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NOTA PRÉVIA

    
As instituições do Ensino Superior Agrário assumiram, nos últimos 20 anos, com 

início na Universidade de Évora, em Janeiro de 1991, a organização de 9 Encontros 
Nacionais de Protecção Integrada. Na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico 
de Viseu, ocorreu, em 17 e 18 de Novembro de 2011, o 9º Encontro, com o objectivo de 
reunir investigadores, docentes, técnicos e estudantes e debater a Protecção Integrada, no 
âmbito da Directiva 2009/128/CE, de 21 de Outubro – “Uso sustentável dos pesticidas” 
e da nova “Regulamentação europeia dos pesticidas agrícolas”. Os grandes temas abor-
dados foram as preocupações actuais relativas ao uso dos pesticidas de modo sustentável 
e as suas consequências na saúde humana e no ambiente, bem como as boas práticas no 
ensino e formação profissional da Fitofarmacologia e da Protecção Integrada.

O Programa do Encontro, em 2 dias e 4 sessões, abrangeu: Pesticidas, saúde e 
ambiente; Uso sustentável dos pesticidas; Nova regulamentação europeia dos pro-
dutos fitofarmacêuticos; e O ensino e a formação profissional da Fitofarmacologia e 
da Protecção Integrada, através de 22 Comunicações, a convite, e 8 Paineis. Outros 
39 Paineis abordaram 5 temas: Inimigos das culturas; Estimativa do risco; Biodiver-
sidade funcional; Prejuízos; e Meios de luta.

As ACTAS incluem os TEXTOS de 14 Comunicações e de 24 Paineis (55% dos 
trabalhos referidos no Livro de Resumos) e OUTRA DOCUMENTAÇÃO: 
●    a Exposição A ENTOMOLOGIA PELA PINTURA, iniciativa da Direcção do 

INIA, em 2002, que ocorreu, novamente, decorridos 8 anos de ausência do muito 
querido e saudoso autor, neste 9º Encontro Nacional de Protecção Integrada, gra-
ças ao apoio da Bayer, para prestar HOMENAGEM ao Investigador, Professor e 
Engenheiro Agrónomo José Passos de Carvalho.

●    a intervenção do Prof. Pedro Amaro, na Sessão de Abertura, realçando a inicia-
tiva de estudantes da Universidade de Évora, na realização do 1º Encontro, e a 
coincidência dos anos 1991 e 2011, dos 1º e 9º ENPI, com importante legislação 
comunitária sobre pesticidas e Protecção Integrada; 

●   as Conclusões do Encontro elaboradas e apresentadas, na Sessão de Encerramen-
to, pela Prof. Cristina Amaro da Costa; 

●    importantes aspectos da nova legislação, como os Princípios Gerais da Pro-
tecção Integrada, os Temas da Formação e as Regras da Publicidade de Pro-
dutos Fitofarmacêuticos; 
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●   as Regras para a elaboração dos textos do 9º Encontro, a respeitar além das Nor-
mas da Revista de Ciências Agrárias; 

O Livro de Resumos, já divulgado com excelente qualidade gráfica, inclui em 
139 páginas os Resumos das Comunicações e dos Painéis, e outra informação tam-
bém agora referida nestas Actas e, ainda, a Lista dos 162 participantes.
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