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DESENVOLVIMENTO RURAL

A Política Agrícola Comum (PAC) pretende promover uma agricultura competitiva e
sustentável, através de sistemas agrícolas que conservem os recursos naturais, incluindo os
recursos genéticos vegetais e animais, a biodiversidade, protejam o ambiente, produzam
produtos agrícolas de forma eficiente, e que pela sua valorização comercial concorram para
melhorar a qualidade de vida dos agricultores e da sociedade em geral. É, neste contexto,
que se insere o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas (SNAA), serviço do Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP), que tendo por finalidade a
previsão das intervenções fitossanitárias consideradas necessárias, indica e aconselha os
agricultores, a nível de cada região, da oportunidade dos tratamentos e dos produtos
fitofarmacêuticos adequados ao combate dos inimigos das culturas, de acordo com as boas
práticas fitossanitárias.
O SNAA teve início no nosso País, em 1964, em Peso da Régua, com a finalidade de
racionalizar as intervenções fitossanitárias e determinar a oportunidade dos tratamentos em
relação ao míldio da videira, mas rapidamente demonstrou ser um meio indispensável para
uma protecção fitossanitária racional a nível nacional, generalizando-se, a todo o País e
evoluindo ao longo dos anos, em particular pela sua adaptação às exigências da protecção
integrada. Neste âmbito, tem vindo a contribuir para divulgar informações sobre os níveis
económicos de ataque de alguns inimigos das culturas, efeitos secundários dos produtos
fitofarmacêuticos, efeitos sobre auxiliares e no ambiente.
Numa altura em que está em curso a implementação da Directiva Quadro do Uso
Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos, que reforça a necessidade de uma utilização e
aplicação destes produtos de forma criteriosa e responsável e que prevê a obrigatoriedade
de serem seguidos os princípios da protecção integrada a partir de Janeiro de 2014 por
todos os utilizadores profissionais, o 2º Encontro Nacional dos Avisos Agrícolas reveste-se
de importância fundamental para a consciencialização e discussão de novas estratégias
fitossanitárias e o relevante contributo que se espera do SNAA para a prossecução destes
objectivos.
A celebração dos 40 anos da Estação de Avisos da Anadia demonstra a importância
deste serviço que, apesar das inúmeras dificuldades sentidas ao longo dos anos, soube
manter os princípios e objectivos basilares da sua criação e à qual todos devemos estar
reconhecidos.
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