
Continuaremos focados no desafio dos resíduos 
de embalagens.

Políticas de Suporte
Ao aumentar a recolha e reciclagem 
das embalagens nas quais os produtos 
fitofarmacêuticos e biopesticidas são embalados, 
contribuímos para o objetivo da EU de uma 
economia circular que visa minimizar os resíduos e 
recursos utilizados para diminuir o impacto 
ambiental das embalagens destes produtos.

Disponibilizaremos acesso a formação em novas 
tecnologias e boas práticas de gestão na utilização 
responsável dos produtos fitofarmacêuticos.

Políticas de Suporte
Ao formar agricultores na implementação da 
produção integrada, proteção da água, a 
importância do uso de equipamento de proteção 
individual (EPI), a nossa Indústria deseja minimizar 
ainda mais a exposição e reduzir os riscos da 
utilização de produtos fitofarmacêuticos, 
contribuindo para as metas gerais da Diretiva do 
Uso Sustentável.

Investiremos de forma a acelerar as capacidades 
dos agricultores no combate às pragas, doenças e 
infestantes, enquanto protegem o ambiente.

Políticas de suporte
Ao apoiar a implementação de ferramentas digitais 
e biopesticidas, vamos ao encontro da ambição da 
Comissão Europeia de uma recuperação digital e 
verde.

Um novo conjunto de 
compromissos dos 
fabricantes europeus de 
produtos 
fitofarmacêuticos e 
biopesticidas

Os nossos compromissos 
2030 apoiam as iniciativas 
políticas do Pacto 
Ecológico Europeu que se 
focam em tornar a Europa 
neutra em termos 
climáticos.. 

Estamos comprometidos 
em tornar a agricultura mais 
resiliente e sustentável, e 
em atingir uma recuperação 
melhor e mais verde 

A nossa Indústria apoia 
uma produção sustentável 
de alimentos, agricultores e 
a segurança alimentar. O 
foco do nosso negócio é 
disponibilizar uma 
variedade de soluções 
agrícolas inovadoras – 
químicas, biológicas ou 
digitais.
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Formas mais 
eficazes para 
proteger as 
culturas, com 
menos impacto no 
ambiente, apoiadas 
pelo adequado 
quadro 
regulamentar.

Investir 10 mil milhões 
de euros em inovação 
em tecnologias de 
precisão e digital até 
2030.

I
Investir 4 mil milhões de  
euros em inovação em 
biopesticidas até 2030.

II

Os nossos 6 Compromissos 

Inovação & Investimento

Mais recolha   e 
reciclagem de 
resíduos de 
embalagens,  
com menos 
resíduos de plástico.

Atingir uma taxa média de 
75% para a recolha  de 
embalagens vazias de 
produtos fitofarmacêuticos e 
de biopesticidas, em todos 
os Estados-Membros até 
2025.

III
Assegurar que um sistema 
de recolha de embalagens 
vazias esteja disponível 
em todos os estados-
membros da UE até 2025, 
expandindo o programa em 
dois estados membros 
adicionais em cada ano.

IV

Economia Circular 

Mais formação e 
proteção, com 
menos exposição e 
menor risco para os 
agricultores e para 
a sociedade.

Até 2030, formar 1 
milhão de técnicos e 
agricultores sobre as 
melhores práticas de 
gestão para a proteção da 
saúde dos agricultores – 
bem como para a proteção 
da água e do ambiente.

V
Para reduzir ainda mais a 
exposição dos operadores, 
disponibilizar tecnologias 
como os Sistemas 
Fechados de 
Transferência (CTS) a 
100% dos agricultores e 
operadores europeus 
até 2030.

VI

Proteger Pessoas & Ambiente

Mais com
Menos
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