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Tal como para a Frutas, Legumes e Flores, 1992 é um ano importante na história de outras empresas e entidades do sector 
agrícola. Também elas a celebrar três décadas de actividade, dão o seu testemunho de evolução,

nesta viagem ao passado que se reveste de sucesso.
Ana Gomes Oliveira

NÃO SOMOS OS ÚNICOS
A CELEBRAR 30 ANOS! 

precisão na calibração nas suas várias vertentes, sejam elas o 
peso, o Brix ou os seus defeitos. Sem descurar a qualidade de 
construção que permita classificar o produto sem lhe provo-
car danos.
A Calibrafruta tem acompanhado estas evoluções de perto 
para assim garantir uma resposta adequada às necessidades 
de mercado.
No início da actividade, a principal dificuldade foi ganhar a 
confiança dos seus clientes, pois à data a Calibrafruta não ti-
nha o reconhecimento no mercado nacional, nem uma oferta 
de equipamentos diversificada. 
Ultrapassadas estas dificuldades, estas transformaram-se em 
oportunidades. Hoje em dia, além do reconhecimento nacio-
nal e internacional, é uma das empresas do sector com maior 
diversidade de máquinas.
Actualmente, devido à situação pandémica as dificuldades 
têm sido transversais a todos os sectores, mas temos conse-
guido dar uma resposta positiva e ultrapassá-las sem quais-
quer constrangimentos.
Nos próximos anos a Calibrafruta pretende dar continuidade 

Calibrafruta 
«No sector dos equipamentos hortofrutícolas houve grandes 
alterações nos últimos 30 anos, principalmente à tecnologia.
Hoje, a tecnologia desempenha um factor chave nesta activi-
dade e permite que o cliente chegue a níveis de detalhe que 
não seriam possíveis anteriormente. Desde a previsão de grau 
Brix por espectrometria, e caracterização de defeitos através 
de sistemas de visão e inteligência artificial, os avanços de 
hoje permitem que os clientes estejam mais do que nunca 
conectados à sua produção e com toda a informação acerca 
dela.
De forma a responder a estas necessidades, a Calibrafruta 
passou de fabricar equipamentos mecânicos para ser um dos 
maiores players no seu sector, muito devido à aposta na ino-
vação e no acompanhamento constante do cliente.
Nestas últimas três décadas, as diferenças mais significativas 
prenderam-se com a exigência do mercado: na qualidade da 
fruta e no valor percepcionado pelo consumidor final, bem 
como com a internacionalização dos clientes nacionais e a de-
manda do mercado externo. Daí a importância de garantir a 
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ao trabalho que se tem vindo a realizar, inovando e criando 
soluções focadas em responder às necessidades, actuais e fu-
turas, dos seus clientes.»
Solange Caetanto, gestora de Projectos

Inovação & Tecnologia
CNEMA SANTARÉM

4 a 12 de junho

Bem-vindo
ao futuro.

Feira Nacional de Agricultura
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Anipla – Associação Nacional da Indústria 
para a Protecção das Plantas
Entrevista a António Lopes Dias, director executivo 

por múltiplos parceiros e stakeholders, e com uma proposta 
de valor liderada por profissionais altamente qualificados e 
especializados, que acompanham as principais tendências in-
ternacionais, sabendo aplicá-las às especificidades e realidades 
agrícolas nacionais. É um sector que está a ser cada vez mais 
escrutinado e sob o olhar cada vez mais atento da opinião pú-
blica, o que tem influenciado a forma como tem sido regula-
mentado e como os agricultores têm evoluído.   

Quais eram as principais dificuldades que sentiam em 1992?
Os primeiros anos de actividade centraram-se em assegurar 
uma sólida representatividade do sector fitofarmacêutico 
em Portugal, na necessidade de reconhecimento da sua im-
portância e na afirmação da Anipla como parceiro credível e 
profissional no sector agrícola. Não se esperou muito até que 
a Anipla se revelasse como polo de ligação entre os vários 
parceiros agrícolas, com um protagonismo activo na defesa 
dos interesses da agricultura nacional. 

E quais as que sentem agora?
Actualmente, e em face dos desafios inerentes ao enquadra-
mento legal e estratégico da União Europeia para o sector 
agrícola e ambiental, com especial destaque para o Pacto 
Ecológico Europeu, a Anipla e as suas empresas associadas 
estão totalmente empenhadas em assumir compromissos 
claros para apoiar a agenda da Comissão, fundamentalmen-
te nos domínios da economia circular, dos investimentos em 
I&D para métodos mais seguros e eficientes de proteger as 
culturas, e na formação dos utilizadores finais dos produtos 
fitofarmacêuticos, a fim de assegurar que os nossos produtos 
sejam utilizados de forma responsável e sustentável.

Que planos e ambições têm para os próximos anos?
Acreditamos que o futuro da agricultura depende de um es-
forço único entre todas as entidades ligadas ao sector, que te-
rão imperativamente de caminhar em conjunto para garantir 
a sustentabilidade do planeta e a alimentação de todos nós. 
Essa é, sem dúvida, uma das nossas principais motivações e 
ambições: trabalhar em conjunto! Outra das nossas preocu-
pações centrais é garantir que inovação e ciência são postas 
ao serviço de uma agricultura moderna e, por isso, aposta-
mos diariamente na desconstrução de mitos, na informação 
e sensibilização da população para o papel fundamental da 
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«Ao longo dos anos esta publicação soube expandir as suas 
áreas de intervenção, incluindo nas suas abordagens, nomeada-
mente, a área da nutrição, revelador da capacidade de promoção 
da capilaridade de assuntos que abrange a produção primária. Por 
todo o trabalho desenvolvido e sucessos alcançados ao longo destes 
30 anos, deixo as minhas sinceras felicitações.»
Célia Craveiro (presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Nutrição)

Nestes 30 anos, o que de mais relevante mudou na Anipla e 
na vossa actividade?
Nos últimos 30 anos, é fundamental destacar dois pontos que 
têm vindo a influenciar, de forma muito directa, o trabalho da 
Anipla e do sector como um todo: por um lado, a evolução do 
papel da ciência; por outro, os quadros estratégicos e metas 
definidas a nível europeu. O papel evolutivo da ciência e tec-
nologia ao serviço da agricultura e da alimentação tem sido 
notável: de há 30 anos para cá é indiscutível a forma como os 
avanços tecnológicos e científicos nos têm permitido evoluir e 
desenvolver novas ferramentas que suportam o trabalho diá-
rio dos agricultores. De uma forma combinada entre produ-
ção e protecção da biodiversidade, ecossistemas, é a ciência 
quem nos tem mostrado que é possível encontrar alternativas 
sustentáveis e que nos disponibiliza as ferramentas necessá-
rias para a defesa das culturas enquanto mantemos os níveis 
de produção necessários. Por outro lado, os contextos e me-
tas de trabalho definidos a nível europeu, e, concretamente, 
a estratégia do Prado ao Prato, que tem estado permanente-
mente em cima da mesa, tem sido um dos principais desafios 
impostos à Anipla e ao sector. Há uma necessidade crescente 
de adaptar as medidas propostas à realidade de cada país e 
esse é um trabalho que permanece em revisão e construção, 
com o apoio de todas as entidades envolvidas e com o poder 
de uma comunicação consistente e consertada entre todos os 
intervenientes do sector. São 30 anos de história e de trabalho 
colaborativo em prol de uma agricultura moderna, dotada de 
ferramentas que trabalham, não só em prol da população, 
como na defesa de todo o planeta. 

Que diferenças mais significativas assinalam no sector?
A Agricultura em Portugal é talvez dos sectores que mais evo-
luiu e se transformou nos últimos 20 a 30 anos. Se numa pri-
meira fase, a preocupação do sector, e do segmento dos fito-
farmacêuticos em particular, passava por reforçar factores de 
confiança, credibilidade e referência, numa comunicação mais 
individualizada, ainda que sempre centrada na defesa dos inte-
resses de toda a agricultura nacional; hoje, o trabalho de defesa 
da nossa alimentação é feito a várias vozes e várias mãos, num 
trabalho mais completo, cooperativo e globalizado, composto 
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ciência, assim como na formação anual de centenas de pro-
fissionais e em gerações futuras do sector. Um trabalho diário 
e permanente de consciencialização para o recurso a práti-
cas inovadoras e de produção integradas, que asseguram ali-
mentos de qualidade e que nos fazem olhar para o futuro 
do sector com confiança. No futuro, esperamos que a coope-
ração internacional assuma um papel cada vez mais coeso e 
determinante, para um cumprimento realista dos objectivos 
europeus, com um Pacto Ecológico como quadro e contexto 
de trabalho para todas as entidades envolvidas nesta missão 
de alimentar e proteger o planeta: relembramos que autori-
dades oficiais, indústria fitofarmacêutica e sector produtivo e 
universidades deverão estar permeáveis à mudança, à intro-
dução de novas tecnologias e às (cada vez maiores) exigências 
fitossanitárias, trabalhando numa resposta que ainda que 
seja global, respeite as necessidades de cada país e proteja 
esta grande missão de alimentar um planeta em constante 
crescimento demográfico. 

Camposol 
«A última década tem exigido da Camposol uma constante 
adaptação. Podemos agora dizer que a empresa mostrou ser 
resiliente após se ter erguido depois de tempos menos bons 
entre 2009 e 2012. Podemos afirmar que foi um ponto de vi-
ragem e de alteração do foco da empresa, fruto da mudan-
ça da gerência. Adaptámos grande parte da produção para 
atingir mercados da Europa Central e de Leste e expandimos 
o nosso leque de produtos com o propósito de melhorar a 
rotação das terras e também reduzir o risco e a dependência 
de uma quantidade reduzida de culturas. 
Uma das maiores diferenças que sentimos no sector em que 
operamos prende-se com a exigência ao nível de certificações 
para garantir segurança alimentar e uma rastreabilidade per-
feita aos clientes. A Camposol só começou há cerca de cinco 
anos a direccionar a sua produção também para o mercado 
nacional com o intuito de reduzir a dependência do exterior. 
Diria que uma das grandes diferenças neste momento em re-
lação ao modo de trabalhar de há 30 anos é a forma mais 

consciente e sustentável que somos obrigados a utilizar em 
todo o tipo de factores de produção. Sejam eles os recursos 
hídricos, os produtos para tratamento e fertilização das cultu-
ras muito mais controlados, a forma como a terra é trabalha-
da, a mão-de-obra, etc. 
Podemos dizer que uma das grandes dificuldades iniciais da 
empresa foi receber um apoio e acompanhamento por parte 
das entidades que regulam e ordenam o território onde nos 
inserimos. É verdade que a comunicação melhorou significa-
tivamente devido ao crescimento desta região [Vila Nova de 
Milfontes], mas ainda existem muitas dificuldades em articu-
lar processos entre diferentes entidades que têm de emitir pa-
receres para qualquer tipo de acção que a empresa entenda 
ser necessária tomar.
Estamos a viver uma realidade muito complicada para projec-
tos a longo prazo. No entanto, uma das grandes ambições é 
aumentar a nossa eficiência na utilização dos recursos hídri-
cos. É uma ambição que penso ser transversal a todo o nosso 
sector. Acaba por ser uma condição para a sobrevivência. Te-
mos também um projecto de dimensão considerável no senti-
do de aliar à nossa actividade agrícola uma componente turís-
tica e um centro de estudos para desenvolvimento, protecção 
e propagação de fauna e flora existente no parque natural 
onde nos encontramos.» 
Rui Adão, director 

«Em nome da Camposol, congratulo a revista Frutas, 
Legumes e Flores pelo excelente trabalho que tem feito ao longo 
dos últimos 30 anos. Esse contributo tem sido muito relevante na 
difusão de informação e conhecimento sobre o nosso sector e, assim, 
contrariar a superficialidade com que frequentemente o tema é 
abordado. Fazemos votos que continuem a acrescentar valor ao 
sector, nos anos ainda mais desafiantes que se avizinham.»

Rui Adão (Camposol)

ESPECIAL
AGRICULTURA 
DE PRECISÃO

www.�frevista.pt

Obrigado a todos os parceiros
que têm feito este caminho connosco. 

Juntos vamos mais longe!
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TAMBÉM ESTÃO DE PARABÉNS:        

• Magos Irrigation Systems

• Parafrutas – Produção e Comércio de Frutas

• M.A.A.E. 

• EPAGRO – Serviços Agrícolas 

• ANDOVI – Associação Nacional das Denominações 

de Origem Vitivinícola de Portugal 

• Comissão Vitivinícola Regional de Óbidos

• Frutus

• Ucasul – União de Cooperativas Agrícolas do Sul 

• Associação de Beneficiários do Plano de Rega 

do Sotavento do Algarve

• Tractor Rega 


