40º ANOS DA ESTAÇÃO DE AVISOS DA BAIRRADA
IIº ENCONTRO DO SERVIÇO NACIONAL DE AVISOS AGRICOLAS
COMUNICAÇÃO DO SR. DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS
DO CENTRO

Acolher na Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, na Anadia, no
coração da Bairrada, o 2º Encontro Nacional de Avisos Agrícolas é uma grande satisfação.
Neste ano, quando comemoramos o 40º aniversário da Estação de Avisos Agrícolas da
Bairrada, para todos aqueles que durante a sua vida profissional aqui têm dado o seu melhor
contributo, é uma honra. O serviço de Avisos Agrícolas resulta do empenho de todos os que
actualmente o integram, de todos os que contribuíram para a sua implantação e de todos os
que contribuíram para o seu crescimento. Cresceu, quer no leque das culturas acompanhadas
quer na qualidade do serviço que tem vindo ininterruptamente a ser prestado. O constante
aperfeiçoamento técnico do pessoal da DRAPC afecto a estes serviços tem gerado uma cada
vez maior competência técnica no levantamento, estudo e prospecção das doenças e pragas
das culturas o que por sua vez se tem traduzido numa crescente procura destes serviços por
parte dos agricultores. A melhoria qualitativa e quantitativa das produções, acompanhada da
racionalidade de custos de tratamento que os Avisos Agrícolas introduzem, são facilmente
apercebidos pelo mundo rural, para além do importante contributo que prestam na promoção
de uma agricultura respeitadora das normas de segurança alimentar, preservação da saúde do
consumidor e do meio ambiente.
A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro tem apostado na melhoria
continua do serviço de Avisos Agrícolas das Estações da Bairrada, Castelo Branco, Dão,
Guarda e Leiria, através do reforço de pessoal afecto a este serviço, do investimento na
modernização dos seus equipamentos, na valorização e formação profissional dos seus
técnicos, por forma a garantir a qualidade do serviço de aconselhamento prestado aos
agricultores, nas várias valências e sectores de produção regionais.
Este esforço foi igualmente acompanhado por todas as Direcções Regionais de
Agricultura permitindo que hoje em dia o nosso país possua, com qualidade de serviço, uma
cobertura territorial integral de apoio à protecção fitossanitária das culturas mais
representativas nas diferentes regiões que só nos pode deixar a todos motivos de orgulho e
satisfação.
Quero agradecer a disponibilidade da Câmara Municipal de Anadia e da Direcção Geral
de Desenvolvimento Rural bem como a todos aqueles que de forma mais anónima
colaboraram na realização deste 2.º Encontro Nacional de Avisos Agrícolas, permitindo que
este evento tivesse lugar na Região Centro, e aqui na Bairrada, no 40º aniversário desta
Estação de Avisos. É um privilégio que muito honra a Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Centro.
O Director Regional da DRAP Centro
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