
 

 

Projeto piloto – Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas de 

Produção Integrada para Produtores da União Europeia (EC/DG AGRI) 

Concurso Público para Casos de Estudo 

No contexto do Projeto Piloto realizado para a Comissão Europeia/DG AGRI, 

lançamos deste modo um concurso público para casos de estudo, de modo a dar 

suporte ao estudo que está a ser realizado.  

Apesar dos produtos fitofarmacêuticos terem a função de proteger as culturas, estes, se mal 

utilizados, podem ter um impacto negativo, por exemplo na saúde humana e no ambiente. É 

por este motivo que os produtos fitofarmacêuticos, e o seu uso, estão estritamente regulados 

a nível nacional e europeu. Para além disso, a Comissão Europeia contribui para o reforço do 

uso sustentável de fitofármacos, através da Diretiva 2009/128/CE (Diretiva SUD - Uso 

Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos) que promove a adoção de práticas de Proteção 

Integrada, e através da Política Agrícola Comum que apoia a implementação dos princípios 

de Proteção Integrada definidos nessa Diretiva. 

O principal objetivo do projeto piloto que está a decorrer é fornecer conhecimento de 

base sobre as formas mais promissoras que podem apoiar os produtores, consultores e 

decisores políticos a reduzir a dependência do uso de fitofármacos em toda a União Europeia, 

conforme preconizado na estratégia Farm to Fork da Comissão Europeia e no contexto do 

Green Deal. 

Os objetivos específicos do projeto piloto são:  

1. Fornecer uma caracterização das abordagens de implementação atualmente 

disponíveis (por exemplo, políticas, práticas agrícolas, tecnologias, iniciativas do 

setor privado, como algumas certificações) para reduzir a dependência do uso de 

produtos fitofarmacêuticos. O estudo fará um inventário das ferramentas, políticas e 

normas mais relevantes desenvolvidas e usadas nos Estados Membros, estratégias de 

monitorização e previsão de pragas e doenças, tecnologias (por exemplo, controlo 

biológico de pragas usando micro-organismos, feromonas, extratos de plantas) e 

práticas alternativas (por exemplo, rotação de culturas, consociação, controlo de 

infestantes não químico, agricultura de precisão, variedades resistentes, fomento de 

auxiliares). A descrição incluirá iniciativas do setor privado e outras políticas públicas 

que promovam e apoiem a redução do uso de produtos fitofarmacêuticos. 

2. Avaliar o potencial das abordagens identificadas para reduzir a dependência do 

uso de produtos fitofarmacêuticos e provar a sua eficácia, bem como as barreiras (reais 

ou percecionadas) que limitam a sua adoção. Em particular, o estudo irá listar e avaliar 

as barreiras e explicar as suas origens e possíveis formas de superá-las. O estudo 

analisará, em particular, os seguintes fatores e constrangimentos: 

- Aspetos económicos (por exemplo, custos acrescidos vs. valor 

acrescentado) associados a fatores de variabilidade agroambiental (por 

exemplo, fatores climáticos, regionais, específicos da cultura), incluindo gestão 

de risco (na presença ou ausência de seguros relacionados com perdas de 

produção ou de qualidade, causados por pragas e doenças); 

- Outros aspetos relacionados com conhecimento, disponibilidade e acesso a 

informação, tecnologias atualmente disponíveis ou com potencial de aplicação 

futura; e 

- Relações entre os agricultores e os demais atores da cadeia alimentar. 

3. Propor estratégias específicas sobre como expandir as boas práticas em toda a 

UE; 

4. Criar uma base de dados à escala da UE com as informações e orientações 

relevantes, para permitir aos agricultores e aos prestadores de serviços de 



 

 

aconselhamento reduzir a dependência da utilização de produtos fitofarmacêuticos e 

identificar uma estratégia de comunicação adequada para a divulgar o mais 

amplamente possível em toda a UE. 

As conclusões do estudo deverão fornecer informações úteis para futuras ações a nível da UE 

e dos Estados-Membros, incluindo a implementação da PAC pós-2020. 

Neste contexto, será dado particular relevância à Proteção Integrada, conforme definido na 

Diretiva SUD e nos planos de ação de cada Estado Membro. Será usada uma diversidade de 

métodos de recolha de dados para dar suporte aos temas do estudo, incluindo casos de estudo. 

 

Objetivos e cronograma dos Casos de Estudo 

 

Serão realizados 12 Casos de Estudo com o objetivo de indicar metodologias para reduzir 

a dependência do uso de produtos fitofarmacêuticos, com base em exemplos concretos 

em que tenham sido implementadas estratégias e/ou políticas de Proteção Integrada desde 

2010. Será dada particular atenção aos oito princípios de Proteção Integrada (conforme 

definido no Anexo III da Diretiva SUD) e como foram implementados. 

Este Concurso Público para Casos de Estudo é dirigida a uma variedade de 

intervenientes que realizam atividades nesta área, incluindo os agricultores, as associações, 

as organizações de produtores, os consultores, as instituições de investigação, bem como as 

autoridades competentes. 

• Os casos de estudo serão realizados de forma voluntária e consistirão em discussões 

e troca de conhecimento com a equipa do estudo, com foco nas condições, limitações 

e motivações que influenciaram a redução da dependência do uso de produtos 

fitofarmacêuticos. Será dada atenção especial às limitações que podem ter 

desencorajado os produtores a agir e às formas como essas limitações foram, ou 

poderiam ter sido, superadas. 

• Os casos de estudo abrangerão atividades nos Estados-Membros da UE, mas não só. 

As iniciativas tomadas fora da UE também são convidadas a participar neste Concurso; 

• Os casos de estudo serão realizados no período de maio a setembro de 2021; 

• Para cada caso de estudo, no final do projeto piloto, será elaborado e amplamente 

divulgado um relatório1.  

 

Caso esteja interessado neste Concurso, por favor, preencha o formulário da página 

seguinte e envie-nos até 21/04/2021. Para mais informações, convidamo-lo a visitar o site 

do projeto em www.agrilpm.eu ou entre em contato connosco através do email 

agriipm@arcadia-international.net. 

  

 
1 De acordo com as obrigações de proteção de dados e confidencialidade do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). 

http://www.agrilpm.eu/
mailto:agriipm@arcadia-international.net


 

 

Projeto piloto – Desenvolvimento de um conjunto de ferramentas de 

Proteção Integrada para Produtores na União Europeia (EC/DG 

AGRI) 

Concurso Público para Casos de Estudo 

 

Nome da iniciativa: ……………………………………………………………………………………………………… 

Nome do coordenador do projeto: ……………………………………………………………………………… 

Pragas/doenças alvo: …………………………………………………………………………………………………… 

Cultura(s) alvo: …………………………………………………………………………………………………………… 

Região: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objetivos: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Data de início: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Orçamento da iniciativa: …………………………………………………………………………………………… 

Intervenientes envolvidos no projeto (incluindo descrição das tipologias de 

exploração agrícola) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Descrição da iniciativa (1/2 páginas no máximo): 

 

 

 

Resultados obtidos até hoje (1/2 páginas no máximo): 

 

 

 

Fatores de sucesso e fatores limitantes/barreiras da iniciativa (1/2 páginas no 

máximo): 

 

 

 

Motivações para participar neste Concurso (1/2 páginas no máximo): 

 

 

 

 

Por favor, submeta o formulário completo para agriipm@arcadia-international.net 

até 21/04/2021. Para mais informações, convidamo-lo a visitar o website do 

projeto. 

 

mailto:agriipm@arcadia-international.net
http://www.agrilpm.eu/
http://www.agrilpm.eu/
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