidores para os riscos que a produção 
agrícola nacional corre caso sejam retirados do 
mercado alguns destes produtos. A Campanha 
está a correr bastante bem e temos tido bastantes 
interações especialmente ao nível da redes so-
ciais. Alguns dos comentários revelam opiniões 

In_Anipla
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Propomos uma 
reflexão sobre 
soluções inovadoras 
na produção 
de alimentos

contrárias às da Indústria, mas olhamos 
para estas situações como uma oportu-
nidade de esclarecer, informar e dispo-
nibilizar ainda mais informação para que 
finalmente os consumidores possam co-
meçar a decidir com base em dados con-
cretos. 
Também as ações de rua e a nossa pre-
sença em alguns meios de comunicação, 
como foi o caso da TSF, tiveram um im-
pacto positivo, na medida em que a Ani-
pla recebeu algumas chamadas telefóni-
cas dos ouvintes,  na sequência dos spots 
de rádio emitidos, a solicitar informação 
adicional sobre a informação que ouvi-
ram na rádio.
A Campanha foi lançada em Abril e como 
todas as campanhas de comunicação e 
informação, leva o seu tempo para pode-
mos ter uma noção mais concerta do seu 
efetivo efeito, por isso a nossa intenção 
é continuar a informar, a esclarecer e o 
mais importante a desfazer certos mitos 
e mal entendidos sobre o verdadeiro pa-
pel da ciência na produção agrícola. 



22

FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

Numa clara aposta na divulgação das boas prá-
ticas na utilização dos produtos fitofarmacêuti-
cos, a Smart Farm tem merecido muito do es-
forço realizado pela Anipla para a tradução na 
prática dos projetos e conteúdos que espelhem 
o compromisso da indústria para a proteção das 
plantas numa agricultura sustentável.
Este esforço tem sido bem acolhido pelo públi-
co, uma vez que, após a inauguração, já foram 
contabilizados 266 visitantes, desde agriculto-
res, fruticultores, alunos de escolas agrárias e 
agronomia, técnicos, formadores e as próprias 
equipas dos associados da Anipla.

Nas visitas efetuadas a tecnologia tem um pa-
pel fundamental, quer pelo interesse que suscita 
quer pela importância na ajuda ao agricultor a 
maximizar a eficácia e segurança da sua ativi-
dade.
Destes equipamentos são exemplos os sistemas 
de transferência fechados, que permitem que 
o agricultor prepare a calda de forma a não ter 

Comissão Agricultura Sustentável
O papel da Smart Farm para uma agricultura sustentável

contacto direto com o produto fitofarmacêutico 
no seu estado mais concentrado. Ou as tecnolo-
gias e equipamentos desenvolvidos para o trata-
mento de efluentes fitossanitários, que contêm 
o efluente e tratam-no por evaporação ou por 
degradação biótica.
De um modo geral, na Smart Farm abordam-se 
todos os passos da utilização dos produtos fito-
farmacêuticos: o seu armazenamento; a prepa-
ração da calda; a aplicação; a lavagem do pul-
verizador; a gestão dos efluentes gerados; e a 
lavagem e encaminhamento das embalagens 
vazias para o sistema Valorfito.
Esta demonstração de espaço e práticas é fun-
damental para que o visitante crie uma referên-
cia de como aplicar as regras apresentadas pela 
Lei 26/2013, sendo estas adaptáveis à escala de 
cada agricultor.

Ainda integrados na Smart Farm, estão os pro-
jetos TOPPS water protection e Cultivar a Segu-
rança.

Visita à Smart Farm
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No caso do TOPPS, o agricultor recebe 
um conjunto de boas práticas que deve 
aplicar na sua exploração para evitar fon-
tes de poluição difusa ou pontual para a 
água. Destas boas práticas destacam-se a 
utilização dos bicos antideriva e as zonas 
tampão nos terrenos agrícolas que, res-
petivamente, permitem minimizar a perda 
de produtos fitofarmacêuticos para fora 
do seu alvo, quer através do arrastamen-
to pelo ar, quer através do escorrimento 
superficial de água no solo. Desta forma, 
os tratamentos efetuados são económica e 
ambientalmente mais eficazes.
No caso do Cultivar a Segurança, este tem 
como objetivo promover boas práticas que 
protegem o agricultor na sua atividade 
agrícola, a sua vizinhança e terceiros, pro-
movendo assim a saúde de quem perma-
nece e de quem interage com a exploração 
agrícola. 
Dando destaque ao trabalho desenvolvido 
pela Companhia das Lezírias na área da 
biodiversidade, e através da implementa-
ção de técnicas de produção integrada na 
cultura da vinha, a Anipla demonstra ain-
da, como é possível fazer coabitar a prote-
ção e desenvolvimento da biodiversidade e 
o rendimento agrícola sem comprometer o 
uso de produtos fitofarmacêuticos de for-
ma sustentável. 

Este é um local aberto a visitas para públi-
co que pertença ou não ao setor agrícola, 
para inscrições e informações: 
smartfarm@anipla.com e www.anipla.com.

Sistema de gestão de efluentes

Exemplo do efeito de zonas tampão

mailto:smartfarm@anipla.com
http://www.anipla.com
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São 3 os assuntos que têm marcado a actuali-
dade relativamente ao ambiente regulamentar 
dos produtos fitofarmacêuticos, a nível europeu: 
glifosato, disruptores endócrinos e neonicotinói-
des.

Como é sabido a ECHA considerou não haver 
evidências científicas para classificar o glifosa-
to como carcinogénico, abrindo assim as portas 
para a habitual renovação de 15 anos, que é apli-
cada a todas as substâncias nestas circunstân-
cias. Contudo, perante a pressão política desde 
a mais radical que quer bloquear esta autoriza-
ção, até à mais ligeira que quer que o glifosato 
seja renovado apenas por 7 anos, a Comissão 
Europeia prepara-se para assumir uma solução 
de compromisso, através de uma proposta de 
renovação de 10 anos. Este assunto ainda não foi 
a votação e a indústria tem manifestado o seu 
completo desacordo e desapontamento perante 
esta situação que, mais uma vez, confirma que 
as decisões não se baseiam na evidência cientí-
fica, mas na pressão de grupos políticos. A nível 
local estamos convictos que as nossas autorida-
des vão optar por votar a continuidade do glifo-
sato e, esperamos, que a votação vá no sentido 
de renovação do registo por 15 anos.

In_Anipla

Comissão Técnica e de Homologação

Nas últimas reuniões do Comité de Peritos euro-
peu tem-se tentado chegar a um consenso sobre 
a questão das substâncias potencialmente con-
sideradas como reguladores endócrinos. Apesar 
dos alertas da indústria para o risco de aplicação 
do Regulamento a estas substâncias, sem ter em 
conta o nível de perigo de cada uma e uma ava-
liação correcta de risco, a Comissão tem vindo a 
propor critérios de classificação que podem co-
locar fora do mercado mais de uma centena de 
substâncias. A ANIPLA tem alertado as autori-
dades para esta grave situação. Também temos 
chamado a atenção das organizações de produ-
tores para a necessidade de fazerem valer os 
seus interesses junto das autoridades, sob pena 
de deixarem de ter condições para produzir. Este 
assunto continua a ser discutido em Bruxelas e 
ainda não foi possível chegar a uma decisão.

Existem neste momento 3 substâncias neonico-
tinóides que, a ser aprovada a proposta da Co-
missão, passarão a poder ser utilizadas apenas 
em culturas protegidas. Várias organizações de 
produtores nacionais, após mais um alerta da 
ANIPLA, dirigiram comunicações para a DGAV no 
sentido de Portugal votar contra esta proposta. 
A votação deverá decorrer em Junho ou Julho e, 
esperamos, as nossas autoridades vão defender 
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Fito_Global
“Inovação e tecnologia na produção de alimentos” foi 
o tema dos Simpósios ANIPLA 2017, realizados no Porto 
e em Lisboa, a 23 e a 30 de Março, respetivamente. 
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A indústria fitofarmacêutica junto com associa-
ções de agricultores, investigadores, represen-
tantes do poder político, da grande distribuição 
alimentar, das áreas da saúde e nutrição realiza-
ram uma reflexão sobre a disponibilidade de so-
luções inovadoras e tecnológicas na produção de 
alimentos e a sua responsabilidade na melhoria 
e desenvolvimento da atividade agrícola nacional. 
O encontro teve como temas em destaque “Eco-
nomia e a Sociedade”, “Sustentabilidade e os Re-
cursos Naturais”, “Tecnologia” e “Alimentação e 
Saúde”. 
Fernando Aniceto, membro da Direção da ANIPLA, 
começou por fazer um diagnóstico da situação 
atual da agricultura e alimentação a nível glo-
bal, considerando que é exigida aos agricultores 
a produção de mais alimentos para responder às 
necessidades da crescente população mundial, 
mas simultaneamente «estes agricultores têm 
de lidar com novas e terríveis ameaças fitossa-
nitárias», e são pressionados a usar menos re-
cursos (terra, água, produtos fitofarmacêuticos, 
adubos) para cultivar mais alimentos. 

Saúde das plantas e alimentação

Paula Carvalho, sub-diretora-geral de Alimenta-
ção e Veterinária (DGAV), revelou que existem em 
Portugal 250 pragas de quarentena e que só em 
2016 foram notificadas sete novas doenças pelo 
nosso país à Comissão Europeia. «A bacia medi-
terrânica é um hot spot para o agravamento de 
pragas e doenças. A lista de alertas da European 
and Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO) não para de crescer, há vários problemas 
que não têm solução fitossanitária à vista», reco-
nheceu esta responsável. «Temos na Europa um 
panorama muito preocupante de pragas e doen-
ças, que coexiste com legislação sobre coloca-
ção dos produtos (fitofarmacêuticos) no mercado 
muito exigente. É um desafio enorme cumprir a 
legislação e simultaneamente assegurar a com-
petitividade da agricultura europeia», acrescentou. 

Na perspetiva da DGAV, a solução passa por in-
vestir em investigação e desenvolvimento de 
substâncias ativas de baixo risco; pelo uso mais 

eficiente dos produtos fitofarmacêuticos e pelo 
aumento da consciência de todos os cidadãos 
sobre a importância da sanidade das plantas e 
seus efeitos na segurança alimentar, na redução 
da pobreza e na proteção do ambiente. 
Na perspetiva do investigador Pedro Fevereiro, 
do CIB - Centro de Informação e Biotecnologia, 
a resposta para os problemas fitossanitários 
passa por desenvolver espécies de plantas mais 
resistentes a pragas e doenças, colocando a Bio-
tecnologia ao serviço do melhoramento vegetal 
e dos sistemas agrícolas. «Há ferramentas ge-
néticas diversas para fazer melhoramento de 
plantas, e cada vez mais acessíveis do ponto de 
vista económico, mas a Europa insiste em recu-
sá-las», lamentou o investigador que é também 
presidente do CIB-Centro de Investigação para a 
Biotecnologia.

Ciência ajuda a produzir mais com menos

Também em representação da “Ciência”, Ricardo 
Braga, investigador do Instituto Superior de Agro-
nomia, apontou a Agricultura de Precisão como 
uma ferramenta fundamental para produzir mais 
alimentos com menos recursos. «Quando au-
mentamos o conhecimento por hectare atingi-
mos maior produtividade das culturas agrícolas 
(…) é preciso pôr em marcha uma integração de 
sistemas e fazer a reengenharia dos processos 
agronómicos», disse o investigador.

Gabriela Cruz, presidente da Aposolo- Associa-
ção Portuguesa de Mobilização e Conservação 
do Solo, apresentou a Agricultura de Conser-
vação como uma abordagem que responde ao 
desígnio de uma agricultura sustentável e res-
peitadora dos recursos naturais, porque assenta 
em três pilares: mínimo distúrbio/perturbação 
do solo, rotação de culturas e cobertura perma-
nente do solo. No entanto, esta agricultura não 
dispensa o uso de produtos fitofarmacêuticos, 
nomeadamente para controlo das infestantes. 
«O glifosato, herbicida de ação total, é indispen-
sável na Agricultura de Conservação, como for-
ma de controlo das infestantes, uma vez que não 
mobilizamos o solo», afirmou esta agricultora. 

Fito_Global
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A nível global existem 120 milhões de 
hectares de terra arável em sistema de 
Agricultura de Conservação.

Formar para ser mais eficiente

No que se refere ao uso eficiente e segu-
ro dos recursos, a indústria de proteção 
das plantas colabora com o Ministério 
da Agricultura e com as confedera-
ções de agricultores (CAP e Confagri) 
em ações de sensibilização e formação 
dos agricultores. Um dos exemplos é o 
programa TOPPS, que visa prevenir a 
contaminação dos cursos de água por 
produtos fitofarmacêuticos. No âmbito 
do TOPPS já receberam formação 300 
formadores multiplicadores de boas 
práticas e, até final de 2017, serão en-
volvidos mais 200 formandos. 

Por seu turno, a DGAV, no âmbito do 
Plano de Ação Nacional para o Uso 
Sustentável de Produtos Fitofarmacêu-
ticos, promoveu a formação de 311.000 
aplicadores e 1.750 técnicos responsá-
veis pela venda destes produtos. Foram 
ainda inspecionados 7.500 equipamen-
tos de aplicação de produtos fitofarma-
cêuticos. «Em 2018 teremos de apre-
sentar a Bruxelas um novo Plano, será 
um plano do Ministério da Agricultura e 
de todas as entidades que estão envol-
vidas na promoção do uso sustentável 
dos produtos», afirmou Miriam Cavaco, 
responsável da DGAV, garantindo que 
Portugal é um exemplo na União Euro-
peia em termos de segurança alimen-
tar, uma vez que o nível de infração aos 
LMR (limites máximos de resíduos de 
pesticidas admitidos por lei em alimen-
tos) é de apenas 3,7%, de acordo com 
os dados da ASAE relativos a 2014.

«É um desafio enorme 
cumprir a legislação 
e simultaneamente 
assegurar a competitividade 
da agricultura europeia»
Ana Paula Carvalho, DGAV

Painel 2 // Sustentabilidade e recursos naturais

Painel 1 // Perspetiva económica e social

Painel 4 // Alimentação e Saúde
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«É um desafio enorme 
cumprir a legislação 
e simultaneamente 
assegurar a competitividade 
da agricultura europeia»
Ana Paula Carvalho, DGAV

Assistência Simpósio Porto

Painel 3 //Recursos tecnológicos

Sec. Estado da Agricultura e Alimentação; Presidente da Anipla

«O glifosato, herbicida 
de ação total, é indispensável 
na Agricultura de Conservação, 
como forma de controlo das 
infestantes, uma vez que não 
mobilizamos o solo»
Gabriela Cruz, Aposolo

«Há ferramentas genéticas 
diversas para fazer 

melhoramento de plantas, 
e cada vez mais acessíveis 

do ponto de vista económico, 
mas a Europa insiste em 

recusá-las»
Pedro Fevereiro,  CIB
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Informação e alimentação saudável

A maior disponibilidade de alimentos coloca novos desafios 
de segurança alimentar e saúde, nomeadamente a redução 
do desperdício alimentar e a escolha de uma dieta alimen-
tar equilibrada, onde o consumo de 400g diárias de frutas e 
legumes é uma regra base. Segundo o Inquérito Alimentar 
Nacional e de Atividade Física, metade da população portu-
guesa - e mais de metade (68%) das crianças- não cumpre 
esta recomendação. «É necessária uma ação concerta-
da de toda a cadeia alimentar, desde os agricultores aos 
técnicos de saúde e educação, para que a gestão destas 
problemáticas seja bem-sucedida», afirmou Simone Fer-
nandes, nutricionista clínica no Hospital da Luz e investiga-
dora do ISEC - Instituto Superior de Educação e Ciências, 
da Universidade Nova de Lisboa. Segundo a investigadora, 
perdem-se por ano 33 milhões de anos de vida saudável a 
nível mundial devido a doenças associadas à alimentação. 

A comunicação clara, transparente e fundamentada entre 
os agricultores e a Sociedade é um dos pilares essenciais 
para que o papel da Agricultura na Alimentação seja com-
preendido, uma vez que 31% dos consumidores europeus 
declaram estar preocupados com a eventual existência 
de resíduos de produtos fitofarmacêuticos nos alimentos, 
segundo o Eurobarómetro (sistema oficial de estudos de 
mercado da UE). A ANIPLA têm em marcha diversos proje-
tos que “abrem as portas” da Agricultura à opinião pública, 
nomeadamente a Smart Farm e a campanha “Considere 
os Factos”.

Lançamento da campanha “Considere dos Factos”.

Perdem-se por ano
33 milhões de anos 

de vida saudável
a nivel mundial 

devido a doenças 
associadas 

à alimentação.
Simone Fernandes, nutricionista
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31 ago > 3 set.
AgroSemana
Vila do Conde
Saber mais
 

11 > 15 set.
Simei - Feira Internacional
de Tecnologia de Vinho
Messe, Munique
Alemanha
Saber mais 

13 > 14 jul.
2ª Conferência Internacional 
sobre Contaminantes Químicos 
em Alimentos
Universidade do Minho, Braga
Saber mais

30 ago.
Fórum Competitividade 
e Qualidade Agro-Alimentar
Hotel Polana, Maputo
Moçambique
Saber mais

13 > 14 set.
Potato Europe
Emmeloord
Holanda
Saber mais
 

13 jul.
VI Encontro “Biotecnologia 
e Agricultura: O Futuro é Agora”
Universidade Católica Portuguesa
Porto
Saber mais

18 > 27 ago.
Frutos- Feira Nacional 
de Hortofruticultura
Caldas da Rainha
Saber mais

27 jul. > 2 ago.
ExpoFacic - Feira Agrícola, Comercial 
e Indústrial de Cantanhede
Cantanhede
Saber mais

16 > 18 nov.
TecFresh - Feira Tecnológica para 
Frutas e Hortícolas 
CNEMA, Santarém
Saber mais 

20 > 30 nov.
Sitevi - Salão Internacional de Tecnologia 
para Vinha(o), Olivicultura e Hortofrutícolas
Parque de Exposições de Montpellier, França
Saber mais
 

11 > 12 out.
Agri Inovation Summit
Lagoas Park Hotel
Porto Salvo
Saber mais 

18 > 20 out.
Fruit attraction
Feira Internacional de Frutas e Hortícolas
Ifema, Madrid
Saber mais
 

http://www.agrosemana.pt/
http://www.agrosemana.pt/
http://www.simei.it/es/
http://www.simei.it/es/
http://www.insa.min-saude.pt/instituto-ricardo-jorge-promove-2a-conferencia-internacional-sobre-contaminantes-quimicos-em-alimentos-icfc-2017/
http://www.insa.min-saude.pt/instituto-ricardo-jorge-promove-2a-conferencia-internacional-sobre-contaminantes-quimicos-em-alimentos-icfc-2017/
http://www.insa.min-saude.pt/instituto-ricardo-jorge-promove-2a-conferencia-internacional-sobre-contaminantes-quimicos-em-alimentos-icfc-2017/
http://www.insa.min-saude.pt/instituto-ricardo-jorge-promove-2a-conferencia-internacional-sobre-contaminantes-quimicos-em-alimentos-icfc-2017/
http://www.ajap.pt
http://www.ajap.pt
http://www.ajap.pt/index.php/component/k2/item/5-forum-qualidade-e-competitividade-agro-alimentar
http://Potato Europe
http://potatoeurope.nl/
http://cibpt.org/inicio/index.php/cib/actividades/2017/281-cib-13-julho-2017
http://www.feiradosfrutos.pt/
http://www.feiradosfrutos.pt/
http://www.feiradosfrutos.pt/
http://www.expofacic.pt/
http://www.expofacic.pt/
http://www.cnema.pt
http://www.cnema.pt/
https://www.sitevi.com/
https://www.sitevi.com/
http://www.aislisbon2017.com/
http://www.aislisbon2017.com/
http://www.ifema.es/fruitattraction_01/
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