6 de dezembro de 2013
Escola Superior Agrária de Santarém

No momento presente é oportuno e indispensável promover um debate positivo em torno do tema “Uso
sustentável dos pesticidas”, em resultado da recente publicação da Lei n.º 26/2013 de 11 de abril que transpôs para
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2009/128/CE de 21 de outubro e da elaboração do Plano de Ação Nacional
que constituem os instrumentos legislativos que irão enquadrar a prática da proteção das plantas no futuro
próximo. Este fórum vem dar cobertura à necessidade de informar e debater, amplamente, os procedimentos,
direitos e obrigações para a melhoria da proteção das culturas, com garantia da qualidade dos produtos agrícolas
e da preservação do ambiente, sem comprometer a competitividade da agricultura nacional.
No Colóquio QUE FUTURO PARA O USO SUSTENTÁVEL DE PESTICIDAS EM PORTUGAL? serão abordados a
situação atual, os objetivos do Plano de Ação Nacional, as áreas de ação no domínio da redução do risco
associado aos pesticidas, o desenvolvimento da proteção integrada e a formação e respetiva comunicação.

PROGRAMA
08h30m
09h00m
09h15m
09h30m
10h10m
10h40m
11h00m
11h50m
12h30m
14h30m

Acreditação
Sessão de Abertura
Plano de Ação Nacional (PAN)
Formação, Sensibilização e Informação
Discussão
Pausa
Investigação, Inovação e Transferência Tecnológica
Discussão
Almoço
Mesa redonda: Uso Sustentável dos Pesticidas em
Portugal. Prioridades e dificuldades
(Representantes da produção, produtos fitofarmacêuticos e da
Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar)

17h30m

Sessão de Encerramento

Informações:
Ana Paula Nunes
COTHN
Estrada de Leiria s/n 2460-059 Alcobaça
Tel: 262 507 657 / 919 430 829
E-mail: ana.paula@cothn.pt

Organização

Local:
AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR
AGRÁRIA DE SANTARÉM
Coordenadas GPS – 39º14'58,75" N; 8º41'50,45" W

Inscrições:
Sócio APH e COTHN
Não Sócio
Estudante

20 €
25 €
10 €

O preço de inscrição inclui documentação e cafés.
As inscrições devem ser efetuadas em:
https://docs.google.com/forms/d/1PJeldcEZA5tvdIqa
zo5Als85QUXD_QV3-P0WpwiTPIc/viewform

O pagamento pode ser efetuado por:
- Transferência bancária para a conta com o
NIB 0035 0542 00007868730 68, enviando o
comprovativo, devidamente identificado, para
eventos.aph@gmail.com
- Cheque endossado à APH e enviado para a sede
Rua da Junqueira, 299, 1300-338 Lisboa

