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Notícias Anipla para quem pensa a agricultura.

WEBINAR  14 de abril // 10h

O Impacto da Redução de Aplicação 
de Produtos Fitofarmacêuticos na Produção Vegetal

A ANIPLA - Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas, organiza, no próximo dia 14 de abril, às 10h, um debate 
online dedicado ao tema “Impacto da Redução de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos na Produção Vegetal”.

O tema em discussão, centra-se nos resultados de um estudo de Impacto que a Anipla solicitou à Agrogés e que incide nas 
eventuais repercussões económicas e sociais da retirada de um con-junto de substâncias ativas consideradas em risco de perder 
a autorização de comercialização em cinco fileiras agrícolas nacionais: Vinha para vinho, Olival para azeite, Pera rocha, Milho-grão e 
Tomate para indústria.

Na origem do estudo, está a preocupação da Anipla com a intenção assumida pela União Euro-peia no quadro da Estratégia para a 
Biodiversidade, apresentada no Pacto Ecológico Europeu da CE, de reduzir a utilização de produtos fitofarmacêuticos em 50% até 
ao ano 2030 e com o con-sequente impacto na economia e no futuro de várias fileiras agroalimentares.

Para comentar os resultados do estudo de impacto e debater os desafios que o setor agrícola nacional enfrenta, reunimos vários 
especialistas para uma conversa online que nos permita procu-rar respostas e identificar estratégias que viabilizem uma agricultura 
sustentável no presente e futuro.

Assista a esta conversa, que conta com a participação de:

10h00 > 10h05 

10h05 > 10h10

10h10 > 10h25      

10h25 > 11h35     

11h35 > 11h40

11h40 > 11h45  

Abertura / Felisbela Torres de Campos (Presidente Anipla)

Apresentação Oradores / Luís Ribeiro (Moderador) 

Comunicação Estudo de Impacto / Miguel Vieira Lopes (Agrogés)   

 Debate moderado por Luís Ribeiro (Jornalista Visão)
António Lopes Dias (Anipla); Cristina Rosa (Granfer); Frederico Falcão (Viniportugal); Gonçalo Almeida 
Simões (Olivum); Gonçalo Lobo Xavier (APED); João Coimbra (Produtor); Miguel Vieira Lopes 
(AgroGés); Tiago Costa (Sogepoc/Sugal)

Considerações Finais / Luís Ribeiro (Moderador)

Encerramento / Luís Antunes (Diretor Anipla)

António Lopes Dias

Diretor Executivo da Anipla e Diretor Geral 
da Sigeru/Valorfito. Licenciado em Engen-
haria Agronómica (ISA) fez toda a carreira 
na Indústria Fitofarmacêutica.

Luís Ribeiro > Moderador

Jornalista da revista Visão desde 1999. 
Especializou-se em Ambiente, com particu-
lar ênfase nas alterações climáticas, tendo 
assinado o seu primeiro artigo sobre o 
tema – os efeitos do aquecimento global 
em Portugal – há 20 anos. 

Miguel Vieira Lopes 

Colaborador técnico na AGRO.GES para a 
área de avaliações e planeamentos estratégi-
cos, desde Julho de 2013.
Licenciado em Engenharia Agronómica 
(ISA/2005). Master of Science in Agriculture 
Food and Resource Economics, Ramo de 
Agribusiness, pela Michigan State University, 
em 2012.

Tiago Costa 

CEO Agribusiness, Board Member da SOGE-
POC Portugal Executivo internacional, com 
mais de 20 anos de experiência, tendo ocupa-
do postos de liderança em empresas nacion-
ais e multinacionais, em áreas de gestão, 
marketing e estratégia no domínio do 
AgriBusiness, em diferentes países da Europa.

João Coimbra 

Administrador de empresas familiares que 
se dedicam à exploração agrícola, florestal 
e produção de energia elétrica de fontes 
renováveis / Diretor da Cooperativa agríco-
la Agromais /Diretor da ANPROMIS. Licen-
ciado em Engenharia Agronómica pela 
Escola Superior Agrária de Santarém.

Cristina Rosa

Departamento produção Agrícola da Granfer, 
com funções de coordenação e gestão das 
explorações agrícolas.  Licenciada em Engen-
haria Agrícola pela Universidade de Évora. 

Frederico Falcão 

Presidente da ViniPortugal/  Membro do 
Conselho Consultivo Internacional da Vinif-
era Euro Master / Vice-Presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Enologia. Licenciado 
em Engenharia Agrícola, pela Universidade 
de Évora/ pós-graduação em Enologia, 
pela Associação para a Escola de Biotecn-
ologia da UCP.

Gonçalo Lobo Xavier 

Diretor Geral da APED desde setembro de 
2018.
Membro do Comité Económico e Social Euro-
peu em representação da CIP.

Gonçalo Almeida Simões

Consultor e Director Executivo da OLIVUM 
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