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Apesar de nos aproximarmos de um período de 
festa e sobretudo de paz, não posso deixar de co-
mentar os recentes acontecimentos, já conheci-
dos no sector fitofarmacêutico como Verão quente 
de 2018. O que aconteceu (e que ainda não está re-
solvido) todos sabemos, e não há que discutir. Ao 
fim e ao cabo a ASAE apenas tem estado a cumprir 
a sua missão. Não há que discutir, mas há que la-
mentar. 

Na verdade, uma autoridade como aquela tem 
como principal objectivo garantir a segurança 
alimentar de todos. E, obviamente, com legitimi-
dade esperamos, tenha uma actuação que tenha 
em conta uma prioridade em função dos riscos 
envolvidos. No caso decorrente dos produtos fi-
tofarmacêuticos, a prioridade tem sido dada a 
apreender produtos devidamente homologados 
pela entidade competente – DGAV – com falhas 
de rotulagem, sendo as mais frequentes as rela-
cionadas com ausência de data de produção e/ou 
número de lote. Sem retirar a legitimidade dessas 
apreensões, uma vez que uma daquelas falhas é 
suficiente para consumar uma não conformidade 
para comercialização, a verdade é que o impacto 
destas falhas de rotulagem é infinitamente mais 
baixo do que outras ilegalidades na saúde de to-
dos nós enquanto consumidores, que todos es-
peramos a ASAE também controle e, obviamente, 
também actue.

Conhecemos “por dentro” alguns casos, todos de-
vidamente documentados. Senão, vejamos. 1) Em 
2018, a ANIPLA, teve conhecimento da aplicação 
de herbicidas em arroz não homologados em Por-
tugal e, inclusivamente, alguns deles teriam com-
posição não correspondente ao rótulo, este último 
facto não provado, mas possível de investigar: 

Editorial

demos conhecimento à ASAE. 2) Através do sis-
tema VALORFITO, nas suas operações de triagem, 
foram detectadas embalagens vazias (portanto os 
produtos foram mesmo utilizados) de fitofárma-
cos com rotulagens em línguas estrangeiras, in-
cluindo de países do leste europeu, cuja aplicação 
pode encerrar graves consequências para a saúde 
pública, uma vez que não só estamos a falar de 
produtos não homologados, como podemos estar 
a falar de produtos contrafeitos, cada vez mais co-
muns, no continente europeu, como comprovam 
os resultados da Operação Silver Axe: aconteceu 
mais do que uma vez e sempre demos conheci-
mento à ASAE. 3) São comercializados no nosso 
país produtos que, sendo adubos ou fertilizantes, 
anunciam-se como fitofármacos, ilegalmente, 
portanto, uma vez que não passaram pelos pro-
cedimentos devidos de homologação. A ANIPLA 
enviou para a ASAE toda a informação disponível 
sobre esta fraude que envolve quer o agricultor 
quer o consumidor.

Estes são apenas três exemplos, os mais recen-
tes. Não temos conhecimento de qualquer actua-
ção da ASAE, muito menos do levantamento de 
qualquer auto relacionado. 

Mas estes sim, são casos de saúde pública, mui-
to mais importantes do que os mediáticos casos 
de rótulos de produtos devidamente autorizados 
onde por esta ou aquela razão não foi colocada 
uma data de produção. 

António Lopes Dias
Diretor Executivo da ANIPLA

Prioridade à saúde pública?
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São precisos 1.000 anos para gerar 
1 centímetro de solo fértil ( ¹ )

anos

€65 M hectares
Se toda a área agrícola na UE fosse convertida para Agricultu-
ra de Conservação, haveria uma redução das emissões de CO2 
para a atmosfera equivalentes à plantação de 65 milhões de 
hectares de floresta. ( ² )
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Em Portugal, a agricultura, produção animal, 
caça, floresta e pescas são responsáveis por 
13,5% das emissões de gases causadores 
do aquecimento global. As atividades eco-
nómicas com maior pegada carbónica são 
as industrias transformadoras (25,2%) e a 
eletricidade e o gás (22%). ( ³ )

13,5%

Fonte:
( ¹ ) http://www.agriculturadeconservacion.org
( ² ) “Conservation Agriculture: making climate change mitigation and adaptation real in Europe”, publi-
cação da ECAF (European Conservation Agriculture Federation)

€49.000
hectares
Área sob Agricultura de Conservação em Portugal ( ² )

28 A ANIPLA realizou 28 ações 
de formação na SmartFarm, 
a quinta modelo de boas 
práticas agrícolas.

http://www.agriculturadeconservacion.org


6

FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

No âmbito do Dia Mundial da Ciência, celebrado no 
passado dia 24 de Novembro, a TSF trouxe a es-
túdio um debate com o objetivo de dar a conhecer 
o papel fulcral da ciência na produção e na segu-
rança alimentar e na atividade agrícola. Apesar da 
extrema relevância destas atividades no forneci-
mento de alimentos seguros e em quantidade sufi-
ciente para a população mundial em crescimento, 
continuamos a assistir a um elevado nível de des-
conhecimento da sociedade sobre aqueles que são 
os desafios para um futuro sustentável.

Para contribuir para a discussão e partilha de expe-
riência nas áreas da alimentação e da ciência, a TSF 
convidou António Lopes Dias, diretor executivo da 
ANIPLA, João Mendes, jovem produtor, e ainda, João 
Júlio Cerqueira, médico e autor do blogue Scimed.

Fito_Notícias

António Lopes Dias, diretor executivo da ANIPLA, João Mendes, jovem agricultor 
e João Júlio Cerqueira, médico e autor do blogue Scimed, entrevistados pelo jornalista 
Miguel Midões, da TSF.

TSF debate ciência e produção agrícola

Para António Lopes Dias, “Ainda existem regiões 
onde se morre de fome”, que é uma das conse-
quências de “um desequilíbrio na produção agrí-
cola mundial”. Para este responsável da ANIPLA, 
o desconhecimento “é notório”, fazendo referência 
ao resultado de uma sondagem à opinião pública 
portuguesa, realizada pela Associação, que en-
cabeça em parceria com a Universidade Católica, 
onde ficou evidente que a nossa população ainda 
desconhece alguns dos desafios mundiais, como o 
facto de a produção agrícola ter de aumentar a sua 
produtividade em 60% nos próximos 30 a 40 anos, 
por forma a “produzir mais e melhor, de acordo 
com as necessidades nutricionais do homem, com 
a terra que temos, que tem tendência a ser cada 
vez menor”.
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Sobre a necessidade de se melhorar a produtivi-
dade, o diretor executivo da ANIPLA reforça a ne-
cessidade de se introduzir “inovação, tecnologia 
e ciência”, para que as culturas sejam protegidas 
de “pragas, doenças e infestantes”, refere. Sobre o 
contributo dos produtos fitofarmacêuticos, António 
Lopes Dias foi igualmente claro ao apontar a ne-
cessidade de se aumentar a “produção integrada”, 
onde se incluem todos os meios ao nosso alcance. 
Para este responsável, os produtos fitofarmacêuti-
cos devem ser vistos como “um auxiliar do produ-
tor que nos permite ter o que precisamos, dentro 
de uma produção sustentável, desde que utilizados 
corretamente, tal como os medicamentos”, con-
clui.

Por seu lado, João Júlio Cerqueira referiu outro es-
tudo internacional, no qual ficou clara a necessida-
de mundial de se aumentar a produção de “frutas, 
vegetais e proteína animal”, para que se consiga 
responder às necessidades nutricionais da popu-
lação. Sobre o glifosato, a substância fitofarma-
cêutica que tem gerado grande confusão entre os 
consumidores e até associações civis, o médico e 
autor do blogue Scimed prefere a ciência que indica 
que esta substância é “um dos fitofarmacêuticos 
mais seguros do mercado”. O especialista mencio-
na ainda que “de acordo com um estudo da Nature, 
de todos os pesticidas existentes, este é 90% mais 
seguro que as outras soluções”.
Para o autor do conhecido blogue de ciência, o 
glifosato poderá até ser o “elo mais fraco da bio-
tecnologia”, como forma de ataque aos produtos 
transgénicos que, indica, “são perfeitamente se-
guros” e que têm o suporte de “mais de 30 con-
sensos científicos” e ainda de “uma carta aberta de 
mais de 130 laureados com o prémio Nobel”. Para 
o médico, esta é uma situação infeliz porque, tal 
como esclarece, os produtos transgénicos segu-
ros como o arroz dourado, “têm o potencial de sal-
var milhões de vidas”. Quando menciona o estudo 
da IARC (Agência Internacional de Pesquisa para 
o Cancro), que tem sido apontado por diferentes 
organizações ambientalistas como a fonte da pro-
va do risco cancerígeno da substância, João Júlio 
Cerqueira contra-argumenta com a existência de 
“mais de dez consensos científicos feitos por dife-
rentes países, também pelas Nações Unidas e pa-
trocinados pela Organização Mundial de Saúde que 
dizem que o glifosato não causa cancro”, no en-
tanto, acrescenta ainda, “os promotores do medo 

apenas citam o relatório da IARC (…) avaliando o 
‘hazard’, expressão que não tem tradução direta 
para português, que avalia se um produto causa ou 
não cancro, sem ter em consideração a dose, que 
é fundamental”. 

O moderador, Miguel Midões, apresentou depois 
o produtor João Mendes, referindo a sua ligação 
familiar, já na terceira geração, à bem sucedi-
da produção de azeitona. “Desde que me lembro 
de ser gente que me lembro de andar na vida da 
agricultura”, revela o produtor, que se formou em 
agronomia e investiu no conhecimento da ciência 
e tecnologia para apoiar a eficiência da produção 
sustentável e segura. Para João Mendes, “não 
há nenhum produto que saia do campo sem ser 
previamente analisado e garantindo que todas as 
substâncias estão dentro dos limites”. Quando se 
refere à utilização dos produtos fitofarmacêuticos 
declara, firmemente, que “Não há aplicação sem 
haver real necessidade e sem ter um nível econó-
mico de ataque que justifique”, expondo os eleva-
dos custos destes produtos de proteção das cul-
turas na atividade. O jovem produtor destacou os 
ataques de infestantes e pragas à produção, onde 
são perdidas grandes quantidades, pelo que “ape-
nas tratamos quando há a necessidade efetiva”. Já 
em referência à qualidade do seu produto, alude, 
orgulhosamente, às certificações da sua produção 
“que nos asseguram que desde o campo, até à gar-
rafa, conseguimos rastrear tudo e garantir a se-
gurança”, utilizando sempre “as tecnologias mais 
recentes do mercado” o que levou a sua produção 
até ao prémio ‘Produção Nacional Intermarché’ na 
primeira edição, em 2014. “Temos que ter a quali-
dade para sermos reconhecidos”, aponta.

AGRICULTURA BIOLÓGICA E OS MITOS
 O tema da agricultura biológica esteve também 
em destaque no debate, por se tratar de uma ma-
téria que é, muitas vezes, mal compreendida pelo 
consumidor, com consequências para toda a po-
pulação. O estudo da Universidade Católica, reali-
zado em parceria com a ANIPLA, tornou evidente 
a preferência da população portuguesa por este 
método de cultivo agrícola ainda que, segundo a 
investigação, desconheça os detalhes da sua pro-
dução relacionados com a utilização da ciência e 
da tecnologia, tais como a aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos.
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Para João Júlio Cerqueira é evidente e recorrente 
“a dicotomia entre agricultura convencional e agri-
cultura biológica”. A população recorre aos produ-
tos provenientes da agricultura biológica, “cada vez 
mais preocupados com a saúde e com o ambiente”. 
No entanto, para este profissional da medicina, o 
“grande problema” que poderá estar associado a 
este tipo de agricultura, está no facto desta poder 
“aumentar de uma forma importante” uma vez 
que, numa alusão à maior quantidade de terra ne-
cessária para este tipo de produção, o médico con-
clui “não vamos ter terra suficiente para plantar 
alimentos o que nos pode levar ainda a um impacto 
negativo no ambiente, com a previsível necessida-
de de se destruir mais florestas e ecossistemas”.
Já para António Lopes Dias, há um facto claro e 
evidente: “na agricultura biológica também se apli-

cam produtos fitofarmacêuticos”. O responsável da 
ANIPLA mostra-se firme contra a dicotomia entre 
os dois tipos de produção, esclarecendo o erro e 
engano de se falar de “uma agricultura de primei-
ra e uma agricultura de segunda”. Ao apresentar a 
sua visão e experiência, António Lopes Dias acres-
centa ainda que “a agricultura biológica é uma 
forma [de marketing] de se diferenciar, indo ao 
encontro das necessidades de uma camada da po-
pulação”, concluindo com o reforço da posição da 
ANIPLA, que “acredita que o futuro é integrarmos 
tudo e não excluir nada. Todas as técnicas, todas 
as ferramentas, toda a inovação e toda a tecnolo-
gia, de forma consciente e razoável […]”  

Saiba mais ao escutar aqui o debate completo.

ANIPLA  leva debate sobre produção alimentar 
à televisão nacional

No Dia Mundial da Alimentação, comemorado a 16 
de Outubro, o Diretor Executivo da ANIPLA, António 
Lopes Dias, foi o convidado do programa “Manhã 
CM” da CMTV, para debater os principais desafios 
da produção alimentar e apresentar os objetivos 
da campanha “Considere os Factos”. Aproximar 
o consumidor urbano da agricultura e levá-lo a 
compreender a importância desta atividade na 

vida de todos nós é o objetivo da campanha que 
está no 2º ano e da qual «estamos muito orgulho-
sos», disse o responsável da ANIPLA. José Palha, 
considerado o “agricultor exemplo” da Europa, foi 
outro dos convidados do debate, onde referiu que 
«as preocupações ambientais que o cidadão urba-
no tem, nós agricultores sentimo-las muito mais, 
porque isto é o nosso ganha-pão. Se não mantiver-

https://www.youtube.com/watch?v=u8nBH7b1XKY
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mos a qualidade do solo e da água, todo o ecos-
sistema e a biodiversidade das nossas quintas, 
não conseguiremos produzir». A Vice-Presidente 
da Ordem dos Nutricionistas, Graça Raimundo, 
também participou no programa, destacando a 
importância da dieta mediterrânica na alimenta-
ção e no combate à obesidade, um fenómeno que 

Smart Farm já acolheu 
28 ações de formação

A Smart Farm, a quinta modelo da ANIPLA para 
demonstração de boas práticas agrícolas, instala-
da na Companhia das Lezírias, em Samora Cor-
reia, já acolheu 28 ações de formação, desde a sua 
inauguração. A última delas, realizada a 30 de Ou-
tubro, foi muito especial, por ter contado com uma 
participante do projeto “Girl Move”, iniciativa de 
liderança e empreendedorismo dirigida a mulhe-
res moçambicanas recém-licenciadas em áreas 
estratégicas de desenvolvimento do seu país, en-
tre as quais a agricultura. Sónia Massicame, licen-
ciada em Engenharia Agronómica, foi recebida na 
Smart Farm, onde teve a oportunidade de assis-
tir e participar em demonstrações de técnicas e 
equipamentos pioneiros em Portugal, adquirindo 
formação sobre as melhores práticas agrícolas e 
sobre a utilização segura de produtos fitofarma-
cêuticos. «Foi com grande sentido de responsabi-
lidade que acolhemos esta jovem empreendedora 
na nossa quinta inteligente. Numa altura em que 
a produção agrícola enfrenta diversos desafios, é 
especialmente importante dotar estas jovens de 
competências e ferramentas que lhes permitam 
ser verdadeiros agentes de mudança nos seus 
países de origem», disse António Lopes Dias, Di-
retor Executivo da ANIPLA. 

Esta visita contou com o apoio da DGAV (Direção 
Geral de Alimentação e Veterinária) e esteve en-
quadrada numa formação do projeto TOPPS que a 
ANIPLA desenvolve em parceria com a Confagri e 
com a CAP.

Anipla leva Smart Farm à Agroglobal 
Em setembro, a Smart Farm deslocou-se à 6ª edi-
ção da feira Agroglobal, um evento que reuniu mais 
de 50.000 profissionais, durante 3 dias, em pleno 
campo no concelho do Cartaxo. No stand da ANI-
PLA decorreram demonstrações das práticas usa-
das na Smart Farm, incluindo técnicas inovadoras 

Ações de formação na Smart Farm

afeta 1,9 mil milhões de pessoas em todo mundo. 
«O regresso às nossas origens de uma forma sus-
tentável é uma mais-valia para promoção de uma 
alimentação saudável», afirmou a nutricionista.

Assista ao vídeo do programa aqui
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Demonstrações práticas na Agroglobal

Tecnologia de proteção de plantas é cada vez mais segura

O relatório “A Evolução do Setor de Proteção 
das Culturas desde 1960”, publicado pela 
consultora de mercado Phillips McDougall, 
no passado mês de Novembro, mostra que 
os avanços tecnológicos e o investimento da 
indústria de proteção das plantas em inves-
tigação e desenvolvimento de novas soluções 
têm levado a uma melhoria da eficácia dos 
produtos fitofarmacêuticos, cumprindo a sua 
missão de ajudar os agricultores a produzi-
rem mais e melhores alimentos e, ao mesmo 
tempo, indo ao encontro das expectativas dos 
consumidores por produtos mais seguros.
De acordo com o relatório, desde 1960, a dose 
média de produtos fitofarmacêuticos aplicada 
por hectare diminuiu em 95%, o que significa 
que hoje é usada uma menor quantidade de 
produto para se obter o mesmo nível de eficá-
cia na proteção das culturas agrícolas contra 
pragas, doenças e infestantes. A investigação 
da Phillips McDougall mostra também que 
houve uma redução média de 40% na toxici-
dade aguda das substâncias introduzidas no 
mercado.

«Portugal é um exemplo dos dados apresen-
tados no estudo e os nossos agricultores es-
tão cada vez mais dotados de ferramentas e 
técnicas inovadoras, o que explica porque é 
que os nossos alimentos são dos mais segu-
ros da zona Euro, como apontou o último re-
latório da EFSA», refere António Lopes Dias, 

Diretor Executivo da ANIPLA. Esta mesma ideia foi confirma-
da pela subdiretora geral de Alimentação e Veterinária, Paula 
Carvalho, no Simpósio da ANIPLA, segundo a qual «Portugal 
está acima da média europeia em termos de qualidade e se-
gurança alimentar». A responsável deu ainda como exemplo 
o muito reduzido nível de vestígios de produtos fitofarma-
cêuticos detetado nas águas de superfície e subterrâneas 
em Portugal: «foram detetados 0,1% de incumprimentos em 
2016, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, o 
que é um resultado muito positivo para Portugal e um exem-
plo de boas práticas a nível europeu».

no que diz respeito às áreas da proteção da água, da 
preparação da calda e da gestão de embalagens va-
zias de produtos fitofarmacêuticos. A ação da ANI-
PLA esteve em linha com a dinâmica da Agroglobal 
que apresentou mais de 100 de máquinas em tra-

balho real nos campos de demonstração instalados 
com várias culturas agrícolas, apresentando as mais 
recentes tecnologias agrícolas nos stands dos 390 ex-
positores participantes.

Fonte: Phillips McDougall, 2017
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Fito_Entrevista
Luís Mesquita Dias
Administrador da Vitacress

«A obsessão 
de acrescentar 
valor aos produtos 
da terra»

Sinónimo de frescura e conveniência, a marca Vitacress é um caso de sucesso 
em Portugal. Luís Mesquita Dias, administrador da Vitacress, explica como 
a gestão rigorosa do negócio e a constante inovação, aplicada do campo à fábrica, 
ajudaram a consolidar esta empresa agrícola de produtos de grande consumo.
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A inteligência aplicada à Agricultura passa pela Ges-
tão. Qual o modelo de gestão implementado pela Vita-
cress? Que resultados foram alcançados nos últimos 
anos?
O conceito de agricultura inteligente é hoje muitas 
vezes confundido com a alta tecnologia e a agricul-
tura de precisão que lhe está associada. Provavel-
mente foi nesse contexto que o termo surgiu, mas 
a Vitacress entende ser essa uma análise redutora. 
Talvez assim seja pelo ainda limitado uso que faze-
mos das tecnologias mais avançadas, atendendo à 
natureza específica da nossa cultura intensiva com 
múltiplas folhas e sementeiras e colheitas diárias. 
A dita agricultura inteligente e de precisão está 
ainda hoje muito mais associada às monocultu-
ras extensivas. De qualquer forma, tentamos que 
a dita “inteligência” se manifeste pela forma inte-
grada como gerimos a produção vertical que nos 
caracteriza. Trabalhando com cerca de 40 folhas 
diferentes, embalando cerca de 80 produtos diaria-
mente, apresentados em formatos de caixas dis-
tintas que os convertem em mais de 200 unidades 

de venda (skus) destinadas a mais de 100 clientes 
a nível nacional, é fácil imaginar a complexidade da 
nossa planificação.
Ela é feita a um mês e meio de vista, para permitir 
a programação de campo, é revista todas as se-
manas para permitir a programação da fábrica e 
é ajustada diariamente na base das encomendas 
finais dos clientes que nos chegam na véspera ou 
no próprio dia!
Sendo também redutor, é sobretudo a esta comple-
xidade de programação que dedicamos boa parte 
da nossa “ inteligência” com métodos de controlo 
de gestão sofisticados, com cálculo e seguimento 
de KPIs a nível produtivo e de rentabilidade.
Enquanto isso, por via de um programa de introdu-
ção progressiva dos instrumentos de digitalização 
da indústria 4.0, o equipamento de campo e de fá-
brica cada vez nos dá mais e melhor informação.
Com isto, mas não só, convertemos resultados ne-
gativos em positivos em 3 anos, tendo-os consoli-
dado nos 6 anos seguintes até à data de hoje.
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A marca Vitacress é um ativo importante da vossa em-
presa. Quais os valores subjacentes à marca? 
A marca tem subjacentes os valores da companhia. 
Debaixo de um “ guarda-chuva” de Paixão pela Ter-
ra, são 5 os principais valores que nos norteiam.
A) Uma equipa, um objetivo
B) Somos de confiança
C) Somos pioneiros
D) Somos responsáveis
A qualidade (e com ela a confiança), o pioneirismo 
(através da inovação ) e a responsabilidade (peran-
te consumidores, sociedade e o ambiente ) são as 
características pelas quais  pretendemos  ser reco-
nhecidos, tendo os consumidores a certeza de que 
por trás do que fazemos está uma equipa compe-
tente e coesa que partilha do um mesmo objetivo.

A Vitacress posiciona-se como empresa agrícola de 
produtos de grande consumo. É desse pressuposto 
que parte o sucesso da comunicação da marca?
Cremos profundamente que é esta forma de tra-
balhar com a obsessão de acrescentar valor aos 
produtos da terra, através de todas as técnicas de 
Marketing e de Vendas do grande consumo, que 
nos distingue e nos valoriza em prol do acionista e 
com benefício para o consumidor.

A inovação nos produtos e processos produtivos tem 
por base I&D. Quem são os parceiros da Vitacress 
neste âmbito? 
São vários os parceiros que nos têm ajudado, mas 
arriscaria destacar a ESBUC (Universidade Católica 
do Porto) e o IBET (Instituto de Biologia Experimen-
tal e Tecnológica) em Lisboa.
A análise das várias etapas de fabrico, desde o 
campo até à fábrica, na busca de todos os fatores 
que podem contribuir para o aumento de duração 
de vida útil da salada (ESBUC) e o estudo de im-
pacto do consumo de agrião nas várias vertentes 
das doenças oncológicas ( IBET/ IPO), são dois dos 
exemplos práticos desta colaboração que podemos 
dar. 

As quintas da Vitacress estão localizadas no Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano. É uma mais-valia ou 
um desafio com muitos obstáculos?
 O benefício da nossa localização supera em mui-
to os desafios que ela nos coloca. Eles não são no 
entanto negligenciáveis muito por via das inúmeras 

entidades públicas com quem temos de interagir, 
atendendo à sensibilidade da região e ao nível de 
burocracia de que infelizmente ainda padece o 
nosso Estado.

Em termos futuros, qual é a sua expectativa quanto 
à Política Agrícola Comum pós 2020? Será capaz de 
aproximar a Sociedade da Agricultura?
O principal ponto de preocupação tem a ver com 
a intenção manifestada pela Comissão Europeia 
de reduzir para Portugal em 15% o segundo pilar 
dos fundos comunitários. Portugal é dos países em 
que este pilar tem maior peso, dadas as grandes 
carências que ainda existem no desenvolvimento 
rural. Qualquer redução nesta matéria terá impac-
tos muito negativos.

O segundo foco de preocupação tem a ver com o 
desenho das medidas agro-ambientais para os 
hortofrutícolas. O grau de exigência dos clientes 
que servimos não se compagina com uma eventual 
redução do valor para este subsetor.

 

Luís Mesquita Dias foi um dos oradores convidados 
do Simpósio ANIPLA 2018
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Fito_tema
Agricultura Inteligente para 
o equilíbrio ambiental, 
económico e social 

Especialistas da produção agrícola, 
da alimentação e da ciência, 
reunidos no simpósio anual da 
ANIPLA, a 27 de novembro, em 
Coimbra, apelaram à confiança 
do consumidor nos produtos 
agrícolas produzidos em Portugal, 
comprovadamente dos mais 
seguros da Europa.

Na sessão de abertura, Felisbela 
Campos, presidente da ANIPLA, 
considerou indispensável que 
o setor comunique bem a agricultura 
e que tenha uma intervenção 
crescente junto da opinião pública: 
«a agricultura está cada vez mais 
inteligente na sua abordagem e tem 
bons argumentos para comunicar». 
No mesmo sentido foi a intervenção 
inaugural de Paula Carvalho, 
sub-diretora geral de Alimentação 
e Veterinária: «o tema escolhido pela 
ANIPLA é de extrema importância, este 
simpósio pode-nos ajudar a pensar 
a agricultura de forma inteligente». 
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Proteger os recursos naturais 
e a biodiversidade
Um dos grandes desafios que se coloca à agricultu-
ra é o impacto da variabilidade do clima na produ-
ção agrícola, exigindo que os agricultores se adap-
tem para não perder rendimento e que reduzam 
os impactos da sua atividade na emissão de gases 
com efeito de estufa.

Maria de Fátima Espírito Santo, do Instituto Portu-
guês do Mar e da Atmosfera (IPMA), revelou que as 
últimas três décadas foram as mais quentes desde 
que há registos em Portugal e houve um decrésci-
mo da precipitação em todas as estações, à exce-
ção do Outono. As projeções futuras indicam que 
até final do século este cenário tende a agravar-se, 

Felisbela Campos, Presidente da Anipla

a temperatura subirá 2ºC, sobretudo devido ao au-
mento das máximas no Verão, e a precipitação será 
mais escassa no Verão (-30%), aumentando (5% a 
10%) no Inverno. 

João Coimbra, produtor de 530 hectares de milho 
no Ribatejo, deu testemunho de como está a usar a 
tecnologia (imagens de alta resolução captadas por 
drones e mapas georreferenciados nos tratores) 
para reduzir custos e emissões carbónicas. Nos úl-
timos 4 anos poupou 80% nos gastos com herbici-
das, através da aplicação seletiva apenas nos locais 
onde as ervas daninhas são detetadas.

O evento contou com cerca de 150 participantes

«A agricultura tem bons 
argumentos para comunicar», 
Felisbela Campos, 
presidente da ANIPLA



16

FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

A indústria fitofarmacêutica também está a dar o 
seu contributo para uma agricultura mais inteli-
gente e mais amiga do ambiente, através da for-
mação dos utilizadores destes produtos. João Car-
doso, gestor de projetos da ANIPLA, apresentou 
os resultados dos projetos “Cultivar a Segurança” 
(destinado à segurança dos aplicadores) e TOPPS 
(proteção da água e dos solos) e da SmartFarm, a 
quinta modelo de boas práticas agrícolas da ANI-
PLA, onde foram realizadas 23 ações de formação 
em 2018. 

O Ministério da Agricultura, representado por Pau-
la Carvalho, garantiu que «os produtos de proteção 
das plantas estão a ser usados de forma muito res-
ponsável em Portugal» e que o nosso país «está 
acima da média europeia em qualidade e segurança 
dos alimentos». O Governo quer difundir esta men-
sagem pela opinião publica e vai investir em comu-
nicação com o consumidor, no âmbito do Plano de 
Ação Nacional para o Uso Sustentável de Produtos 
Fitofarmacêuticos (PANUSPF) para o quinquénio 
2018 – 2023. Recorde-se que a ANIPLA foi pionei-
ra em Portugal ao lançar a campanha informativa 
“Considere os Factos”, fomentando o conhecimen-
to da sociedade sobre os assuntos agrícolas.

Saúde e Bem-estar
No painel seguinte, dedicado à saúde e ao bem-
-estar social, a vice-Presidente da Ordem dos Nu-
tricionistas, Graça Raimundo, reconheceu que «a 
agricultura tem um papel crucial na diminuição 
das desigualdades de acesso aos alimentos e na 
garantia de que todos os portugueses têm o direito 
a uma alimentação adequada, promotora da saúde 
e da qualidade de vida». Segundo esta nutricionis-
ta, 60% da população portuguesa tem excesso de 
peso e isso deve-se em parte ao facto de estarmos 
a abandonar o padrão alimentar mediterrânico. 

O arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos 
destacou o impacto das escolhas do consumidor 
sobre a produção agrícola e sobre as paisagens. 
«O consumidor está disposto a pagar mais ou me-
nos em função do conteúdo de biodiversidade e de 
sustentabilidade que está nos produtos. Quando 
compro um pão, compro um pão que respeita de-
terminados modelos de produção», exemplificou. 
Neste sentido sugeriu que sejam criados “créditos 
de biodiversidade”, pagos pelo Estado às explora-
ções agrícolas que assumam a responsabilidade 
pela gestão das áreas rurais marginais. O especia-
lista manifestou preocupação com a evolução dual 
do nosso território, litoral densamente povoado vs. 

Painel I - Agricultura Inteligente na proteção da biodiversidade
Debate moderado por Jorge Reis da Revista Frutas, Legumes 
e Flores.

Painel II- Agricultura Inteligente na saúde e no bem-estar social
Debate moderado por Patrícia Cotrim da Mercadona.

Painel III- Agricultura Inteligente na competitividade 
das empresas e da economia nacional
Debate moderado por Bruno Dimas do GPP (Gabinete de Pla-
neamento, Políticas e Administração Geral).
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interior desertificado, e disse que é preciso gerir 
as áreas marginais atualmente abandonadas, sob 
pena de os incêndios consumirem mais floresta e 
mais mato. 

O debate prosseguiu, moderado pela Diretora do 
Setor Primário e Consumidores da Mercadona, 
Patrícia Cotrim, e foi transmitido em direto 
na página de Facebook da ANIPLA. A con-
versa contou ainda com o contributo das 
questões deixadas em direto pelos segui-
dores da rede social e pelos participantes 
do Simpósio. Do debate ficou clara a urgên-
cia de se desconstruírem mitos ligados à 
alimentação, tais como a noção de “super-
alimentos” e ainda de se restabelecer a 
confiança dos consumidores na segurança
 e qualidade dos alimentos que chegam 
às suas mesas.

De Odemira veio um excelente exemplo de como a 
agricultura pode ser inteligente do ponto de vista so-
cial, contribuindo para o bem-estar das populações. 
Neste concelho do litoral alentejano a agricultura é 
a maior fonte de riqueza e a mão-de-obra maiorita-
riamente estrangeira (19% da população é migran-
te, oriunda de 68 países). A autarquia e 40 entidades 
locais criaram uma bem-sucedida estratégia para 
integrar população local e migrantes, promovendo o 
diálogo e o convívio. «Vemos os migrantes como uma 
oportunidade, uma riqueza para o concelho, que con-
traria o abandono do mundo rural», afirmou Deolin-
da Luís, vereadora da Câmara Municipal de Odemira.

Agricultura inteligente gera empresas 
competitivas
A Vitacress é uma das grandes empresas agrícolas 
instaladas no concelho de Odemira, emprega 400 
pessoas, e é exemplo de agricultura inteligente, ren-
tável e amiga do ambiente. Luís Mesquita Dias, ad-
ministrador da Vitacress, explicou no simpósio como 
a empresa conseguiu em 7 anos melhorar de forma 
significativa os resultados financeiros, adotando um 
modelo de gestão rigoroso, investindo na marca e 
sua promoção junto do consumidor, na constante 
inovação dos processos e da gama de produtos, na 
certificação de qualidade e ambiental, sem esquecer 
a responsabilidade social perante trabalhadores e 
comunidade local.

«Portugal está acima da média europeia 
em qualidade e segurança dos alimentos», 
Paula Carvalho, DGAV



18

FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

A Elaia/Sovena, um dos maiores produtores de azeitona e 
azeite do mundo, comprovou que a par da agricultura in-
tensiva que pratica nos 12.000 hectares de olival no Alen-
tejo, também está a intensificar a conservação dos recur-
sos naturais e da biodiversidade nas suas quintas, tendo a 
tecnologia e a inovação como aliadas.

Do Douro veio o exemplo da Symington, um dos maiores 
produtores de uvas e vinho em Portugal. Pedro Leal da 
Costa, responsável de viticultura da empresa, apresentou 
uma máquina de vindimar adaptada à orografia de encos-
ta, que vem colmatar a dificuldade de contratar trabalha-
dores agrícolas na região, com maiores ganhos de produ-
tividade na vindima.

O ex-Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimen-
to Rural, Francisco Gomes da Silva, foi também um dos 
oradores neste painel onde referiu que a eficiência no uso 
dos fatores de produção intermédios (água, fertilizantes, 
produtos fitofarmacêuticos) é um desafio para aumentar 
a competitividade da agricultura e o seu contributo para o 
PIB nacional. O sócio fundador da AGROGÉS destacou as 
inovações tecnológicas na área agrícola e a importância 
de um conjunto de políticas públicas que promovam a sua 
divulgação e implementação generalizada pelo tecido em-
presarial agrícola nacional.

Ao encerrar a sessão, o diretor executivo da ANIPLA, An-
tónio Lopes Dias, congratulou os oradores pelo empenho 
e contributo inegável na iniciativa, reforçando a confian-
ça no trabalho conjunto multissetorial. O responsável da 
Associação tem partilhado publicamente a preocupação 
perante uma população que demonstra crescente des-
confiança na qualidade e segurança da produção agríco-
la, apesar dos dados científicos reafirmarem um setor de 
elevado rigor na proteção das culturas e manutenção do 
controlo da qualidade. Para António Lopes Dias, «o grande 
desafio atual do nosso setor é fazer com que os consumi-
dores saibam exatamente o que fazemos e que nos dê a 
devida importância». 

Assista ao video do evento 

Reportagem da Regiões TV sobre o 
Simpósio ANIPLA 

Veja as fotografias do evento

Tenha acesso às comunicações

https://www.youtube.com/watch?v=I7jCYIjM2-o
https://www.facebook.com/regioesTelevisao/videos/  
https://www.facebook.com/regioesTelevisao/videos/  
https://www.facebook.com/regioesTelevisao/videos/  
https://www.facebook.com/regioesTelevisao/videos/  
https://www.facebook.com/regioesTelevisao/videos/  
http://anipla.com/xGallerify/simposio2018.html
https://www.anipla.com/simposio-2018.php?id=10013
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A importância da  saúde do solo na agricultura 
e na alimentação

Solos saudáveis e equilibrados são es-
senciais para a produção de alimentos 
e podem ajudar a mitigar os efeitos das 
alterações climáticas. Os agricultores 
têm um papel crucial na preservação 
deste recurso natural não renovável.

O solo é a base de sustentação de 
toda a vida na Terra e 95% da nossa 
comida vem do solo. A preservação 
deste recurso natural, cada vez mais 
ameaçado, é prioritária, pois sem um 
solo saudável será difícil produzir 
alimentos de qualidade e em quanti-
dade para suprir as necessidades da 
população mundial crescente, que 
segundo estimativas da ONU deverá 
chegar aos 9 mil milhões em 2050.

Para gerar um centímetro 
de solo são precisos 1.000 anos! 
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Mas o que sabemos nós sobre o solo? 
Este recurso natural é seguramente um dos mais 
desconhecidos da opinião pública. Sabia que numa 
colherada de solo saudável há mais organismos 
vivos do que pessoas no planeta terra? Ou que no 
solo vive a quarta parte de toda a biodiversidade do 
planeta? Isto acontece bem debaixo dos nossos pés. 
Biliões de micróbios decompõem a matéria vegetal, 
reciclam nutrientes e tornam-os disponíveis para as 
plantas que são a base de toda a cadeia alimentar.
Solos equilibrados, com uma boa estrutura, baixo 
nível de compactação e ricos em matéria orgânica, 
em suma solos saudáveis, são essenciais na agri-
cultura. Um solo saudável tem grande influência no 
crescimento das raízes e, portanto, também na parte 
aérea das plantas. Proporciona melhor alimento às 
culturas agrícolas e é uma barreira natural contra 
eventos ambientais extremos (altas temperaturas, 
excesso de chuva ou inclusive a escassez de água).
Do ponto de vista do impacto ambiental da agri-
cultura, um solo saudável pode ajudar a proteger a 
qualidade da água nos ecossistemas agrários, redu-
zindo a ocorrência de fatores como a escorrência e 
a lixiviação. O risco de os produtos fitofarmacêuticos 
ou fertilizantes atingirem as águas superficiais ou 
profundas é minimizado. 
O solo é também o maior reservatório de carbono do 
sistema terrestre, armazena cerca de 4,5 vezes mais 
carbono do que a vegetação espontânea e 3,3 vezes 
mais do que a atmosfera. Solos saudáveis têm uma 
melhor prestação no sequestro de carbono, contri-
buindo para a mitigação dos efeitos das alterações 
climáticas. 

Recurso não renovável
Porém, o solo é um recurso não renovável. Quando 
se degrada ou se perde não é recuperável à escala 
humana. Para gerar um centímetro de solo são pre-
cisos 1.000 anos! 

Por tudo isto, a Organização das Nações Unidas de-
cidiu dedicar o dia 5 de Dezembro de cada ano, o pri-
meiro foi em 2013, à celebração do Dia Mundial do 
Solo, para divulgar a importância de manter a qua-
lidade dos solos do nosso planeta e o seu impacto 
positivo na segurança alimentar, no bom estado dos 
ecossistemas e no bem-estar da humanidade.
Este ano, o apelo da ONU incide no combate à po-
luição dos solos como forma de minimizar os ris-
cos para a segurança alimentar, a saúde humana 
e o ambiente. No que respeita à agricultura, a ONU 
recomenda que os agricultores adotem, e os Gover-
nos apoiem, práticas sustentáveis de gestão do solo 
(como as técnicas da Agricultura de Conservação) e 
o uso responsável dos produtos fitofarmacêuticos.

A indústria fitofarmacêutica europeia tem vindo a fa-
zer nestas matérias um esforço notável de informa-
ção e sensibilização do setor agrícola para as Boas 
Práticas. Em Portugal, a ANIPLA conta há vários 
anos com programas de formação para técnicos 
agrícolas e agricultores, como o TOPPS, que visa a 
prevenção da poluição das linhas de água por pro-
dutos fitofarmacêuticos, e criou uma quinta modelo 
de Boas Práticas Agrícolas – a Smart Farm – onde 
já deu formação a várias centenas de pessoas nos 
últimos dois anos. 

Juntos, agricultores e indústria, Governos e ONGs, 
podemos e devemos fazer mais para investir a longo 
prazo na saúde dos nossos solos.
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Gottlieb Bash, Presidente da Federação Europeia de Agricultura 
de Conservação, defende que deverá haver «um apoio político 
e institucional incondicional à adoção dos princípios da 
Agricultura de Conservação na nova PAC». 

Fito_Global

Agricultura e preservação do Solo 
e de outros Recursos Naturais

«Apenas 5% da área total cultivada na UE está sob 
Agricultura de Conservação»
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Com a Agricultura de Conservação os agricultores po-
dem poupar dinheiro e recursos?
Os princípios da Agricultura de Conservação, as-
sentes nos três princípios da perturbação mínima 
do solo, da cobertura orgânica permanente do mes-
mo, e da diversidade de espécies sobre o terreno, 
incluindo a rotação de culturas, visa precisamente 
a conservação dos recursos naturais, bem como a 
redução dos custos através da diminuição da utili-
zação de insumos externos. 
Começando pelo recurso mais elementar e valioso 
na agricultura, o solo, a sua proteção das ameaças 
principais bem identificadas e, paradoxalmente, 
agravadas pelas práticas agrícolas convencionais 
tem que partir dos princípios da Agricultura de Con-
servação, pois apenas a perturbação (mobilização) 
mínima do solo e a sua cobertura permanente con-
seguem uma proteção eficaz contra a erosão e um 
aumento da matéria orgânica, através da redução 
da mineralização da mesma. Todos sabemos que 
a qualidade dos solos em ecossistemas naturais 
ou florestas e pastagens permanentes é bem me-
lhor quando comparado com solos idênticos mas 
sob exploração agrícola. É através dos princípios da 
Agricultura de Conservação que transferimos estas 
condições naturais para sistemas agrícolas, melho-
rando as condições edáficas.
Quanto ao recurso água, infelizmente não existe 
muita consciência sobre as perdas da mesma atra-
vés do escorrimento superficial e da evaporação evi-
tável, quer em sistemas de sequeiro, quer de rega-

dio. Mais uma vez, é através da não mobilização do 
solo que melhoramos a sua estrutura, a porosidade 
biológica, e evitamos a formação de crostas, me-
lhorando assim a infiltração da água. Para não falar 
da evaporação da água a partir do solo, que é uma 
perda improdutiva de água do sistema solo-planta, 
evitável em grande parte através da cobertura do 
terreno com quantidades elevadas de resíduos so-
bre o terreno.
Para além da conservação destes recursos-chave 
da agricultura, a poupança de insumos externos a 
nível da maquinaria utilizada e da sua manutenção, 
da mão-de-obra necessária, da água de rega, e até 
de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos a mé-
dio e longo prazo, permite uma redução significativa 
dos custos de produção.

A Agricultura de Conservação ajuda a aumentar a Bio-
diversidade?
A não-perturbação do solo e a sua cobertura per-
manente cria condições semelhantes às que encon-
tramos em ecossistemas naturais onde se verificam 
maiores índices de biodiversidade. Um dos melho-
res indicadores para a biodiversidade do solo é o nú-
mero de minhocas existentes, e este número revela-
-se muitíssimo superior em sistemas de Agricultura 
de Conservação quando comparado com solos mo-
bilizados. Da mesma forma, os fungos (sobretudo 
as micorrizas), altamente benéficas para a explora-
ção do solo por parte das plantas, só persistem em 
condições de não-mobilização. Cada passagem de 

Gottlieb Bash numa ação 
de demonstração do projeto 
Acuasave, em Coruche, Julho 2018
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charrua, grade de discos ou alfaia rotativa equivale a um tsunami ou 
um terramoto, variando apenas de magnitude.
Para além da melhoria das condições para a micro, meso e macro-
fauna do solo através da ausência de perturbação e da existência 
de uma manta protetora por parte dos resíduos, estas condições 
fornecem, igualmente, habitats favoráveis para a fauna terrestre e 
avifauna.

A Agricultura de Conservação aumenta a resiliência face às alterações 
climáticas?
Sem dúvida, uma vez que, para além de contribuir para a mitigação 
dos seus efeitos, ajuda também a adaptar a produção vegetal a estas 
alterações, nomeadamente aos eventos extremos de falta/excesso 
de precipitação e às temperaturas mais elevadas.
O efeito da mitigação é conseguido transformando os solos agríco-

Ensaio de sementeira direta em 
milho, Coruche 2018, no âmbito 
do projeto Acuasave: à esquerda 
da foto o solo reteve mais água 
(modalidade em sementeira di-
reta) e à direita reteve menos 
água (modalidade com mobiliza-
ção convencional do solo)

Um dos melhores indicadores para a biodiversidade do solo é o número 
de minhocas existentes.

hectares em Agricultura 
de Conservação anulam 
as emissões carbónicas 
produzidas por 1 cidadão 
da UE (*)
 

 

4

(*) “Conservation Agriculture: making cli-
mate change mitigation and adaptation 
real in Europe”, publicação da ECAF (Euro-
pean Conservation Agriculture Federation)
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Do total da superfície agrícola útil na UE que % está em 
Agricultura de Conservação? 
Ao contrário de outras regiões do mundo como a 
América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Austrália 
e até a Ásia, a percentagem da superfície agrícola 
sob Agricultura de Conservação na Europa é rela-
tivamente modesta. Apesar de não existirem dados 
estatísticos fidedignos, uma estimativa publicada re-
centemente aponta para uma área total de 3,56 mi-
lhões de hectares, correspondendo a 5% da área total 
cultivada, uma percentagem bastante baixa quan-
do comparada com a da América do Sul, com 63%. 
Contudo, nesta área/percentagem não está incluída 
a Agricultura de Conservação praticada em culturas 
permanentes que, em alguns países como a Espa-
nha, atinge uma expressão significativa (1,3 Mha).

Na PAC pós-2020 que medidas devem ser adotadas 
para incentivar os agricultores a preservar a saúde dos 
solos?
Na PAC atual, as chamadas medidas de eco-condi-
cionalidade e o ‘greening’ pouco contribuíram para 
garantir a preservação eficaz do solo, o bem mais va-
lioso da agricultura. Deixou-se ao critério dos esta-
dos-membros a interpretação destas obrigações no 
âmbito dos pagamentos diretos e, também, a defini-
ção de medidas adicionais para a proteção do solo, 
ao abrigo do 2º pilar e das medidas agro-ambientais, 
dependendo do cofinanciamento de cada Estado-
-membro.
No que respeita à nova PAC, poucas alterações ha-
verá em relação à proposta ‘condicionalidade alarga-
da’, a não ser uma insistência na prática de rotações 
de culturas verdadeiras, em vez da anterior ‘diversi-
dade de culturas’. Contudo, a proposta de ‘eco-es-
quemas’ a serem definidos pelos estados-membros, 
mas financiados por verbas do 1º pilar, isto é, sem 
cofinanciamento dos estados membros, parece ser 
uma oportunidade única para incentivos alargados 
por cada Estado-membro à adoção de medidas efi-
cazes para a conservação do solo. Através de incen-
tivos encorajadores e medidas simplificadas deverá 
haver um apoio político e institucional incondicional 
à adoção dos princípios da Agricultura de Conserva-
ção, que em tantas regiões pelo mundo fora prova-
ram ser a abordagem mais eficaz e promissora para 
conciliar a competitividade, a produtividade, o respei-
to pelo ambiente e o aprovisionamento de serviços de 
ecossistemas à sociedade. 

las em sumidouros líquidos de dióxido de carbo-
no atmosférico através do aumento da matéria 
orgânica. Para além deste sequestro de carbono, 
a Agricultura de Conservação reduz drasticamen-
te as emissões diretas de CO2 pela diminuição na 
utilização de combustível e, indiretamente, pelo 
menor recurso à maquinaria agrícola e outros in-
sumos externos, como os fertilizantes.
Uma melhor adaptação aos eventos meteorológi-
cos extremos resulta de uma maior proteção do 
solo através da melhoria da sua estrutura pela 
não-mobilização e da sua cobertura com resíduos, 
que por sua vez permitem uma maior infiltração 
e um escoamento da água em profundidade. Ao 
reduzir as perdas de água por evaporação, as cul-
turas conseguem resistir bem melhor a períodos 
prolongados de défice hídrico.

A Agricultura de Conservação ajuda a reduzir a polui-
ção difusa dos solos? 
A poluição difusa dos solos está normalmente 
associada à utilização massiva de produtos agro-
químicos. Através do fomento da biodiversidade e 
de uma menor pressão epidemiológica, quer por 
parte de pragas e doenças, quer de infestantes, 
proporcionados a partir da melhoria das condições 
edáficas e da diversidade cultural, a Agricultura de 
Conservação consegue evitar a utilização exces-
siva de agroquímicos. Adicionalmente, podemos 
verificar uma maior retenção dos fitofármacos 
aplicados nos resíduos sobre o terreno e a sua de-
gradação ampliada através da fotólise, bem como 
uma retenção e degradação mais rápida e eficaz 
através de maiores teores de matéria orgânica no 
solo, e de uma maior atividade microbiana.
 

É quanto um agricultor pode 
poupar na conta de cultura 
optando pela Agricultura 
de Conservação (*)

24%
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Gabriela Cruz, presidente 
da APOSOLO- 
Associação Portuguesa 
de Mobilização de 
Conservação do 
Solo. Gabriela Cruz 
pratica Agricultura 
de Conservação há 20 
anos, em 172 hectares 
de culturas de regadio 
(milho, trigo, aveia e 
cevada) e de sequeiro 
(trigo e culturas 
forrageiras), na Herdade 
da Alfarofia, em Elvas.

Fito_Global

«A Agricultura de Conservação 
contribui para mitigar os efeitos 
das alterações climáticas»
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Como é que a Agricultura de Conservação ajuda a 
preservar a saúde dos solos e a mitigar os efeitos 
das alterações climáticas? 
A Agricultura de Conservação (AC) baseia-se em 
3 pilares fundamentais: perturbação mínima do 
solo, cobertura permanente e viva do solo e rota-
ção de culturas.
Através do primeiro pilar, pela não mobilização ou 
mobilização mínima, e aqui de preferência ape-
nas na linha de sementeira da nova cultura, man-
têm-se, da cultura anterior, a biomassa (restolho 
e palha) à superfície do solo e as raízes presas a 
este, os quais servirão de proteção do solo dos fe-
nómenos causadores de erosão como a chuva, o 
vento, o calor, o frio. Também, aumentamos o teor 
de carbono no solo, através do aumento da maté-
ria orgânica (m.o). A m.o. é o promotor da saúde 
de um solo, porque constitui alimento para a vida 
biológica (microrganismos) do solo, cujas excre-
ções contribuem para a formação de agregados 

estáveis das partículas do solo. Mais microrganis-
mos num solo serão responsáveis por uma maior 
libertação dos nutrientes da m.o. para as plantas. 
A m.o. não é possível de ser substituída por produ-
tos de síntese, como por exemplo o azoto, o fósforo 
e outros nutrientes que o são pelos fertilizantes.

Além disso, um solo com mais agregados, logo 
melhor estruturado, é um solo com uma maior ca-
pacidade de absorção de água da chuva ou da rega 
e permite uma melhor circulação do ar no seu in-
terior. A cobertura do solo com biomassa evita a 
evaporação da água do solo, mantendo-a disponí-
vel para as plantas e protege o solo das altas tem-
peraturas no Verão e das baixas no Inverno, que 
influenciam a vida dos microrganismos do solo.
A cobertura permanente do solo com vegetação 
viva (semeada ou espontânea) contribui para pro-
teger o solo também dos fenómenos da erosão, da 
temperatura e do baixo teor de humidade relativa 

“A cobertura do solo com biomassa evita 
a evaporação da água do solo”
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do ar existente em muitas zonas e fornece mais ali-
mento à fundamental vida biológica do solo. Também, 
promove a fauna exterior do solo que se alimenta de 
insetos, vermes ou sementes que aumentam no solo.

A rotação/diversidade de culturas interrompe o ci-
clo das pragas, doenças e infestantes, permitindo 
ao agricultor um melhor controlo destas com menor 
utilização de produtos fitofármacos.
Conclusão: mobilizando nada ou pouco há menor 
consumo de combustíveis e consequentemente me-
nor emissão de gases para a atmosfera; pelo aumen-
to do carbono/m.o. no solo sequestramos este ele-
mento, contrariando a sua libertação para a atmosfera; 
melhorando a estrutura do solo, melhoramos a infil-
tração da água e do oxigénio no solo e contrariamos a 
evaporação da primeira, o que permite ao agricultor 
em sequeiro armazenar no solo maior quantidade 
de água para as plantas e em regadio utilizar uma 
menor quantidade de água, consumindo, assim, me-
nor energia na rega. Não há, pelo exposto, qualquer 
dúvida de que cada agricultor que pratica AC está a 
contribuir, à sua medida, para a mitigação das alte-
rações climáticas.

A Agricultura de Conservação é viável em todo o tipo de 
culturas agrícolas?
À partida não haveria qualquer razão para que a Agri-
cultura de Conservação não fosse viável em todas as 
culturas agrícolas. No entanto, não existe know-how, 
experimentação ou equipamentos que permitam que 
a AC seja viável em todas as culturas. Aquelas para 
as quais existe experiência consolidada na maioria 
dos países que a praticam, entre os quais Portugal, 
são os cereais, algumas leguminosas como ervilhas, 
favas, grão-de-bico, trevo, soja e na colza. Em hortí-
colas e horto-industriais não há praticamente nada. 
No entanto, nestas culturas nas explorações de mui-
to pequena dimensão em que a sementeira é feita 

manualmente já há alguns casos de sucesso, princi-
palmente em África, na Ásia e nas Américas. Mas em 
muitos desses países, por não existirem os fitofár-
macos que nós temos no Mundo Ocidental, o controle 
de infestantes é feito também manualmente, já que 
se as controlarem mecanicamente deixam de estar a 
praticar a AC. No entanto, estou certa de que um dia 
haverá provavelmente respostas para estas culturas.

Como incentivar mais agricultores a aderir à Agricultu-
ra de Conservação?
De 3 maneiras:

• Divulgação contínua e consistente de informação 
técnica aos agricultores por parte de Associações 
e do Estado.

• Experimentação pelo Estado e Universidades, uma 
vez que o agricultor não tem, numa agricultura ge-
radora de margens tão apertadas e sujeito a uma 
enorme burocracia e constante mudança das re-
gras, tempo nem possibilidade financeira para o 
fazer, a não ser para as suas condições e, apenas, 
em parte.

• Promoção pelo Estado da vinda de agricultores, in-
vestigadores, extensionistas de outros países que 
poderiam trazer uma panóplia de soluções para 
diferentes realidades.

• Demonstração de casos de sucesso.

• Incentivos aos agricultores para aquisição de equi-
pamento que é oneroso.

• Incentivos às Associações para que promovam a 
divulgação e a troca de informação e experiências 
entre agricultores, investigadores e académicos.

“A rotação/diversidade 
de culturas interrompe 
o ciclo das pragas, doenças 
e infestantes”
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Fito_Agenda

26 fev.>3 mar
Salão Internacional de Agricultura
Paris Expo, França
Saber mais
 

24>26 março
Alimentaria & Horexpo Lisboa
Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria 
e Tecnologia para a Indústria Alimentar
FIL, Lisboa
Saber mais 

6 > 8 fev.
Fruit Logistica
Feira Internacional de Frutas e Legumes
Berlim, Alemanha
Saber mais

26 fev.>1 mar
Oleotec
Salão Internacional de Técnicas e Equipamentos 
para Olivicultura, Saragoça, Espanha
Saber mais

24>28 abril
36ª Ovibeja
Saber mais
 

18 > 27 jan.
International Green Week Berlin
Fórum Internacional sobre Alimentação 
e Agricultura, Alemanha
Saber mais

22 > 23 fev.
Lusoflora
A competitividade da Horticultura Ornamental
CNEMA, Santarém
Saber mais

13 > 14 fev.
1.º Congresso Ibérico do Milho
Altis Grand Hotel, Lisboa
Saber mais

8>16 junho
FNA 2019- Feira Nacional 
de Agricultura
CNEMA, Santarém
Saber mais 

https://www.salon-agriculture.com/
https://alimentariahorexpo.fil.pt/
https://www.fruitlogistica.de/en/
https://www.feriazaragoza.es/oleotec-2019
https://www.ovibeja.pt/
https://www.gruenewoche.com/
http://www.apppfn.pt/eventos/lusoflora
http://www.anpromis.pt
https://feiranacionalagricultura.pt/
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Associação Nacional da Indústria 
para a Proteção das Plantas

anipla.com

Season's Greetings!
Boas Festas!

Amar a agricultura, respeitar o ambiente. 

Estaremos encerrados 
de 26 de dezembro 
a 2 de janeiro de 2019.


