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A revista para quem pensa a agricultura.
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Numa altura em que uma pandemia assolou os 
nossos dias e tomou conta de todas as nossas preo-
cupações, a alimentação é uma das questões que 
mais nos inquieta: conseguiremos alimentar-nos de-
vidamente? Haverá o que comer para todos? Teremos 
acesso aos alimentos desejados? Mais do que isso: o 
que comemos, é seguro? 

Mas em tempos de COVID19, em que todos, sob 
múltiplas formas, somos afectados, terá a sociedade 
consciência que esta é uma realidade constante para 
os agricultores? O que pode a sociedade aprender 
com uma das profissões que nunca pára? Seguran-
ça, protecção, ciência, investigação e tecnologia são 
conceitos base na produção alimentar com os quais 
os agricultores convivem 365 dias por ano. Declara-
do o Estado de Emergência a sociedade obrigou-se 
a uma pausa, a um desacelerar forçado, mas a na-
tureza não. A natureza está lá e nunca pára. A mes-
ma que todos os anos confronta os agricultores com 
pragas, doenças e infestantes com efeitos potencial-
mente devastadores para a generalidade das cultu-
ras, e que se não forem tratadas, põem em causa a 
existência de alimentos à nossa mesa.  

Porque quando olhamos para o fenómeno de propa-
gação de um vírus na população e para a velocidade 
de destruição de culturas, provocada pela entrada 
inusitada de pragas e doenças no sistema agrícola, 
não falamos de universos assim tão distantes. Da 
mesma forma que não falamos línguas distintas 
quando percebemos que a única forma de combater 
este flagelo é através do recurso à Ciência. Quando 
falamos de segurança alimentar, falamos da quanti-
dade de movimentos globais que são feitos todos os 
dias e que nos fazem chegar, de todas as partes do 
mundo, infestações que só a Ciência consegue pre-
venir ou combater. 
 
As pragas com maior impacto nas culturas agrícolas, 
como a Xylella Fastidiosa, por exemplo, num cenário 
de propagação por toda a UE, podem causar perdas 
anuais de produção no valor de 5,5 mil milhões de 
euros, afectando 70% do valor da produção de árvo-
res de fruto e, por isso, à semelhança dos tempos 
que vivemos, só podemos contar com a Ciência para 
nos proteger. 

Editorial

Da mesma forma que, perante o momento que es-
tamos a viver, só a Ciência nos ajudará a proteger a 
saúde, a economia e sustentabilidade dos países, o 
mesmo acontece quando de Janeiro a Dezembro, de 
todos os anos, o sector agrícola trabalha para com-
bater pragas, doenças e infestantes que chegam de 
todos os cantos do mundo, assegurando-nos que o 
que comemos é seguro.  

Quando o medo tomou conta das cidades, que a 
pouco e pouco, e bem, foram ficando vazias, alguém 
permaneceu nas estradas, como no campo: os agri-
cultores. Que vieram pôr ao serviço deste combate 
as mesmas armas com que todos os dias lutam para 
manter um acesso a alimentos seguros – as suas. 
Em Grândola, Monforte e um pouco por todo o país, 
agricultores saíram à rua, com as suas proteções e 
pulverizadores, desta vez não para proteger as cul-
turas, mas para proteger as pessoas. Porque em ne-
nhum momento como neste se esbateram tanto as 
diferenças e fomos tanto uns sectores pelos outros, 
numa luta que, de repente, é de todos e em que nos 
tornámos tão iguais. Tão dependentes da Ciência 
para nos ajudar a ficar bem, na expectativa de tão 
rápido quanto possível, voltarmos à normalidade.  
Por isso, o que tem a sociedade a aprender com 
os agricultores? De que forma é a Ciência o único 
aliado em quem temos de confiar quando falamos 
de proteger a nossa saúde e a saúde do que come-
mos? De que forma poderemos ser, cada vez mais, 
preventivos na segurança individual e global? Tantas 
questões pairam e uma só resposta que ecoa: preci-
samos de confiar na Ciência. Perante um vírus que 
nos colocou a todos em suspenso e perante outros 
que surgem a cada dia com um maior potencial de 
devastar o que comemos. Se no primeiro caso fala-
mos de salvar vidas humanas, no segundo falamos 
de salvar alimentos, os mesmos que nos mantêm 
vivos e com saúde. Ciência, Ciência, Ciência: a pala-
vra de ordem quando falamos de proteger pessoas, 
plantas, economias, o mundo.

António Lopes Dias
Diretor Executivo da ANIPLA

*Artigo escrito segundo o antigo acordo ortográfico
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€72%

25,4ºC
Fito_Factos

Maio de 2020 foi o mais quente em Portugal 
desde 1931, igualando maio de 2011. O valor 
médio da temperatura máxima do ar foi 25.40 °C. ¹

Fonte:
¹  IPMA, in “Resumo ClimatológicoMaio e Primavera de 2020”
²  Inquérito Ipsos MORI realizado para Syngenta Group com agricultores dos EUA, França, China, Brasil, Índia e África.
³  Crop Life, in https://croplife.org/news/how-climate-change-is-powering-global-pests/
4  FAO-Organização das Nações Unidades para a Agricultura e Alimentação

chuvas intensas, acompanhadas de forte queda de granizo, 
provocaram estragos avultados em pomares e vinhas da 
região Centro de Portugal.

dos agricultores estão muito preocupados 
com o impacto que as alterações climáticas 
terão na sua capacidade de produzir 
alimentos nos próximos 5 anos. ²

31.05.2020

175.000 M€
A subida da temperatura global do Planeta está a gerar maior pressão de pragas e 
doenças sobre as culturas agrícolas. Os prejuízos no comércio agrícola mundial devido 
a problemas fitossanitários estão avaliados em 175 mil milhões de euros /ano. ³

+2ºC

Um aumento de 2ºC na temperatura 
global do Planeta pode significar perdas 
de produtividade nos cereais a nível 
mundial devido a ataques de pragas e 
doenças, na ordem dos 46% (trigo), 31% 
(milho) e 19% (arroz). ³

80%
A saúde das plantas é vital para a segurança alimentar 
mundial. As plantas representam 80% dos alimentos 
que consumimos. 4

100.000 ton
uma praga de gafanhotos pode destruir 
até 100.000 toneladas de culturas 
agrícolas por dia, o suficiente para 
alimentar 10.000 pessoas por ano. 4

https://croplife.org/news/how-climate-change-is-powering-global-pests/
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Fito_Notícias
No Dia Mundial da Segurança Alimentar, celebra-
do a 7 de Junho, a ANIPLA recordou que ter ali-
mentos seguros é um direito de todos e implica 
uma responsabilidade partilhada no caminho para 
uma alimentação saudável, nutritiva e suficiente.  
«Um mundo globalizado, com exportações cons-
tantes de alimentos e sistemas alimentares com-
plexos, exige uma cooperação nacional e interna-
cional, intersectorial, cada vez mais afinada e que 
garanta a segurança dos alimentos. Por isso, falar 
de sanidade vegetal, de cuidado com a fauna e flo-
ra, com os alimentos e com a saúde do ambien-
te, é falar de segurança alimentar. Um tema nem 
sempre linear e consensual, mas que, na verdade, 
além de um direito fundamental – conseguido há 
muito a nível civilizacional – é também uma res-
ponsabilidade de todos: produtores, indústrias 
alimentares, governos e consumidores», afirmou 
a ANIPLA em comunicado.

Ter acesso a alimentos seguros é um direito mundial

Os produtos nacionais estão bem e recomendam-se

No Dia da Produção Nacional, assinalado a 26 de 
Abril, durante o Estado de Emergência, a ANIPLA 
apelou ao consumo do que é português. «Comprar 
produtos portugueses e da época é saber que es-
tamos a contribuir para a prosperidade económi-
ca e bem-estar social, confiando em produtores 
que tudo fazem para proteger os recursos natu-
rais, trazendo-nos à mesa o que precisamos para 
ser saudáveis», afirmou em comunicado. «Em 
tempos de pandemia, os agricultores portugueses 
continuam a produzir e representam um selo de 
garantia num mundo cada vez mais incerto. Hoje, 
mais do que nunca, dar destaque ao que é nacional 
é ser um espelho daquilo que diariamente esco-
lhemos fazer: consumir o que é nosso», reforçou. 

Escolher produtos nacionais é também sinónimo 
de uma menor pegada ambiental. Uma banana 
proveniente da América Central, por exemplo, po-
derá ter que viajar cerca de 8.000 km, enquanto se 
for proveniente da Ilha da Madeira percorre apro-
ximadamente 970 km, tendo um impacto substan-
cial e expressivamente diferente para o ambiente. 
«E este é apenas um dos muitos casos que nos 
lembram que vivemos hoje uma época crítica, 
em que a perda da biodiversidade ao nível glo-
bal atingiu valores sem precedentes e, por isso, 
se é necessário produzir de forma cada vez mais 
sustentável, essa produção tem que ser acompa-
nhada de um consumo também ele, cada vez mais 
consciente», lembrou a ANIPLA.

O direito a alimentos seguros é uma das maiores 
conquistas da civilização, posto em causa actual-
mente pelos perto 6 mil perigos (de diferentes ti-
pos) que podem afetar a segurança dos alimentos. 
Perigos que têm de ser devidamente controlados 
com o apoio de ferramentas cada vez mais eficien-
tes, pensadas para controlar a propagação desses 
mesmos organismos. «Se a uns cabe garantir que 
os alimentos que produzem, transformam ou dis-
tribuem são sanitariamente seguros, a outros cabe 
o desenhar de um plano de acção coeso e exequível, 
sem o estabelecimento de metas ideológicas que 
apenas serão eficazes no papel, como é o caso da 
estratégia do “prado ao prato” que estabelece a re-
dução de 50% do uso de produtos fitofarmacêuticos 
até 2030», sublinhou a ANIPLA.

O relatório Food Outlook Biannual Report on Global 
Markets” disponibiliza as primeiras previsões de tendên-
cias de produção e mercado em 2020-2021 para as com-
modities alimentares mais comercializadas a nível global 
- cereais, oleaginosas, carne e lacticínios.

De acordo com este relatório divulgado recentemente 
pela FAO, os mercados de produtos alimentares enfren-
tarão muitos meses de incerteza devido à pandemia da 
COVID-19. No entanto, embora a maioria dos mercados 
esteja preparada para uma grande desaceleração econó-
mica global, o setor agroalimentar provavelmente apre-
sentará mais resiliência à crise do que outros setores, 
devendo, no entanto, a comunidade internacional 
permanecer vigilante e pronta para reagir.

FAO analisa tendências do mercado global 
das commodities alimentares 

Fito_Notícias

http://www.fao.org/3/ca9509en/CA9509EN.pdf
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Portugal registou a maior descida na venda 
de produtos fitofarmacêuticos da UE

O Eurostat revelou em Maio que, entre 2011 e 
2018, Portugal foi o país da União Europeia que re-
gistou a maior descida na venda de produtos fito-
farmacêuticos (-43%). O que significa que as boas 
práticas agrícolas, os sistemas de protecção inte-
grada e a aplicação de estratégias cada vez mais 
eficientes estão a permitir-nos optimizar o que 
produzimos e assegurar que todos, sem excepção, 
acedem de forma segura e justa aos alimentos ne-
cessários para uma vida saudável. E estes dados, 
sendo novos, mas bastante alinhados com o com-
portamento da indústria, revelam, uma vez mais 

como é importante abrir as portas dos nossos pro-
dutores e as janelas viradas para o campo, com 
o microscópio sempre presente para poder mos-
trar, sem medos, quem são os verdadeiros alia-
dos nesta luta por uma alimentação mais segura. 
Alimentar uma população que não pára de cres-
cer, acarreta riscos. Riscos que só com o apoio da 
ciência, tecnologia e investigação poderão ser mi-
nimizados. Por isso, falar de segurança alimentar 
é falar de um cenário em que todos são protago-
nistas e da influência de cada um neste trabalho 
colectivo e diário.

Operação internacional da Europol apreende 
1.346 toneladas de fitofármacos ilegais

Operação de âmbito europeu resultou na apreen-
são de 1.356 toneladas de produtos fitofarmacêu-
ticos ilegais em cerca de 30 países, o dobro dos 
valores do ano passado, representando um total 
de 260 investigações abertas, dois indivíduos de-
tidos e milhares de materiais fitofarmacêuticos 
contrafeitos confiscados em território europeu. A 
edição de 2020 da Operação Silver Axe é um marco 
nas apreensões da Europol – Serviço Europeu de 
Polícia. 
Considerada a maior apreensão desde que há re-
gisto na Europol, esta operação envolveu 32 países 
(mais três do que em 2019) entre Janeiro e Abril 
de 2020. As autoridades responsáveis realizaram 
inspeções nas fronteiras terrestres e marítimas, 
nos mercados interiores e nas entregas de enco-
mendas, inspecionando mais de 3.000 toneladas 
de produtos provenientes de 26 Estados-Membros 
da UE, e da Austrália, Colômbia, Suíça, Ucrânia, 
Reino Unido e EUA). Para algumas das operações 
em território português, a Europol contou com o 
apoio da ANIPLA.

Para o Diretor Executivo da ANIPLA, António Lo-
pes Dias, «é notório o envolvimento e compro-
misso crescente de todas as entidades, países 

e parceiros, no combate a uma fraude que tem 
vindo a crescer, tornando-se num dos negócios 
criminosos mais lucrativos do mundo. Acima de 
qualquer preocupação estará sempre a garantia 
do bem-estar humano e o risco elevado que estas 
substâncias ilegais representam para a saúde e o 
ambiente, uma vez que não passam pelos rigoro-
sos testes de segurança que são necessários para 
colocar produtos fitofarmacêuticos no mercado. 
É para nós um enorme orgulho fazer parte do 
combate a este flagelo, e responder positivamen-
te à necessidade de cooperação que existe face à 
complexidade e escala desta fraude». 
Recorde-se que operações como a Silver Axe re-
vestem-se de especial importância numa altura 
em que o controlo na produção e comercialização 
de produtos fitofarmacêuticos na União Europeia 
é cada vez mais apertado, e tendo em conta os 
riscos que os produtos falsificados representam 
para o meio ambiente, saúde e segurança dos 
consumidores. A 5ª edição da operação apreendeu 
quantidades suficientes para pulverizar 207 000km2 
de terra, o equivalente a todas as terras agrícolas 
na Alemanha, e quase 75% das terras agrícolas 
em França e 150% na Roménia, num valor de lucro 
criminal avaliado em 94 milhões de euros.
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Fito_tema
Agricultura e Biodiversidade
A sustentabilidade da produção agrícola 
e da alimentação depende de todos nós

Fito_Tema

A Comissão Europeia (CE) apresentou dia 20 de Maio a sua 
nova estratégia para a defesa e preservação da biodiversida-
de. Uma proposta que contempla a adoção da estratégia “Farm 
to Fork”, do Prado ao Prato, com vista a criar um sistema de 
produção e consumo sustentável, a par de uma promoção e 
salvaguarda da biodiversidade do planeta.

A mitigação das mudanças climáticas é uma questão-chave 
que todos devemos abordar coletivamente, pelo que como re-
presentantes de uma indústria que apoia os agricultores e a 
produção de alimentos, também os membros da ANIPLA estão 
comprometidos em desempenhar um papel relevante e em li-
nha com a promoção da biodiversidade e, em simultâneo, com 
uma produção agrícola sustentável nas suas três vertentes, 
ambiental, social e económica.

Entendemos ainda que as abordagens políticas devem ser am-
biciosas, coerentes e facilitadoras. Devem garantir a atenuação 
das alterações climáticas e a melhoria da biodiversidade, ga-
rantindo simultaneamente a viabilidade da agricultura eu-
ropeia e um fornecimento resiliente de alimentos seguros e 
sustentáveis para todos. Esses não são objetivos mutuamente 
exclusivos e podem ser alcançados com uma abordagem equi-
librada e baseada na Ciência.

50% 
Quase 50% 

do rendimento 
agrícola da fileira

 do vinho 
em risco

76% 
de impacto 
na fileira 
da pera

50% 
de impacto 
na fileira 
da pera

Mais de 

80% 
de impacto 
na fileira 
do tomate

Mais de 

60% 
de impacto 
na fileira 
do milho
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O consumo alimentar crescente da população mundial e os 
consumidores fazem parte das preocupações do sector, por 
isso, “a questão centra-se, uma vez mais, na forma como 
olhamos para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 
Quando falamos de agricultura, qualquer que seja o modo de 
produção, incluindo o biológico, o importante é que as metas 
aplicadas sejam exequíveis e tomem em consideração uma 
análise de risco/benefício e as suas consequências. O estí-
mulo à sustentabilidade na agricultura deve concentrar-se no 
desempenho das produções e não no tipo de produção”, conclui. 

Em 2016 a ANIPLA realizou um estudo junto de 27 organi-
zações de produtores das culturas mais representativas a 
nível nacional para aferir que impacto económico estas an-
tecipavam caso fossem retiradas do mercado cerca de 130 
substâncias ativas presentes nos produtos fitofarmacêuticos 
disponíveis na Europa e as conclusões não deixaram margem 
para dúvidas:

Quase 50% do rendimento agrícola da fileira do vinho em risco;
Mais de 50% de impacto na fileira do azeite;
Mais de 80% de impacto na fileira do tomate;
76% de impacto na fileira da pera;
60% de impacto na fileira do milho;
Problemas fitossanitários sem controlo eficaz.

Fito_Tema

Numa altura em que a UE apresenta como medi-
das a adotar a redução em 50% do uso de produtos 
fitofarmacêuticos até 2030, António Lopes Dias, 
Diretor Executivo da ANIPLA, afirma que “num pri-
meiro momento é urgente que a população esteja 
consciente de que os procedimentos de autorização 
e controlo para uso de produtos fitofarmacêuticos da 
UE são dos mais rigorosos do mundo, garantindo a 
protecção do aplicador e ambiente, assim como 
o fornecimento de produtos alimentares da mais 
alta qualidade e segurança para todos”. 

Cientes da importância de construir um diálogo 
aberto, que envolva os diferentes agentes, a in-
dústria mostra-se disponível em dialogar com os 
agricultores e a sociedade em geral, no sentido de 
desenvolver, formar e promover práticas de redução 
de risco do uso de produtos fitofarmacêuticos, desde 
que baseadas na Ciência, com o apoio da investi-
gação, suportada pela tecnologia e evolução digi-
tal. “É necessário otimizar ferramentas, incentivar 
e apoiar os agricultores, apostar na formação e no 
desenvolvimento de alternativas que protegem e 
promovem a biodiversidade, contudo, a ANIPLA 
defende que a inovação tem de ser uma parte es-
sencial da solução (veja-se os exemplos de solu-
ções de biopesticidas e tecnologias de precisão) e 
considera que preservar não pode nem deve ser 
sinónimo de eliminar aquilo que nos ajuda a de-
fender e salvar culturas. Não podemos compro-
meter a segurança alimentar e a viabilidade da 
agricultura europeia, impondo metas irrealistas 
aos nossos produtores”, acrescenta. 

 

Falar sobre agricultura sustentável é 
ter a capacidade de olhar para o todo 
e não só para a parte. Não se pode fa-
lar de biodiversidade sem entender a 
agricultura como um promotor desse 
mesmo desígnio.

Assim e face às medidas apresen-
tadas pela UE, a ANIPLA apela publi-
camente a todos os organismos políti-
cos com capacidade de decisão sobre 
estas matérias para que intervenham 
no sentido de repensar medidas que 
podem ser altamente prejudiciais 
para múltiplos sectores e, no limite, 
para toda a população Europeia, es-
tabelecendo metas construtivas e 
realistas, que equilibrem tensões e 
permitam alcançar as metas climá-
ticas, garantindo a segurança ali-
mentar da Europa.

https://www.anipla.com/docs/Estudo_de_impacto_Relatorio_Final.pdf
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Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030
A Estratégia de Biodiversidade pretende «trazer a Natureza de volta aos campos agrícolas» e no seu âm-
bito a Comissão Europeia propõe que até 2030 pelo menos 10% da área agrícola da UE contenha elevados 
níveis de biodiversidade. Que medidas agroambientais devem ser adotadas em Portugal no âmbito dos Eco-
-esquemas da PAC pós-2020?

A CAP entende que, sendo a biodiversidade um 
recurso fundamental no desenvolvimento da ati-
vidade agrícola, é imprescindível incluir medidas 
de apoio ao seu incremento e conservação nas 
explorações agrícolas, na nova arquitetura verde 
da PAC. Essas medidas tanto poderão ser incluí-
das no I Pilar, no âmbito de um regime ecológico, 
como no II Pilar, integrando o pacote de medidas 
agroambientais do futuro PEPAC.
 
A Biodiversidade não é para os agricultores algo 
de negativo, como se pretende fazer crer através 
das “opiniões” ou afirmações que vamos vendo 
escritas. Pelo contrário, os agricultores promo-
vem, salvaguardam e usufruem da biodiversidade. 

Mas a palavra biodiversidade é isso mesmo, diver-
sidade que implica gerir, e para se gerir é preciso 
conhecimento. Coisa diferente é o abandono am-
biental, como se fosse possível fazer-se agricultu-
ra nos intervalos de uma espécie de “Bio à solta”. 

São conceitos que têm de ser melhor entendidos 
para que possamos “falar claro”, com objetivida-
de e sem rodeios. A biodiversidade pode e deve ser 
incrementada, fomentada, medida e até avaliada. Se 
assim for, a construção de medidas nesse sentido 
será seguramente bem-vinda e apadrinhada pelos 
agricultores. É na natureza e pela natureza que os 
agricultores se empenham. É esse o seu principal 
ativo..

Fito_Tema

Estratégia do Prado ao Prato da UE para 2030
A Estratégia “Farm to Fork” visa a transição para um sistema alimentar justo, sustentável e amigo do 
ambiente. A Comissão Europeia, apesar de reconhecer que o risco derivado do uso de produtos fitofarma-
cêuticos diminuiu 20% nos últimos 5 anos, pretende, no âmbito desta estratégia, uma redução do uso e 
do risco dos produtos fitofarmacêuticos em 50% até 2030. Que impactos pode ter esta medida na agricultura 
portuguesa?

À partida, a expressão “um sistema alimentar 
justo”, utilizada pela Comissão Europeia, parece-
-me incompreensível, até porque pressupõe que o 
sistema alimentar à disposição dos europeus na 
atualidade é injusto… Em todo o caso, especifi-
camente no que respeita aos objetivos (ou inten-
ções) da Comissão, quanto à redução da utilização 
de produtos fitofarmacêuticos, conhecidos como 
pesticidas, se um produto for perigoso, deve ser 
retirado do mercado, tal como tem acontecido 
desde há dezenas de anos. O DDT ou o vulgar Gra-
moxone (paraquato) são exemplos das centenas 
de moléculas cujo uso tem vindo a deixar de ser 
autorizado na UE. Se, pelo contrário, houver dúvi-
das ou não existirem evidências de que um produ-

to deva ser considerado perigoso ou prejudicial, a 
sua retirada do mercado deixa de ser uma decisão 
apoiada na técnica ou na Ciência para passar a ser 
política e submissa ao atual todo-poderoso politi-
camente correto.

Uma outra questão importante que se coloca é o ano 
de referência (ponto de partida) que irá ser usado para 
o cálculo das reduções de 50% pretendidas. Isto por-
que o uso de produtos fitofarmacêuticos diminuiu 
muito nos anos mais recentes, designadamente 
em Portugal e, além desse esforço no caminho 
da sustentabilidade dever ser reconhecido, é cada 
vez mais difícil conseguir-se reduzir ainda mais as 
quantidades hoje utilizadas. E outras perguntas se 
podem fazer nesta fase. 50% por país, por região, por 
matéria ativa, por classe de produto? São inúmeras 
as questões que deverão ter de ser esclarecidas e 
pormenorizadas, até que esta norma se transfor-
me numa diretiva ou política comunitária.
 
Acresce ainda que, num contexto de alterações cli-
máticas, o aumento das temperaturas médias e a 
concentração da precipitação em períodos curtos, 
criam condições propícias à ocorrência de pragas 
e doenças, cujo controlo ou combate pelos agri-
cultores exige a disponibilidade de produtos fito-
farmacêuticos seguros e acessíveis para que, de 
forma responsável e com mais conhecimento, os 
usem e assegurem rendimento e produção. E será 
bom não esquecer que esta evolução terá de ser 
compatível com a concorrência extracomunitária, 
podendo “obrigar” a Comissão a ter de estudar for-
mas de compensação face aos acréscimos de cus-
tos ou perda de competitividade que venha a impor.

Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da CAP- 
Confederação dos Agricultores de Portugal
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FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

Na Estratégia de Biodiversidade, a CE pretende «trazer a Natureza de volta aos campos agrícolas» e pro-
põe que até 2030 pelo menos 10% da área agrícola da UE contenha elevados níveis de biodiversidade. Na 
sua opinião, que medidas agroambientais devem ser adotadas em Portugal no âmbito dos Eco-esquemas da 
PAC pós-2020? 

A Estratégia Europeia da Biodiversidade tem vindo 
a reforçar a responsabilidade do setor agrícola  no 
cumprimento de objetivos cada vez mais ambi-
ciosos. É inegável a existência de uma correlação 
entre as práticas agro-silvo-pastoris e o estado de 
conservação de uma boa parte das espécies da 
nossa fauna e flora. Existindo uma correlação, ela 
tanto é válida nos casos positivos como nos nega-
tivos. Deste modo, e porque os agricultores, pro-
prietários e as suas cooperativas, compreendem 
o seu papel, e assumem as suas responsabilida-
des, enquanto “gestores” desses valores naturais, 
têm vindo a adaptar os seus sistemas produtivos 
e técnicas culturais por forma a melhorar esses 
recursos comuns. Algumas dessas adaptações 
implicam por vezes fortes restrições à atividade 
ou têm fortes impactos no rendimento, carecen-
do por isso, de apoios que permitam a respetiva 
amortização. 

Assim, são necessários instrumentos de política 
agrícola que permitam incentivar os agricultores à 
adaptação dos seus sistemas de produção. As medi-
das agro-silvo-ambientais são um dos instrumen-
tos mais utilizados com essa finalidade. Contudo, 
para que a sua eficiência seja maximizada deverão 
ser desenhadas medidas capazes de ao mesmo 
tempo que promovem a fauna e a flora, contri-
buam para a melhoria da eficiência do sistema de 
produção, aumentando a sua resiliência.

Desde logo, consideramos fundamental a manu-
tenção de uma medida de Produção Integrada, 
aliada às tecnologias da agricultura de precisão e 
de smart-farming, como forma de promover a pre-
servação e a melhoria de polinizadores e da fauna 
auxiliar.

Serão, também, importantes medidas que aumen-
tem a disponibilidade de habitat para polinizadores 
e fauna auxiliar, através da instalação de culturas 
para a fauna ou sebes arbóreas vivas (faixas de 
compensação ecológica),  que possam proporcio-
nar habitat para insetos e ao mesmo tempo au-
mentar a resiliência da cultura a fenómenos at-
mosféricos, como por exemplo, a geada.
A promoção do aumento de pontos de reserva de 
água é hoje um objetivo essencial, não só porque 
a água é um fator chave para todos os sistemas de 
produção agropecuários, mas também porque os 
pontos de água são essenciais para manutenção 
da fauna selvagem.
Finalmente, o apoio à manutenção de sistemas 
agrícolas tradicionais é fundamental para a pre-
servação do nosso património genético rural, face 
a todas a suas fragilidades,  que de outro modo 
desaparecerá por não ser viável na sua dimensão 
económica.

Estratégia do Prado ao Prato da UE para 2030
A Estratégia “Do prado ao prato” visa a transição para um sistema alimentar justo, sustentável e amigo do 
ambiente. A CE, apesar de reconhecer que o risco derivado do uso de produtos fitofarmacêuticos diminuiu 
20% nos últimos 5 anos, pretende, no âmbito desta estratégia, uma redução do uso e do risco dos produtos 
fitofarmacêuticos em 50% até 2030. Que impactos pode ter esta medida na agricultura portuguesa?

Apesar de ser reconhecido que a União Europeia 
possui os mais elevados padrões de exigência e 
qualidade na produção de alimentos, nem por 
isso, o setor tem deixado de ser alvo de fortes crí-
ticas contra diversos sistemas produtivos, conde-
nando-os e responsabilizando-os pelos elevados 
níveis de poluição ambiental.

Devendo, também, o setor agrícola empenhar-se 
na minimização dos impactos da sua atividade no 
ambiente, importa garantir que a soberania e a 
segurança alimentar no território europeu não se-
rão postas em causa, em resultado de propostas 
e decisões de caracter ideológico desprovidas de 
fundamentação científica.

Assim, é com preocupação que a CONFAGRI enca-
ra a Estratégia “Do prado ao prato” (EPP), dado a 
mesma vir na linha de uma agenda de descarboni-
zação, a custas da produção pecuária, e de ataques 
ao uso de produtos fitofarmacêuticos, negativa-
mente identificados como “pesticidas”. 

A proposta de reduzir em 50 % a utilização de pestici-
das químicos e o risco deles decorrente e em 50 % a 
utilização dos pesticidas mais perigosos até 2030, sem 
definir o ponto de partida e sem assumir a necessida-
de de garantir a existência de alternativas eficazes e 
economicamente viáveis é, no mínimo, assustadora e 
pouco responsável. 

Para Portugal, existindo a possibilidade significati-
va de aparecimento de novas doenças e pragas em 
resultado das alterações climáticas, os impactos 
de uma proposta como a apresentada na EPP são 
impossíveis de determinar. No entanto, os dados 
existentes sobre o impacto de substâncias ativas 
em risco de retirada, permitem antever que a sim-
ples redução de algumas substâncias poderá con-
duzir a uma quebra de produção superior a 50%, 
em algumas das culturas mais importantes em 
termos nacionais.

Urge contrariar as propostas e as ideologias me-
diáticas, penalizadoras de um setor agrícola, que 
não tendo parado durante o confinamento provo-
cado pela Pandemia COVID-19 mostrou ser parte 
da solução e não o problema da poluição do ar, do 
solo e da água.

A CONFAGRI, na defesa de um setor agrícola pro-
dutivo, resiliente e capaz de responder às neces-
sidades alimentares futuras, entende serem ne-
cessárias políticas definidas com base em critérios 
científicos promotoras de uma agricultura susten-
tável que produza bens de qualidade a preços jus-
tos e remunerando todos os serviços.

Aldina Fernandes, Secretária-Geral Adjunta 
da CONFAGRI-Confederação Nacional da Cooperativas 
Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal
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FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

A Estratégia “Farm to Fork” visa a transição para um sistema alimentar justo, sustentável e amigo do 
ambiente. A CE, apesar de reconhecer que o risco derivado do uso de produtos fitofarmacêuticos diminuiu 
20% nos últimos 5 anos, pretende, no âmbito desta estratégia, uma redução do uso e do risco dos produtos 
fitofarmacêuticos em 50% até 2030. Que impactos pode ter esta medida no setor do olival e azeite em Portugal ?

A estratégia Farm to Fork é antes de mais a ma-
terialização do Green Deal no domínio do agroali-
mentar e devemos ter sempre em conta que os 
objetivos elencados são aspiracionais e não são 
aplicáveis individualmente a cada EM. Um dos 
objetivos é a redução em 50% a utilização de fi-
tofármacos e o risco deles decorrente e em 50% 
a utilização dos mais perigosos até 2030. Logo à 
partida há metas que têm que ser baseadas em 
risco efetivo e em perigosidade e estas são duas 
variáveis muito importantes nesta equação, pois de 
forma positiva implicam uma valoração científica 
em considerações que não podem ser politicas ou 
alimentadas por entusiasmos subjetivos.

Não cabe à Comissão Europeia fazer um exercício de 
quotas de redução para cada EM porque os objetivos 
são ao nível do conjunto dos 27 EM. Serão os pró-
prios EM a traçar a sua evolução, de acordo com 
os dados disponíveis, e também as suas metas.  No 
caso dos fitofármacos e de acordo com o princípio 
da subsidiariedade com o seu expoente máximo 

Gonçalo Almeida Simões, Diretor Executivo 
da Olivum - Associação de Olivicultores do Sul
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Na Estratégia de Biodiversidade, a CE pretende «trazer a Natureza de volta aos campos agrícolas» e pro-
põe que até 2030 pelo menos 10% da área agrícola da UE contenha elevados níveis de biodiversidade. Na 
sua opinião, que medidas agroambientais devem ser adotadas em Portugal no âmbito dos Eco-esquemas da 
PAC pós-2020, que possam beneficiar o setor do olival e azeite?

A nova PAC continuará a ser tal como a sigla indica 
uma Politica Agrícola Comum que no respeito do 
principio da subsidiariedade que acautela as espe-
cificidades nacionais,  não se pretende demasiado 
nacionalizada, sob pena do potencial de sinergia ao 
nível europeu deixar de operar. Os PEPAC são uma 
oportunidade e uma armadilha: oportunidade para 
EM responsáveis e eficazes na execução, permi-
tindo alavancagens com base em especificidades 
nacionais. Uma armadilha porque cria uma ficção 
de autonomia em relação a Bruxelas, mas que não 
impede que a Comissão Europeia numa gestão 
mais macro e aparentemente distante continue 
a aplicar correções financeiras muito relevantes 
para o OE dos EM que se tenham deixado embalar 
em derivas que se querem politicamente inclusi-
vas, mas que fazem perder o foco, daquilo que deve 
ser a politica agroalimentar portuguesa com um 
contributo muito relevante para a economia.
O sector do olival moderno considera que uma po-
lítica agrícola só faz sentido se todas as suas ver-
tentes contribuírem para um projeto comum, que é 
o de fazer do sector agroalimentar português um 
caso de sucesso. O azeite português já é parte in-
tegrante deste caso de sucesso, pois é um produ-
to de qualidade com 95% do azeite produzido em 
Portugal a ser virgem ou virgem extra, um produto 
consumido e apreciado internamente, em que Por-
tugal é autossuficiente e que ao mesmo tempo é 
exportado para os quatro cantos do mundo, com 

um contributo muto positivo no combate  ao défice 
da balança agroalimentar. 
Não é concebível que o sector que pode tem um 
enorme potencial de adesão aos eco esquemas do 
1º pilar ou às medidas agroambientais do 2º pi-
lar, esteja impedido de apresentar projetos de in-
vestimento em sede de PDR2020 no perímetro do 
EFMA. As medidas são de candidatura autónoma, 
mas não se pode pretender que a realidade não te-
nha que ser vista de forma holística.
Teremos que aguardar as opções em termos de 
eco regimes e medidas agroambientais e clima, 
mas o sector terá um interesse potencial em inves-
timentos relacionados com agricultura de precisão, 
transferência de conhecimento e informação, uso efi-
ciente da água, sequestro de carbono, agricultura de 
conservação, galerias ripícolas, medidas de compati-
bilização de práticas agrícolas e biodiversidade, etc.
O sector segue destacado naquela que poderá vir 
a ser a sua contribuição ambiental na PAC 2021-
2027, por via da agricultura de precisão, nomea-
damente, no uso eficiente da água, como uma 
das culturas com menores consumos de água 
(3000m3/ha), biodiversidade, conservação do solo 
(cultura sem recurso à mobilização profunda), uti-
lização de fitofármacos (apenas 8% do mercado de 
fitofármacos com 360 000 ha), recurso moderado a 
fertilizantes e adesão muito relevante do sector em 
termos de Produção Integrada.

nos PEPAC, serão os EM a proporem metas quantita-
tivas num calendário, esse sim traçado pela Comis-
são Europeia. 

Portugal parte para este exercício com uma van-
tagem comparativa, pois de acordo com o Euros-
tat, foi precisamente Portugal, num conjunto de 14 
EM, quem mais diminui a venda de fitofármacos, 
ou seja em 43%, entre 2011 e 2018. Não seria por 
isso aceitável que Portugal não levasse em consi-
deração estes dados nas negociações em Bruxe-
las, dados que aliás não são seus, mas da própria 
UE. Há dados empíricos sobre o esforço que Portugal 
tem feito e esse mesmo esforço terá agora que ser 
recompensado pela UE, quando comparado com EM 
como a França ou Áustria, que em sentido inverso 
aumentaram o consumo de fitofármacos em 40%.

Depois é preciso numa análise mais micro fazer 
o exercício a nível nacional e entre sectores e ai o 
olival surge em posição de destaque, pois apesar 
de ter uma área de 360 000 hectares, o que cor-
responde a 10% da SAU em Portugal, tem apenas 
uma quota de mercado de 8% no mercado nacional 
de fitofármacos. O olival moderno, por via da agri-
cultura de precisão tem feito um admirável per-
curso de gestão criteriosa na utilização dos fatores 
de produção, nomeadamente água, fitofármacos e 
fertilizantes. 

Seria uma derrota política para Portugal se não 
conseguisse junto da UE garantir que esta redução 
não pode ser conduzida unicamente tendo como 
base critérios simplistas como a área agrícola de 
cada EM, mas sim reduções já operadas num dado 
período de referência. Nesta operação institucional 
a ser levada a cabo em Bruxelas, nem sempre fará 
sentido para Portugal procurar as velhas alianças 
de países do sul/mediterrânicos, mas sim EM que 
tenham um historial idêntico em termos de contri-
buição já operada para aqueles que são os objeti-
vos da estratégia Farm to Fork.

Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030Estratégia do Prado ao Prato da UE para 2030
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 A Estratégia “Farm to Fork” visa a transição para um sistema alimentar justo, sustentável e amigo do 
ambiente. A CE, apesar de reconhecer que o risco derivado do uso de produtos fitofarmacêuticos dimi-
nuiu 20% nos últimos 5 anos, pretende, no âmbito desta estratégia, uma redução do uso e do risco dos 
produtos fitofarmacêuticos em 50% até 2030. Que impactos pode ter esta medida na Horticultura do sudoeste 
alentejano?

Começaria por dizer que Portugal foi o Estado-
-membro que apresentou a mais significativa re-
dução de vendas de produtos fitofármacos, próxima 
dos -43% (dados de 2011-2018, do Eurostat). Este 
dado vai já muito de encontro com a estratégia que 
a CE pretende ver implementada por todos os Esta-
dos-membros. Relativamente ao caso da horticul-
tura e fruticultura na região do sudoeste alenteja-
no, pode-se afirmar com alguma segurança que a 
região estará já um passo à frente na consecução 
desta estratégia, em resultado de um conjunto de 
razões muito objetivas. 

Em primeiro, dada a tipologia de empresas e ativi-
dades que representam a grande maioria do tecido 
agrícola regional, de carácter fortemente exporta-
dor, e totalmente direcionadas para uma economia 
de mercado e por ele reguladas. Em segundo, sa-
bemos que os mercados onde operam estas em-

presas são significativamente mais restritivos rela-
tivamente ao uso de fitofármacos, restrições estas 
em muito superiores aos valores de referência eu-
ropeus. 

Por último, sendo o tipo de agricultura existente 
muito especializada e técnica, tem-se verificado, 
de há uns anos a esta parte, um grande inves-
timento em práticas alternativas à utilização de 
produtos de síntese, com bons resultados.  Destas, 
podem-se destacar, a título de exemplo, a utiliza-
ção de organismos auxiliares, o desenvolvimento 
de culturas mais resistentes a pragas e doenças 
ou a opção por fitofármacos seletivos, entre outras. 
Não podemos ter, porém, a ligeireza de afirmar 
que a agricultura se faz sem produtos fitofárma-
cos, tão pouco é essa a ambição da CE. Afirmamos 
sim que o uso de fitofármacos deve estar restrito a 
produtos de espectro reduzido, pensados tenden-
cialmente numa ótica de SOS e de acordo com as 
técnicas de monitorização das condições de pro-
dução e dos riscos de pragas e doenças em tempo 
real, enquadradas por práticas de agricultura de 
precisão. 

Não obstante, parece-nos que as próprias empre-
sas de fitofármacos estão cientes dos desafios e 
preocupadas com as mudanças que se preveem, 
apostando em propostas de produtos de menor 
risco.

Nuno Pereira, Presidente da AHSA – Associação 
dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores 
dos Concelhos de Odemira e Aljezur
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Na Estratégia de Biodiversidade, a CE pretende «trazer a Natureza (polinizadores, fauna auxiliar, etc) de 
volta aos campos agrícolas» e propõe que até 2030 pelo menos 10% da área agrícola da UE contenha ele-
vados níveis de biodiversidade. Na sua opinião, que medidas agroambientais devem ser adotadas em Portugal 
no âmbito dos Eco-esquemas da PAC pós-2020 que possam beneficiar a Horticultura do sudoeste alentejano?

Estamos conscientes de que, embora muito esteja 
já a ser feito no âmbito da conservação da biodi-
versidade, mais haverá a fazer e de forma mais 
concertada, por todo o território agrícola da UE. 
No sudoeste alentejano, em particular, pratica-se 
uma horticultura de precisão e orientada para o 
mercado, que tem dado já excelentes exemplos de 
implementação de práticas amigas do ambiente e 
protetoras dos ecossistemas. São espelho disso 
as medidas de disseminação de margens funcio-
nais que promovem o aumento da biomassa e de 
insetos polinizadores e auxiliares, de promoção da 
nidificação de fauna, de construção de corredores 
ecológicos e de sebes e cortinas de abrigo, entre 
outras, todas com resultados muito positivos. 
Relativamente aos eco-regimes, e sabendo que 
serão geridos pelos Estados-membros, de acor-

do com as idiossincrasias de cada país, será per-
tinente compreender as especificidades dos solos 
existentes e do seu maior ou menor potencial para 
a prática de uma atividade económica rentável e 
atuar de acordo com essas mesmas característi-
cas. A título de exemplo, em solos marginais, mais 
pobres para a prática agrícola dita de mercado, fora 
do Perímetro de Rega do Mira poderá ser interessan-
te apoiar os produtores na tomada de decisão e na 
implementação de atividades que estimulem a biodi-
versidade, a agroecologia e a paisagem. Atividades 
que poderão não trazer uma compensação finan-
ceira que permita a sua perenidade, mas que tra-
rão benefícios ambientais para a sociedade e que, 
por essa razão, poderão e deverão ser remunera-
das através deste tipo de mecanismos de apoio.

Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030Estratégia do Prado ao Prato da UE para 2030
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A Estratégia “Farm to Fork” visa a transição para um sistema alimentar justo, sustentável e amigo do 
ambiente. A CE, apesar de reconhecer que o risco derivado do uso de produtos fitofarmacêuticos diminuiu 
20% nos últimos 5 anos, pretende, no âmbito desta estratégia, uma redução do uso e do risco dos produtos 
fitofarmacêuticos em 50% até 2030. Que impactos pode ter esta medida no setor da Horticultura do Oeste? 

A estratégia de redução em 50% do uso de pesti-
cidas irá ter impacto principalmente em dois fato-
res, por um lado, porque cada vez há mais pragas e 
mais doenças, que com as ferramentas que temos 
atualmente são difíceis de controlar, e se essa re-
dução se efetivar, então existirão muitos problemas 
que não se conseguirão controlar.

Os chamados pesticidas não são em nosso enten-
der um problema, porque temos medidas para mi-
tigar os seus impactos. Os pesticidas são produtos 
muito estudados e experimentados antes de saírem 
para o mercado, ou seja, se todas as regras forem 
cumpridas, desde a proteção do aplicador à prote-
ção do meio ambiente, bem como o cumprimento 
do número de aplicações e intervalos de segurança, 
o perigo dos pesticidas é mínimo, provavelmente 
menor do que o impacto provocado pelas radiações 
do uso de telemóvel.
 

Por outo lado, as grandes cadeias de distribuição 
na Europa e no Mundo são cada vez mais exigen-
tes, não só com a segurança alimentar, mas tam-
bém com o aspeto visual dos produtos. Querem 
cada vez produtos mais homogéneos, isentos de 
pragas e de doenças, que são difíceis de alcançar 
mesmo com o uso de pesticidas.

A redução do uso de pesticidas é essencialmente 
fundamentalista, porque os pesticidas quando bem 
aplicados não são um problema.

Teremos um problema se uma grande parte dos fito-
farmacêuticos for retirado do mercado, passaremos 
a ter produtos com pior aspeto, subirão os custos de 
produção, aumentarão os refugos dos produtos e pro-
vavelmente teremos que aumentar significativamente 
os preços dos produtos agrícolas, aumentando as de-
sigualdades sociais e a fome.

Carlos Marques, Vice-Presidente da AIHO-Associação 
Interprofissional de Horticultura do Oeste
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Na Estratégia de Biodiversidade, a CE pretende «trazer a Natureza de volta aos campos agrícolas» e pro-
põe que até 2030 pelo menos 10% da área agrícola da UE contenha elevados níveis de biodiversidade. Na 
sua opinião, que medidas agroambientais devem ser adotadas em Portugal no âmbito dos Eco-esquemas da 
PAC pós-2020, que possam beneficiar o setor da Horticultura?

A biodiversidade é de facto um dos segredos do 
equilíbrio da natureza. Na realidade todos nós po-
demos constatar que desde a paragem mundial 
provocada pela pandemia da COVID 19, os ecos-
sistemas estão muito mais equilibrados, essen-
cialmente devido à desaceleração do consumo de 
combustíveis fosseis, não devido ao consumo de 
pesticidas, porque a agricultura não parou e o con-
sumo e utilização de pesticidas foi equivalente ao 
que era até aqui.

A agricultura mediterrânica é por si só na maior 
parte do território uma agricultura bastante diver-
sificada, e o nosso tipo de Horticultura é também 
bastante diversificado. As medidas agroambientais 
preservadoras do meio ambiente ou métodos de cer-
tificação, como o Global GAP, deveriam ser subsidia-
dos..

Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030Estratégia do Prado ao Prato da UE para 2030
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FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

A Estratégia “Farm to Fork” visa a transição para um sistema alimentar justo, sustentável e amigo do 
ambiente. A Comissão Europeia, apesar de reconhecer que o risco derivado do uso de produtos fitofarma-
cêuticos diminuiu 20% nos últimos 5 anos, pretende, no âmbito desta estratégia, uma redução do uso e 
do risco dos produtos fitofarmacêuticos em 50% até 2030. Que impactos pode ter esta medida no setor dos 
citrinos do Algarve?

A fruticultura em geral e os citrinos em particular 
têm vindo a ser enormemente pressionados em 
relação ao uso de produtos fitofarmacêuticos (PF). 
Por um lado, pela diminuição de soluções dispo-
níveis (substâncias activas – s.a) e, por outro, pela 
diminuição de Limites Máximos de Resíduos de al-
gumas s.a., impostos pela distribuição alimentar 
(bem abaixo dos LMR oficiais) e, ainda, em número 
de s.a. presentes nos citrinos.
O ecossistema cítrico, ou agro-sistema citrícola 
algarvio, por força do contexto citado, pelas alte-
rações climáticas e pelo ressurgimento de novas 
pragas (e ainda pela ameaça de novas pragas e 
doenças) encontra-se fortemente pressionado.
Na nossa opinião, o agro-sistema citrícola algarvio 
está actualmente no limite técnico/económico, pe-
rante as pragas e doenças que nele se encontram e 
as condições edafo-climáticas existentes.
A existência de várias pragas-chave, tais como a 

Ceratitis capitata (mosca do mediterrâneo), Aoni-
diella aurantii (cochonilha vermelha da Califórnia), 
Eutetranychus Banksii (Ácaro do Texas), Prays citri 
(Traça do limoeiro), entre outras, exercem limita-
ções profundas sobre o cultivo que se encontra no 
seu limite de produtividade e qualidade exterior 
dos seus frutos.
A diminuição do uso de PF para os valores propostos 
pela Comissão Europeia acarretará que será impos-
sível controlar, do ponto de vista técnico, certas pra-
gas-chave, com reflexos desastrosos na qualidade 
exterior dos frutos. 
Por exemplo, a Ceratitis capitata será praticamen-
te impossível de controlar em determinadas épo-
cas do ano, nomeadamente, desde o fim da Prima-
vera até a meados de Outubro, expondo e limitando 
fortemente o cultivo de variedades precoces e 
impossibilitando o cultivo de variedades tardias, 
como seja a Valencia late e a Dom João, as famosas 
laranjas de Verão do Algarve.
O reflexo directo será a diminuição das áreas afec-
tas às variedades precoces (Outubro/Novembro) e 
tardias (Junho a Setembro) por reconversão das 
áreas para outros cultivos não citrícolas ou por 
reenxertia desses pomares em variedades de meia 
estação (Dezembro a Maio).
O Algarve deixará de oferecer citrinos durante todo 
o ano, concentrará a sua oferta nos meses de De-
zembro a Maio, com reflexo imediato na perda de 
competitividade global como região, na estrutura de 
mão-de-obra associada e nas Centrais Fruteiras, que 
estão dimensionadas em todos os seus aspec-
tos funcionais e financeiros para funcionamentos 
anuais e não semestrais.
De recordar que a eventual diminuição da quanti-
dade e da qualidade exterior dos citrinos algarvios 
terá uma consequente perda de competitividade 
por comparação a regiões de fora da UE, que não 
estão sujeitos a estas restrições.
Deixo-vos uma reflexão.
A marca Citrinos do Algarve é uma marca ampla-
mente reconhecida por todos os portugueses. A 
manutenção de uma marca exige sempre, a par de 

Silvino Oliveira, Técnico da Frusoal, empresa asso-
ciada da AlgarOrange-Associação de Operadores de 
Citrinos do Algarve
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Na Estratégia de Biodiversidade, a CE pretende «trazer a Natureza de volta aos campos agrícolas» e pro-
põe que até 2030 pelo menos 10% da área agrícola da UE contenha elevados níveis de biodiversidade. Na 
sua opinião, que medidas agroambientais devem ser adotadas em Portugal no âmbito dos Eco-esquemas da 
PAC pós-2020, que possam beneficiar o setor dos citrinos?

Os agro-sistemas frutícolas a céu aberto em Por-
tugal têm, normalmente, as suas plantas organi-
zadas em linhas com as respectivas distâncias na 
linha e na entrelinha. Noutros casos as linhas das 
plantações seguem a orografia e oferecem-nos 
distâncias irregulares na entrelinha e um bonito 
ondulado na paisagem.
Nestes agro-sistemas frutícolas irrigados gota-a-
-gota, e no caso dos citrinos em particular, temos 
na linha a concentração da função produtiva com 
forte ocupação do solo pela rizosfera (onde se situa 
a rega localizada) e do espaço pela copa.
A entrelinha é um espaço aberto onde circula o ar, a 
luz, os trabalhadores e toda a maquinaria associada. 
É por excelência a área que pode ser alocada à biodi-
versidade nestes agro-sistemas frutícolas. Tem solo 
e volume disponíveis. O controlo das infestantes 
será feito na linha, deixando-se a entrelinha sem 
mobilização de solo nem herbicidas.

inúmeras outras variáveis, uma constante presen-
ça junto do consumidor e, sobretudo, em momen-
tos-chave, diria mesmo icónicos. Um desses mo-
mentos é o Verão, com as laranjas Valencias late 
e as Dom João do Algarve. No prato ou no copo (do 
Prado – Algarve, para o prato), frescas, sumarentas 
com aquele paladar e aroma indescritíveis são, 
sem dúvida nenhuma, momentos que, como mar-
ca Citrinos do Algarve, consolidam anualmente a 
nossa presença, de forma inequívoca e sem con-
corrência à altura. Neste período somos ímpares, 
únicos.

A perda das variedades tardias, Valencias late e, 
sobretudo, a Dom João, implicariam um golpe de 
consequências imprevisíveis para toda a fileira. 
Se não houver alguma flexibilidade nas medidas 
propostas, tendo em conta as características so-
cio-económicas e climáticas de determinadas re-
giões do Sul da Europa, muitos cultivos e respec-
tivos agrossistemas estarão condenados.
Em conclusão, deixo-vos o seguinte binómio: Al-
garve sem citrinos? Ou Citrinos sem Algarve? Eis 
a questão.

Este espaço será o indicado para a flora autócto-
ne de cada região que pode ser gerida através de 
cortes (corta-matos), deixando que as infestantes 
anuais completem o seu ciclo.
Desta forma, a fruticultura em geral e os citrinos 
em particular, podem oferecer áreas considerá-
veis do seu cultivo à fito-biodiversidade, à melho-
ria considerável das características e condições 
do solo, criando as condições básicas na cadeia 
alimentar para a instalação e desenvolvimento de 
ciclos de vida de muitas outras espécies do Reino 
Animal (artrópodes, aves, mamíferos, répteis, ane-
lídeos, etc).
Este modelo é o nosso contributo para elevados ní-
veis de biodiversidade, inclusivamente, dentro dos 
nossos próprios agro-sistemas citrícolas.

Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030
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FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

A Estratégia “Farm to Fork” visa a transição para um sistema alimentar justo, sustentável e amigo do 
ambiente. A CE, apesar de reconhecer que o risco derivado do uso de produtos fitofarmacêuticos diminuiu 
20% nos últimos 5 anos, pretende, no âmbito desta estratégia, uma redução do uso e do risco dos produtos 
fitofarmacêuticos em 50% até 2030. Que impactos pode ter esta medida no setor do kiwi em Portugal?

Este é um tema muito complexo e que não pode ser 
discutido de forma leviana. Uma redução de 50% 
dos pesticidas até 2030 é uma situação que preo-
cupa o setor, pois poderá ter efeito nefasto, sobre-
tudo se estas medidas são tomadas sem que haja 
alternativas viáveis no mercado. O nosso setor nem 
é dos que mais necessita destas soluções, mas se 
pensarmos que isto terá implicações na utilização 
dos cobres, principal s.a. usada no setor para com-
bater bacterioses, nomeadamente a PSA que sur-
giu em força no setor mundial do kiwi entre os anos 
de 2010/12, é fácil perceber que a medida terá os 
seus custos.

A estratégia de redução de fitofármacos é estimada 
por todos, mas a verdade é que não temos alternati-
vas à altura para a sua não utilização (com as conse-
quências que isto traz, como o aumento de pragas 
e doenças e diminuição de produtividade). Talvez 
se exigisse numa primeira fase à CE um maior 
investimento na investigação de novos produtos 
ambientalmente sustentáveis antes de pensar na 
sua supressão. Isto, claro, acompanhado por um 
controlo do uso de fitofármacos. Da nossa parte é 
importante recordar que já em 2009 o setor sofreu 
um duro golpe com a proibição da Cianamida Hi-
drogenada, não tendo sido encontrada até ao mo-
mento qualquer alternativa viável.

As alterações climáticas e o aparecimento de no-
vas pragas e doenças deveriam ser um fator de 
ponderação para a CE na eliminação destas s.a. 
Também não nos podemos esquecer que as dife-
renças climáticas entre os países do sul da Europa 
e os países do norte da Europa fazem com que haja 
diferentes necessidades e sensibilidades e isto 
também cria alguma entropia na discussão.

Patrícia Duarte, presidente da Associação Portuguesa 
de Kiwicultores
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Na Estratégia de Biodiversidade, a CE pretende «trazer a Natureza de volta aos campos agrícolas» e pro-
põe que até 2030 pelo menos 10% da área agrícola da UE contenha elevados níveis de biodiversidade. Na 
sua opinião, que medidas agroambientais devem ser adotadas em Portugal no âmbito dos Eco-esquemas da 
PAC pós-2020, que possam beneficiar o setor do kiwi?

Para nós é fundamental a preservação e imple-
mentação da biodiversidade, uma vez que como 
qualquer agricultor, somos dependentes dos inse-
tos polinizadores para obter boas produções, ain-
da mais no caso dos kiwis, pelo facto de o kiwi ser 
uma planta dioica. Provavelmente no futuro iremos 
assistir a um maior incremento na implementação 
de estruturas ecológicas junto aos pomares para 
atrair polinizadores, estratégia que já começa a ser 
utilizada por alguns kiwicultores.
A conservação dos solos e a boa gestão da utiliza-
ção de água é de enorme importância, uma vez que 
um solo saudável e uma racional utilização de água 
são fatores que economicamente afetam o kiwi-
cultor. Atualmente o setor tem adotado medidas 
de redução do consumo de água, estando alguns 
pomares novos a serem instalados com sistemas 
de rega gota-a-gota com plástico na linha, para 
reduzir o consumo de água e reduzir/eliminar a 

aplicação de herbicidas. Para além disto, os novos 
produtores estão muito recetivos à utilização de 
sistemas de precisão que auxiliam na otimização 
da produção.
Tendo em conta que a PAC está ainda a ser nego-
ciada, podemos dizer que pretendemos medidas que 
apoiem a produção sustentável, a eficiência no uso da 
rega e a utilização de novas tecnologias de apoio à 
produção, para estimularem a adesão dos produ-
tores a estes sistemas de produção sustentáveis... 
mas gostaríamos de ter também uma opinião pú-
blica mais informada, onde as questões agrícolas e 
ambientais fossem discutidas de modo esclareci-
do, onde não se diabolize a produção agrícola com 
base em argumentos com alicerces assentes em 
areia.

Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030Estratégia do Prado ao Prato da UE para 2030
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FitoSíntese // A revista para quem pensa a agricultura.

A Estratégia “Farm to Fork” visa a transição para um sistema alimentar justo, sustentável e amigo do 
ambiente. A CE, apesar de reconhecer que o risco derivado do uso de produtos fitofarmacêuticos diminuiu 
20% nos últimos 5 anos, pretende, no âmbito desta estratégia, uma redução do uso e do risco dos produtos 
fitofarmacêuticos em 50% até 2030. Que impactos pode ter esta medida no setor da batata em Portugal?

A expressão “Farm to Fork” não é inovadora e está 
há décadas associada aos sistemas de segurança 
alimentar, que muito têm contribuído para melho-
rar e modernizar a produção agrícola. Por outro 
lado, considero desajustada a imagem que a po-
pulação europeia tem da agricultura atual. O uso 
de fitofármacos, vulgo pesticidas, é um processo 
devidamente regulamentado, verificado, testado e 
acompanhado por cientistas e investigadores, de 
tal modo que é comparável ao processo de verifi-
cação de medicação humana, provavelmente até 
mais exigente. Os LMR’s definidos e regularmente 
revistos, bem como as diversas substâncias activas 
que têm sido removidas do sistema agrícola euro-
peu têm já um grande impacto na produção, sendo 

Sérgio Ferreira, Presidente da PorBatata- Associação 
da Batata de Portugal
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Na Estratégia de Biodiversidade, a CE pretende «trazer a Natureza de volta aos campos agrícolas» e 
propõe que até 2030 pelo menos 10% da área agrícola da UE contenha elevados níveis de biodiversidade. 
Na sua opinião, que medidas agroambientais devem ser adotadas em Portugal no âmbito dos Eco-esquemas da 
PAC pós-2020, que possam beneficiar o setor da batata?

Os agricultores são os principais defensores da 
biodiversidade e de tudo aquilo que ela significa e 
implica. Esta verdade é algo que deve ser reforçada 
e comunicada. Sabemos da sua importância e ne-
cessitamos dela para produzir, por isso queremos 
continuar a defende-la. Num dos anos mais difíceis 
para a vida humana, como este que atravessamos, 
onde uma pandemia ameaça a vida de milhões de 
pessoas, o sector da agricultura foi um dos únicos 
que não parou e manteve alimentos em quantida-
de e segurança ao alcance de todos. Verificou-se 

uma redução da emissão de gases com efeito es-
tufa e a redução da poluição de águas, tendo até 
sido noticiado que foram avistados golfinhos com 
maior frequência em zonas do rio Tejo onde já não 
era habitual. A agricultura não parou e a poluição 
reduziu, favorecendo a biodiversidade.

Acredito que devemos apostar numa maior profissio-
nalização do sector e incentivar e apoiar a certificação 
da produção.

Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030Estratégia do Prado ao Prato da UE para 2030

a agricultura europeia uma referência. Saliento que 
as regras de aplicação de fitofármacos adicionam 
ainda uma proteção adequada ao aplicador, bem 
como que o número de aplicações e intervalos de 
segurança garantem um nível de segurança alimen-
tar elevado. Importa referir que o grau de exigência 
para com a produção tem aumentado muito, com, 
por exemplo, a implementação do sistema GLOBAL 
G.A.P. que obriga a um controlo muito apertado da 
aplicação de fitofármacos.

Este objetivo de redução de 50% do uso e do risco de 
pesticidas até 2030 é um passo arriscado por parte da 
UE. A agricultura, a qual a produção de batata acom-
panha, tem demonstrado uma grande capacidade de 
adaptação, inovação, melhoria e muita resiliência, 
tendo chegado a um patamar de qualidade e segu-
rança alimentar de excelência. No entanto, começa a 
ser cada vez mais difícil melhorar e adaptar-se dras-
ticamente em tão pouco tempo, em especial quando 
são retiradas soluções para tratamento de proble-
mas fitossanitários e pragas, sem existirem outras 
de igual eficácia. É reconhecido pelos técnicos que 
o melhor método a aplicar na produção é a proteção 
integrada, pois garante segurança, controlo, produti-
vidade e assim capacidade de alimentar a população 
humana em quantidade e com custos que o mercado 
consegue pagar. O sector de produção de batata (com 
a redução de 50% proposta pela CE) terá muito mais 
dificuldades em conseguir  produzir em quantidade e 
qualidade adequadas, com consequências no aumento 
de custos de produção, perda de características do pro-
duto que lhe dão valor comercial, como o seu aspecto, e 
caminhamos assim no sentido contrário ao que os con-
sumidores procuram. É ainda de salientar que a UE 
deve exigir e fiscalizar fortemente a importação de 
batata vinda de países terceiros, pois não podemos 
exigir mais aos produtores europeus do que aos pro-
dutores fora do espaço comunitário.
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Ano Internacional da Sanidade Vegetal

O ano de 2020 convidou-nos a celebrar a Sanidade Vegetal e 
convocou-nos a conversar sobre segurança alimentar. Um ano 
dedicado ao diálogo sobre a saúde das plantas, ao bem-estar 
humano e ambiental, celebrado num dos contextos mais im-
previsíveis que alguma vez pudemos imaginar, obrigou-nos a 
pensar o ambiente e a segurança do que comemos e de como 
ter acesso a alimentos seguros. 

Um mundo globalizado, com constantes exportações anuais de 
alimentos e sistemas alimentares complexos, exige uma coope-
ração nacional e internacional, intersectorial, cada vez mais afi-
nada, que garanta a segurança dos alimentos. Por isso, falar de 
sanidade vegetal, do cuidado com a fauna e flora, com os ali-
mentos e com a saúde do ambiente, é falar de segurança ali-
mentar. Um tema nem sempre linear e consensual, mas que, 
na verdade, além de um direito fundamental – conseguido há 
muito a nível civilizacional – é também uma responsabilidade 
de todos: produtores, indústrias alimentares, governos e con-
sumidores.

2020

As plantas são o fundamento da vida na terra. Para 
além de produzirem o oxigénio que respiramos, 
fornecem mais de 80% da comida que ingerimos. 
Para quase metade dos países, o setor agrícola 
é uma fonte primária de rendimento. Quase todos 
os países fabricam e/ou comercializam plantas 
e produtos vegetais de forma a criar riqueza e 
apoiar o desenvolvimento. Logo, quando exis-
te uma ameaça para a saúde das plantas, existe 
também uma ameaça para a saúde humana.

 É precisamente neste contexto que, por iniciativa 
conjunta da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura e do Secretariado do 
International Plant Protection Convention (IPPC), 
2020 foi proclamado pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas como Ano Internacional da Sanida-
de Vegetal. Esta iniciativa, proposta em 2015 pela 
Finlândia, pretende mais do que aumentar o reco-
nhecimento sobre a importância das políticas fitos-
sanitárias entre o público, cientistas, investigadores, 

Fito_Global

agricultores e sociedade, “aumentar a consciencia-
lização e alterar comportamentos, ao nível superior 
– decisores políticos”. Esta é, por isso, uma missão 
que diz respeito a todos, e que não deixará nenhu-
ma entidade de fora.

 Mostrar como a saúde vegetal pode ajudar a 
erradicar a fome, a reduzir a pobreza, a proteger 
o ambiente e a impulsionar a economia é a meta 
para uma maior consciencialização, com iniciati-
vas que devem partir de todas as entidades, numa 
colaboração global. “Apoiar as políticas de saúde 
das plantas em todos os níveis é a forma de fazer 
com que durante este ano se aumente a conscien-
cialização e se alterem comportamentos”, refere 
o IPPC (International Plant Protection Convention).

Um trabalho diário, que requer o contributo de 
todas as partes, que começa hoje e se estende 
muito além de 2020: um desafio global por uma 
agricultura sustentável no presente e futuro.
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O paradigma da missão da agricultura está a mu-
dar. O do agricultor também. Uma tendência para 
a desinformação e uma visão errada sobre as 
suas práticas e actuação, sobretudo quando fala-
mos de produtos fitofarmacêuticos, adensa uma 
visão distorcida do sector e do seu verdadeiro 

In_Anipla

JORNADAS ANIPLA 2020
Homologação de produtos fitofarmacêuticos

papel de produtor de alimentos. Há uma tendên-
cia da opinião pública, entidades oficiais, órgãos 
de comunicação social e consequentemente da 
sociedade em geral para a propagação de mitos, 
facto que vem reforçar uma necessidade, cada vez 
maior, de comunicar a uma só voz. 

No ano em que se celebra a Sanidade Vegetal é 
essencial comunicar de forma conjunta aquilo que 
está a acontecer: retirada de substâncias acti-
vas no mercado (sem substitutos), aparecimento 
crescente de novas pragas e um alerta urgente 
para compreender a importância e contribuição 
das plantas na preservação dos ecossistemas. 
ANIPLA, Direção Geral de Alimentação e Veteri-
nária (DGAV), técnicos e agricultores reuniram-se 
para a 3ª edição das Jornadas da Anipla sobre 
Homologação de Produtos Fitofarmacêuticos, a 
21 de fevereiro, no auditório da biblioteca da FCT 
UNL - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade Nova de Lisboa, marcadas pela unani-
midade naquela que é uma causa de todos e feita 
por todos. 

Confronto crescente com fortes campanhas de-
preciativas em torno da agricultura, que quebram 
a confiança do consumidor no processo produtivo; 
adaptação às exigências fitossanitárias do mer-
cado num contexto de constrangimento; redução 
de substâncias autorizadas no mercado, que di-
minuem a capacidade de controlo de problemas 
fitossanitários, foram alguns dos temas em foco. 
ANIPLA e Agricultores estão preocupados com a 
retirada de substâncias activas  (s.a) no merca-
do e a progressiva diminuição de soluções para 
a protecção de culturas. Uma preocupação parti-
lhada pela DGAV que revela que mais de 100 s.a 
não foram renovadas e que cerca de 200 s.a estão 
pendentes – num conjunto de 5 grupos de avalia-
ção. Apenas 56 sustâncias activas foram reavalia-
das e renovadas, o que obriga à reflexão sobre o 
impacto desta retirada nas culturas. «O tomate, 
por exemplo, cultura importante ao nível nacional 
e internacional, é uma espécie que corre riscos, 
devido à sua grande exposição e probabilidade de 
contaminação», refere Bárbara Oliveira, Directora 
de Serviços da DGAV.

Perante este cenário, agricultores, indústria e en-
tidades regulamentares não têm dúvidas: é preci-
so falar para o mundo a uma só voz. É preciso reunir 
em torno de uma história única, todos os prota-

gonistas, numa linha de comunicação consistente, 
coerente e onde não só nenhum argumento fica de 
fora, como torna o diálogo mais forte. «É essen-
cial falar não só para dentro, mas também para 
fora e trazer o público para a conversa, de forma 
assertiva, explicando-lhe que da mesma forma 
uma doença pode tratar-se com um antibiótico 
evitando o pior, também as plantas precisam des-
se controlo», conclui Ana Paula Carvalho, Sub-Di-
rectora Geral da DGAV. 
«A Europa tem perdido diariamente investimen-
to, talento e conhecimento e, hoje, mais do que 
nunca há uma guerra contra a indústria, e não só 
contra os produtos fitofarmacêuticos. As campa-
nhas depreciativas em torno da agricultura, que 
nos obrigam a reagir sob pressão voltam a lem-
brar-nos da importância daquilo que nos dá for-
ça: os nossos argumentos. A indústria é, cada vez 
mais, capaz de explicar o seu papel, utilizar argu-
mentos de força e deve, por isso mesmo, intervir 
e aumentar a transparência dos seus agentes. A 
difusão de informação pouco sustentada quebra 
a confiança do consumidor, sendo por isso mis-
são fundamental legitimar a qualidade do que é 
produzido em Portugal», acrescentou Felisbela 
Campos, Presidente da ANIPLA, na abertura e 
apresentação de mais uma edição das Jornadas. 
«Sem agricultura não há paisagens, não há cená-
rios românticos, não há plantas, não há vida. É um 
contínuo de não existência. Dramático, mas real» 
concluiu. 

Desafios para o futuro 

2020 é o ano internacional da sanidade das plan-
tas. Um ano em que, mais do que nunca, a cons-
ciencialização é a prioridade, com um Pacto Eco-
lógico que será o quadro e contexto de trabalho 
para todas as entidades envolvidas nesta missão 
de alimentar e proteger o planeta: Autoridades 
Oficiais, Indústria fitofarmacêutica e Sector Pro-
dutivo deverão estar permeáveis à mudança, à 
introdução de novas tecnologias e às exigências 
fitossanitárias. A uma Nova Revolução Verde. 
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«A sanidade dá-nos o mote para impulsionar o 
desenvolvimento económico e garantir a segu-
rança alimentar, numa altura em que a FAO es-
tima que a produção agrícola tenha de aumentar 
60% até 2050 e que as pragas e doenças sejam 
responsáveis por perdas na ordem dos 40%», 
chamou à atenção Paulo Lourenço, da Direcção 
da ANIPLA. Num estudo realizado em Portugal, 
onde foram recolhidas 429 amostras, compro-
vou-se que apenas 1,6% estão acima do Limite 
Máximo de Resíduos, contrariando os 4,5% da 
Europa, o que significa que em Portugal os agricul-
tores trabalham com base numa enorme segurança 
e que o que comemos, é seguro. É precisamente 
por isso que «urge ter no centro de decisão quem 
realmente produz alimentos: o efeito da pressão 
política, por agentes e comissários que em nada 
estão ligados à agricultura e ao sector é um dos 
maiores desafios globais que enfrentamos ac-
tualmente. Mais do que nunca, a agricultura tem 
de ser debatida por quem é da agricultura. A Eu-
ropa vive num mundo de “Quimiofobia” – 30% dos 
europeus referem ter medo dos produtos quími-
cos, 40% quer viver num mundo onde os químicos 
não existem. Contudo, 82% não sabe que o sal de 
mesa extraído do oceano ou produzido sintetica-
mente são a mesma coisa e 91% desconhecem 
uma coisa básica, “é a dose que faz o veneno”», 
referiu. «Em 150 anos a população mundial vai 
crescer quase quatro vezes mais, o grande de-
safio terá de passar por uma “Nova Revolução 
Verde” que nos ajuda, não a retirar o que temos, 
mas sim a acrescentar sustentável e concertada-
mente. A sanidade das plantas é a prioridade de 
qualquer agricultor. Sem plantas não há vida», 
conclui Paulo Lourenço. 

«A indústria é capaz de explicar o seu papel 
e deve aumentar a transparência dos seus agentes», 
Felisbela Campos, Presidente da ANIPLA

«Não há dúvidas de que o ambiente 
é o driver de comunicação do futuro», 
António Lopes Dias, 
Director Executivo da ANIPLA

«Temos de mostrar que aquilo 
que oferecemos ao consumidor é seguro», 
Silvino Oliveira, membro da Associação 
de Produtores de Citrinos do Algarve

«A Europa vive num mundo de “Quimiofobia”», 
Paulo Lourenço, membro da Direcção 
da ANIPLA

«É essencial trazer o público para a
conversa, explicando-lhe que da mesma 
forma uma doença pode tratar-se com 
um antibiótico, também as plantas 
precisam desse controlo», 
Ana Paula Carvalho, Sub-Directora Geral 
da DGAV

«Mais de 100 s.a não foram renovadas 
e que cerca de 200 s.a estão pendentes», 
Bárbara Oliveira, Directora 
de Serviços da DGAV.

«Identificar a proveniência (nacional) é identificar
a segurança, é fundamental partilhar esse selo 
e essa confiança com o consumidor», 
João Reis, responsável da Associação 
dos Orizicultores de Portugal

«Culturas em alta densidade têm ainda 
muita dificuldade em encontrar alternativas 
tecnológicas que suprimam os efeitos da não 
utilização de produtos fitofarmacêuticos», 
Clarisse Boto, Responsável Técnica 
da Vitacress
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«A estratégia Farm to Fork, defendida pela Euro-
pa, é outro dos nossos desafios: temos de olhar 
para a cadeia de valor e mostrar que aquilo que 
oferecemos ao consumidor é seguro. É a adoção 
e reforço de práticas sustentáveis que marcará o 
futuro do sector», referiu Silvino Oliveira, mem-
bro da Associação de Produtores de Citrinos do 
Algarve. Opinião partilhada por João Reis, da 
Associação dos Orizicultores, que integrando os 
produtores de um dos alimentos mais consumi-
dos em todo o mundo, o arroz, reforça que «iden-
tificar a proveniência é identificar a segurança, é 
fundamental partilhar esse selo e essa confiança 
com o consumidor». 

Além disso, «é importante não esquecermos que 
apesar de o consumidor não ter a necessária 
sensibilidade agrícola, tem uma enorme permea-
bilidade ecológica e ambiental que pode ser um 
desafio a explorar, como caminho para a literacia 
agrícola, permitindo ao consumidor confiar en-
quanto escolhe o que é nacional», conclui. 

Um desafio partilhado pela Vitacress, especialista 
em produção Baby Leaf, que recentemente apli-
cou à sua produção a mesma metodologia utili-
zada pela ANIPLA num estudo realizado em 2016, 
para compreender o impacto do desaparecimento 
de algumas das mais importantes substâncias 
activas nas suas culturas. O resultado? «Torna-
-se altamente complexo produzir espinafres, por 
exemplo», refere Clarisse Boto. «À medida que o 
sector vai perdendo aliados, adensam-se as difi-
culdades, que nos colocam a todos numa corrida 
contra o tempo em busca de soluções. Culturas 
em alta densidade têm ainda muita dificuldade em 
encontrar alternativas tecnológicas que suprimam 
os efeitos da não utilização de produtos fitofarma-
cêuticos e os biopesticidas, apesar de poderem vir 
a fazer a diferença, precisam ainda de uma enor-
me componente de formação, consciencialização 
e educação para esta cultura», conclui. 

Oportunidades para a sustentabilidade da 
produção agrícola 

No encerramento das Jornadas e debate entre os 
vários intervenientes, António Lopes Dias, Direc-
tor Executivo da ANIPLA, lançou o desafio: «se, 
como sabemos, tudo o que nos rodeia é química, 
então como é que podemos assistir a esta aversão 
do público, que se espelha todos os dias no desco-
nhecimento e no ataque permanente ao sector e 
aos seus agentes? Pode o sector ser mais proac-
tivo no esclarecimento para este tema? Podere-
mos comunicar a uma só voz, antecipando-nos, 
ao invés de sermos apenas reactivos? Como en-
frentaremos a Quimiofobia e os Climaterianos?». 
Um momento escolhido por Ana Paula Carvalho, 
SubDirectora Geral da DGAV para reforçar que «é 
uma missão de todos, a começar por dentro e por 
nós, trabalhar na cooperação, manter o diálogo e 
a união de interesses entre toda a indústria». «Se 
é verdade que as redes sociais e a contaminação 
digital ultrapassam qualquer esforço que possa 
ser feito para transmitir como os nossos alimen-
tos são seguros, não é menos verdade que é o 
sector que tem de dar o passo em frente, assumir 
que toda a actividade humana tem um risco, ex-
plicando e gerindo como é que nós (indústria, en-
tidades governamentais, legislação e produtores 
de alimentos) contornamos o nosso», acrescenta 
Paulo Lourenço, Director da ANIPLA. 

«Não há dúvidas de que o ambiente é o driver de 
comunicação do futuro. O ambiente é o sector que 
vai dominar as tendências e comportamentos das 
grandes indústrias e, por isso, o caminho a seguir 
é incontornável: o sector e seus intervenientes vão 
ter que enquadrar a sua forma de comunicar naquilo 
que são os temas mais relevantes e que, mais do que 
tudo, devem ser utilizados como uma força», conclui 
António Lopes Dias, encerrando mais uma edição 
das Jornadas.

 

A Smart Farm, espaço de demonstração da im-
plementação de boas práticas agrícolas, recebeu, 
dia 6 de fevereiro, a visita do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) com um 
programa totalmente dedicado à demonstração 
do uso seguro e sustentável de produtos fitofar-
macêuticos. O momento foi de reflexão e partilha 
de importantes mensagens, num ano dedicado ao 
tema da Sanidade Vegetal. 

A visita do INIAV às instalações da quinta inteligente 
da ANIPLA, integrada no plano de visitas anuais 
com parceiros, procurou sensibilizar para a im-
portância da utilização sustentável de produtos 
fitofarmacêuticos, como ferramenta de proteção e 
promoção da biodiversidade, numa altura em que, 
mais do que nunca, importa proteger as plantas, 
os alimentos, a vida. 
A visita, esteve dividida em vários momentos, de 
entre os quais se destacam as demonstrações 
feitas in loco, que pretendem espelhar a impor-
tância e segurança na utilização destes produtos: 

INIAV visita 
Smart Farm 
e reforça importância 
das boas práticas agrícolas

os sistemas de gestão de efluentes fitossanitários, a 
preparação da calda por sistemas de transferência 
fechados, a prevenção das perdas de calda por fon-
tes difusas e o armazenamento seguro de produtos 
fitofarmacêuticos. 

Além da componente prática, primordial no escla-
recimento e formação sobre a utilização de produ-
tos fitofarmacêuticos na agricultura, houve ainda 
espaço para uma introdução aos projetos desen-
volvidos pela ANIPLA, com o objectivo de partilhar 
a visão da indústria para aquela que deve ser uma 
agricultura sustentável. 

A visita terminou com um momento de discussão 
sobre o papel do uso de fitofármacos no modo de 
produção integrada e sobre as principais estra-
tégias a adotar para a promoção da biodiversidade 
na atividade agrícola. Mensagens que marcarão e 
ditarão a agenda do sector ao longo de todo este 
ano.
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Dia 19 de Junho os promotores do Programa da 
RTP2 “Faça Chuva, Faça Sol” deslocaram-se à 
Smart Farm para a realização de uma reportagem 
sobre o projeto da ANIPLA em colaboração com a 
Companhia das Lezírias.

Durante toda a manhã foi possível exemplificar 
quais as melhores práticas de utilização de pro-

In_Anipla

dutos fitofarmacêuticos para uma agricultura 
segura e sustentável - um excelente exemplo do 
empenhamento e contribuição da indústria.

A Smart Farm está sempre a evoluir em termos da 
tecnologia instalada. Sendo a protecção e promo-
ção da biodiversidade uma das suas maiores preo-
cupações, temos promovido, através de exemplos 

práticos, formação no que respeita a estratégias 
de protecção integrada e boas práticas de utiliza-
ção de produtos fitofarmacêuticos, sensibilizando 
todos os que nos visitam para a importância da 
preservação da fauna e flora e dos organismos 
auxiliares.

É um projeto dinâmico e evolutivo com constan-
tes adaptações e melhorias que acompanham o 
resultado do progresso tecnológico, da inovação e 
das boas práticas, sempre com o objetivo de ma-
ximizar a segurança para o Homem e o ambiente.

ANIPLA dá aula na Pós-Graduação Agribusiness

Na Smart Farm é possível conhecer a forma pro-
fissional e responsável como os nossos agricul-
tores desempenham o seu importante papel de 
produtores de alimentos saudáveis, seguros e 
acessíveis.

Desde a sua inauguração, em novembro de 2016, 
a Smart Farm já recebeu mais de 700 visitantes, 
não só do sector, mas, sobretudo, de estudantes, 
curiosos e também do público em geral.

 

A ANIPLA foi convidada para fazer uma apresen-
tação na 6ª edição da Pós-Graduação em Agribu-
siness, promovida pelo ISEL, ISA e Consulai, na 
disciplina de Agricultura Sustentável.

Nesta apresentação foram explorados os temas 
relacionados com a segurança alimentar e com 
os projetos de sustentabilidade desenvolvidos 
pela indústria em Portugal, como sejam o projeto 
TOPPS, Cultivar a Segurança, Smart Farm e Va-
lorfito.

O grupo de 20 alunos era constituído, na sua 
maioria, por jovens formados e ligados profissio-

nalmente ao setor agrícola, sendo os restantes 
alunos profissionais de outras áreas, que que-
rem adquirir conhecimentos acerca do setor 
agroalimentar.

A apresentação foi muito participada, com diver-
sas intervenções no sentido da disponibilidade 
de soluções fitossanitárias para as culturas em 
Portugal, da elevada segurança alimentar dos 
bens produzidos na Europa, bem como alguns 
aspetos técnicos apresentados na Smart Farm- 
sistemas de gestão de efluentes, local de pre-
paração da calda e estratégias de redução de 
deriva da pulverização.

 

Reportagem Smart Farm no Programa 
“Faça Chuva, Faça Sol”

-
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21 > 25 abr.
OVIBEJA 
Saber mais
 

20 > 22 out.
Fruit Attraction
Madrid, Espanha
Saber mais

3 > 4 fev.
Fruit Logistica
Messe Berlim, Alemanha
Saber mais

6 ago.
Prognosfruit 2020
Conferência online da WAPA-Associação
 Mundial de Produtores de Maçã e Pera
Saber mais

01 > 03 dez.
Vinitech-Sifel
Bordéus, França
Saber mais

18 > 20 nov.
Asia Fruit Logistica
Singapura
Saber mais

05 > 13 jun.
Feira Nacional de Agricultura
CNEMA, Santarém
Saber mais
 

maio
VI Colóquio Nacional da Produção 
de Pequenos Frutos
Odemira
Saber mais

setembro
Potato Europe
Emmeloord, Holanda
Saber mais
 

8 > 6 jul.
Agroglobal
Valada do Ribatejo
Saber mais

2021

https://www.ovibeja.pt/
https://www.ifema.es/en/fruit-attraction
https://www.fruitlogistica.com/
https://prognosfruit.eu/en/welcome-to-prognosfruit/
https://www.vinitech-sifel.com/
https://www.asiafruitlogistica.com/
https://feiranacionalagricultura.pt/
https://aphorticultura.pt/vicnppf/
http://www.potatoeurope.com/
http://www.agroglobal.pt/

