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CONCLUSÕES 
 

 
Os Simpósios “Inovação e Tecnologia na Produção de Alimentos”, realizados pela 
ANIPLA nos dias 23 de março, no Porto, e dia 30 de março em Lisboa, contaram com a 
presença de 250 representantes de entidades ligadas ao setor agrícola nacional 
 
O encontro deste ano teve como temas em destaque a Economia e a Sociedade, a 
Sustentabilidade e os Recursos Naturais, a Tecnologia, e a Alimentação e Saúde, tendo 
para o efeito reunido especialistas portugueses das diversas áreas, para um debate 
esclarecido em torno da dinâmica inerente ao conhecimento científico e tecnológico. 
 
A qualidade técnica e o rigor da informação transmitida pelos oradores convidados 
permitiram uma profunda reflexão sobre a disponibilidade de soluções inovadoras e 
tecnológicas na produção de alimentos e a sua responsabilidade na melhoria e 
desenvolvimento da atividade agrícola nacional: 
 
• O aumento da produtividade agrícola é condição fundamental para que a agricultura 

mundial consiga dar resposta ao desafio de alimentar mais de 9,7 mil milhões de 
pessoas em 2050, sem expandir a área de terra cultivada. Só de forma concertada 
e com a integração da Política, Ciência e Técnica é que se perspetiva que 
conseguiremos disponibilizar bens e alimentos de forma segura e constante. Os 
produtos fitofarmacêuticos representam uma ferramenta essencial para ajudar a 
atingir este objetivo; 
 

• A atual reavaliação das substâncias ativas ao nível da Comissão Europeia, que tem 
como base o perigo e não risco, induz à ausência de soluções fitossanitárias para 
os problemas das culturas. Desaparecem soluções que permitem controlar os 
inimigos chave e estrangula-se a introdução de novas soluções que poderão elas 
ser parte integrante da resposta às novas pragas e doenças que são introduzidas a 
nível Nacional, como efeito “normal” das alterações climatéricas e da globalização. 
Como vamos garantir a competitividade da agricultura europeia? 
A renovação das substâncias ativas é cada vez menor o que significa que há 
substâncias ativas a saírem do mercado sem que existam soluções para a sua 
substituição. 

 

• Os produtos fitofarmacêuticos são ferramentas fundamentais da Agricultura 
Sustentável não são meros venenos. A Indústria tem que comunicar de forma mais 
efetiva para se fazer ouvir entre os cidadãos Europeus. É difícil explicar ao 
consumidor a necessidade dos produtos fitofarmacêuticos, mas é uma questão 
fundamental. Temos de consciencializar os consumidores que estes produtos são 
usados de forma segura e responsável e que o risco associado ao seu uso é tão 
aceitável como as atividades banais da vida quotidiana. Temos que aumentar a 
consciência das pessoas sobre a importância da proteção das culturas e a 
fitossanidade. Há que passar a mensagem de que estes são produtos usados de 
forma responsável. 
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• Otimizar a utilização dos produtos fitofarmacêuticos com recurso à agricultura de 
precisão e à tecnologia que dispomos é fundamental. No atual panorama de 
limitações de ferramentas para os agricultores, devemos pensar em utilizar toda a 
tecnologia disponível. A criação de conhecimento está na base da nossa 
sobrevivência. 
 

• A integração nestes Simpósios do painel Alimentação e Saúde e o Lançamento 
Oficial da Campanha CONSIDERE OS FACTOS é revelador do operacionalizar do 
processo de despertar de consciências e abertura a que a ANIPLA se propôs. Alertar 
e mudar mentalidades é um desafio. Os produtos fitofarmacêuticos são um tema 
muito controverso e sensível. Só estabelecendo pontes estratégicas com parceiros 
que estão fora do mundo agrícola, mas que dependem diretamente dele, é possível 
passar a mensagem e desmistificar as “verdades” fundamentalistas.   
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