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Envolver as partes interessadas para identificar as
suas necessidades de conhecimento e melhorar a
consciência e confiança em avaliações integradas
de risco de pesticidas

Avaliar a mistura e distribuição de resíduos de
PPPs no meio ambiente (solo, água, ar), nas
plantações, na pecuária e nos seres humanos e o
estado de saúde de organismos e humanos
relacionado com os diferentes sistemas agrícolas

Estimar os níveis diretos e indiretos de exposição
a resíduos de PPPs nos organismos selecionados,
plantações, gado e humanos nos diferentes casos
de estudo

Desenvolver testes de laboratório para medir os
efeitos de misturas de resíduos de PPPs no
ambiente, plantações, pecuária e saúde humana

Desenvolver uma caixa de ferramentas de
avaliação de risco de saúde global para avaliação
de risco e impacto de misturas de resíduos de
PPPs no meio ambiente, plantações, pecuária e
saúde humana, ligando a exposição a misturas de
resíduos de PPPs aos impactos na saúde

Avaliar os riscos, custos e benefícios integrados do
uso de PPPs em diferentes sistemas agrícolas a
nível micro e macroeconómico, incluindo custos
internos e externos de uso de PPPs

Propor caminhos de transição para uma proteção
vegetal mais sustentável, fornecer
recomendações de políticas e desenvolver uma
agenda de investigação sobre proteção vegetal
sustentável

     

   

A maioria dos agricultores depende do uso de
PPPs para maximizar o rendimento das colheitas.
No entanto, alguns PPPs são potencialmente
prejudiciais à saúde ambiental, animal e humana.
Os dados sobre os riscos e impactos associados
aos PPPs são, atualmente, fragmentados e
incompletos. Deste modo, existe a necessidade de
fornecer uma abordagem integrada para
preencher essa lacuna de informação.

O SPRINT irá desenvolver e testar uma abordagem
integrada de saúde global para avaliar os riscos e
impactos dos PPPs no meio ambiente, nas
plantações, no gado e na saúde humana. O projeto
irá também acelerar a transição para um uso mais
sustentável de PPPS.

Monitorização

Melhorar a monitorização do uso de
pesticidas e do seu impacto sobre a
saúde e meio ambiente,
desenvolvendo uma caixa de
ferramentas integrada para a
avaliação de riscos na saúde global

Transição 

Desenvolver caminhos de transição
para o uso sustentável de pesticidas

Sensibilização

Melhorar a consciencialização dos
agricultores, consumidores e
cidadãos e aumentar a sua
confiança nas abordagens de Saúde
Global para avaliar os riscos e o
impacto dos pesticidas

O impacto dos PPPs será avaliado em 11 casos de
estudo localizados na Europa e na Argentina,
cobrindo diversos sistemas agrícolas. Iremos
comparar explorações convencionais e orgânicas
com cereais, viticultura, pomares e pecuária.
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