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ENCONTRO DEU O MOTE PARA DEMONSTRAÇÕES SOBRE O USO SEGURO E SUSTENTÁVEL DE 
PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS  

 

INIAV VISITA SMART FARM E REFORÇA IMPORTÂNCIA 
DAS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

 
A Smart Farm, espaço de demonstração da implementação de boas práticas agrícolas, recebeu, na 
passada quinta-feira, 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 fitofarmacêuticos. 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 importância 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, que decorreu durante a manhã da última quinta-feira, esteve dividida em vários momentos, 
de entre os quais se destacam as demonstrações feitas in loco, que pretendem espelhar a importância 
e segurança na utilização destes produtos: os sistemas de gestão de efluentes fitossanitários, a 
preparação da calda por sistemas de transferência fechados, a prevenção das perdas de calda por 
fontes difusas e o armazenamento seguro de produtos fitofarmacêuticos. 
 
 
Além da componente prática, primordial no esclarecimento e formação sobre a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos na agricultura, houve ainda espaço para uma introdução aos projetos desenvolvidos 
pela ANIPLA, com o objectivo de partilhar a visão da indústria para aquela que deve ser uma agricultura 
sustentável.  
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A visita terminou com um momento de discussão sobre o papel do uso de fitofármacos no modo de 
produção integrada e sobre as principais estratégias 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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SOBRE A SMART FARM 
A SMART FARM é um espaço de demonstração da implementação de Boas Práticas Agrícolas (BPA) recomendadas pela Indústria Fitofarmacêutica e 
pretende ser um local de referência no âmbito da formação, promoção e divulgação sobre as de técnicas, tecnologias, equipamentos e das melhores 
práticas de utilização segura de produtos fitofarmacêuticos. 
Localizada na Companhia da Lezírias, a SMART FARM é um exemplo pioneiro em território nacional para as áreas da inovação técnica e científica no 
contexto da produção agrícola sustentável. É um projeto da ANIPLA inaugurado em novembro de 2016. 
Mais informação em www.anipla.com/smartfarm.php  
 
SOBRE A ANIPLA  
A Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas (ANIPLA – www.anipla.com) – constituída em 1992, representa as empresas que 
investigam, desenvolvem, fabricam e comercializam produtos fitofarmacêuticos. Como Associação Empresarial do Sector e no conjunto dos seus 
associados, a ANIPLA representa cerca de 95% do Mercado Nacional de Produtos Fitofarmacêuticos. A ANIPLA representa os seus associados, tendo 
como fim último a promoção, divulgação e apoio à utilização segura e eficaz dos produtos fitofarmacêuticos, seguindo os mais exigentes critérios de 
segurança para o Homem e Ambiente. A ANIPLA é membro efetivo e ativo da ECPA – European Crop Protection Association (www.ecpa.eu). 
Mais informação em www.anipla.com  
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