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Mais Maturidade, 
Maior Reponsabilidade
Há mais ou menos 10 anos estávamos 
timidamente a tentar dar os primeiros 
passos após 2 projectos-piloto levados a 
cabo em algumas regiões do país, com 
a colaboração, fácil diga-se, de alguns 
distribuidores, hoje digníssimos pontos 
de retoma. Um grupo de trabalho consti-
tuído por elementos das empresas asso-
ciadas da Anipla e pela Groquifar pensou 
no assunto e montou um esquema ex-
perimental para recolher as embalagens 
vazias dos produtos fitofarmacêuticos. 
Na altura eram colocados contentores 
junto aos pontos de venda. Ia tudo lá 
parar, latas de tinta, garrafas de refrige-
rante, para não falar de outras coisas. 
Não tardámos em optar pelo sistema 
que ainda hoje se mantém. No final de 
2005, começámos a construir o caderno 
de encargos que submetemos ao então 
Instituto dos Resíduos, que acabaria por 
resultar na emissão da primeira (e até 
agora única) licença do Valorfito, publi-
cada em 2 de Maio de 2006. Dirigido 
pelo saudoso Engº Armando Murta, logo 
nesse ano foram recolhidas 82 tonela-
das de embalagens, que representavam 
cerca de 10% do mercado. Foi obra e 
uma grande resposta de uma agricul-
tura que se não julgava já tão madura. 
Uma recompensa para os que iniciaram 
e um grande incentivo para quem tinha 
que levar por diante a tarefa. Os 280 
pontos de retoma da altura quase dupli-
caram no ano seguinte, assim como as 
quantidades recolhidas. O arranque foi 
ciclónico. Como se recordam, no final 
de 2014 tínhamos logrado atingir a inve-
jável marca das 300 toneladas, valendo 
quase 40% do mercado, com perto de 
800 estabelecimentos de venda e outras 
entidades assinalados como pontos de 
retoma. A aceleração inicial abrandou 
mas continuamos a ganhar velocidade 
e aproximamo-nos da nossa meta, 60% 
de retoma em 2020, mas onde quere-
mos chegar mais cedo e ficar ombro a 
ombro com os da frente nesta modali-
dade. Uma curiosidade: desde o início 
já recolhemos mais de 2.000 toneladas 
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António Lopes Dias,
Director-Geral do Valorfito

de embalagens! Os primeiros 6 meses de 
2015 trazem-nos uma marca recorde. Os 
números confirmam um crescimento de 
54% face a igual período de 2014. Como 
diria alguém, só quando estiver matema-
ticamente provado é que vamos festejar, 
por isso ansiamos pelo fim do ano. A nossa 
agricultura está realmente madura e efecti-

vamente responsável. Se alguém tivesse 
dúvidas, não se vê forma de as continuar 
a ter. Também é assim que o Valorfito se 
sente. Mais maduro e com a responsabili-
dade que isso representa.

Desde o passado dia 01 de Junho, a repre-
sentação da Groquifar na gerência da Sigeru 
passou a ser assegurada pelo Engº António 
Sevinate Pinto, atualmente Vogal da Direção 
da Divisão Agroquímica da Groquifar. O Engº 
António Sevinate Pinto vem 
substituir o Dr. Vérter Go-
mes, que recentemente dei-
xou o cargo de presidente da 
Groquifar. Na sua despedida, 
Dr. Vérter Gomes, que inte-
grou a gerência da Sigeru du-
rante 8 anos, referiu: “Tive o 
prazer de participar desde o 
início, em representação da GROQUIFAR, na 
elaboração da legislação que veio regular o 
uso profissional dos produtos fitofarmacêuti-
cos e na criação da Sigeru/Valorfito, sempre 
com total disponibilidade para, em conjunto 
com os outros gerentes e com os Diretores-
-gerais, analisar e encontrar as melhores so-
luções para a implantação, desenvolvimento 

e reconhecimento da importância e do traba-
lho realizado por esta entidade gestora, que 
são unanimemente reconhecidos, a nível 
profissional e governamental. Para mim, foi 
um tempo extremamente gratificante, em 

termos pessoais e profis-
sionais e quero agradecer o 
vosso apoio e amizade.” O 
Valorfito, através do seu Di-
retor Geral, Engº António Lo-
pes Dias: “ Agradece as sim-
páticas palavras e acrescenta 
que o Dr. Vérter Gomes foi 
fundamental no trabalho rea-

lizado ao longo dos anos, desde o primeiro 
dia, para ter sido possível chegar onde nos 
encontramos atualmente. Um grande bem-
-haja para ele”. Acrescenta ainda: “Dou as 
boas vindas ao meu colega Engº Sevinate 
Pinto, cuja participação na equipa constitui 
sem dúvida uma garantia de continuidade da 
nossa performance”.

Gerência Valorfito: Novo representante da Groquifar
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A Agricultura é hoje em dia uma ativi-
dade económica mais valorizada em 
Portugal do que era no passado. As ins-
tituições de ensino superior da área das 
Ciências Agrárias estão a beneficiar de 
algum modo com esta “conquista” da 
opinião pública?
Não estamos a beneficiar diretamente por-
que o Governo não permitiu que as univer-
sidades da área da Agronomia aumentem 
os numerus clausus, nomeadamente, no 
próximo ano letivo, travando assim a for-
mação de pessoas que procuram os nos-
sos cursos e que serão necessárias em 
maior número no futuro. O país precisa de 
engenheiros agrónomos qualificados para 
concretizar todo o seu potencial no setor 
primário. Também não estamos a benefi-
ciar em número de projetos de investiga-
ção apoiados pela Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, que não tem privilegiado as 
Ciências Agrárias.

Que implicações advêm deste desin-
vestimento no ensino e investigação na 
área agrícola?
Estamos na 3ª vaga do Malthusianismo, 
ou seja, pela terceira vez na história da 
Humanidade não acreditamos que consi-
gamos produzir alimentos suficientes para 
alimentar a população mundial que se pre-

«Estamos na terceira vaga do Malthusianismo»
AMARILIS DE VARENNES É A PRIMEIRA MULHER PRESIDENTE NA HISTÓRIA DO CENTENÁ-
RIO INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA. AO FIM DO PRIMEIRO ANO DE MANDATO NÃO 
POUPA CRÍTICAS AOS CORTES ORÇAMENTAIS NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO E AO CONGE-
LAMENTO DOS NUMERUS CLAUSUS NA ÁREA DA AGRONOMIA E LAMENTA QUE A FUNDA-
ÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA NÃO TRATE AS CIÊNCIAS AGRÁRIAS COMO PRIORITÁ-
RIAS NA INVESTIGAÇÃO.

vê venha a duplicar. Não há terra suficien-
te para duplicar a área agricultada, fala-se 
agora numa intensificação sustentável da 
agricultura como solução, ou seja, produzir 
mais com menos recursos. A 1ª vaga do 
Malthusianismo foi resolvida com a meca-
nização, a 2ª vaga teve uma solução quími-
ca (adubos e produtos fitofarmacêuticos), 
mas a 3ª vaga não tem solução à vista, pelo 
que vai ser necessária muita investigação 
para encontrar os caminhos até lá.

Do ponto de vista da Investigação que 
soluções estão a ser apontadas para re-
solver o desafio de alimentar a crescen-
te população mundial com os mesmos 
recursos?
Não há uma solução única como no pas-
sado, ela passará muito pelo uso de fer-
ramentas biológicas, através da seleção 
de plantas dentro dos clones/cultivares 
existentes; pelo uso de microrganismos 
que contribuem para aumentar a libertação 
de nutrientes do solo; pela agricultura de 
precisão e por métodos de rega que utili-
zem menor quantidade de água. Tudo isto 
requer investigação fundamental e aplica-
da, que em Portugal está a ter um financia-
mento público insuficiente. Os agricultores 
e as empresas agrícolas nacionais não es-
tão vocacionados e não nem têm recursos 

para financiar esta investigação.

Que balanço faz do seu primeiro ano de 
mandato como Presidente do ISA? Ser 
a 1ª mulher à frente desta instituição 
centenária é um desafio acrescido?
Não senti qualquer diferença por ser mu-
lher e, curiosamente, o Conselho de Ges-
tão do ISA é composto em exclusivo por 
mulheres. O balanço do primeiro ano é 
muito positivo, o que fizemos foi notório: 
a renovação de todos os laboratórios de 
ensino (alguns originais de 1917); aumen-
támos a segurança dos edifícios e demos 
todo o apoio às unidades de investigação, 
e ajudámos a repensar o ensino no ISA; 
criámos estágios de Verão em ambiente 
empresarial para os alunos de Engenharia 
Agronómica e Engenharia Alimentar, que 
podem vir a fazer parte do currículo dos 
alunos, entre outros temas com resultados 
menos visíveis, mas que fazem parte da 
gestão diária do ISA.

O número atual de docentes do ISA é 
suficiente para manter a qualidade do 
ensino?
O atual número - 106 docentes de carrei-
ras e 27 docentes convidados - forma o es-
queleto mínimo para o funcionamento do 
ISA. As universidades têm sofrido cortes 
orçamentais sistemáticos de há 10 anos a 
esta parte. Estamos no limiar, não →→ pág. 3 
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2 Unidades de investigação 
com uma produção de 264 

artigos científicos publicados em 
revistas internacionais em 2014

O ISA em números
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→→ continuação pág.2 podemos encolher 
mais o orçamento sem perda da qualidade 
do ensino. A aposta de governos anterio-
res na abertura desmesurada de institui-
ções de ensino superior levou a que exista 
hoje em dia enorme dificuldade em finan-
ciar um sistema de ensino sobredimensio-
nado para a população portuguesa e não 
há a coragem de fechar instituições.
O ISA acaba de assinar um Protocolo de 
Colaboração com a Ordem dos Enge-
nheiros. Em que consiste?
É um protocolo geral de colaboração para 
a educação, formação e qualificação na 
área da engenharia. A Ordem dos Enge-
nheiros (OE) sofreu imenso com a crise na 
Engenharia Civil e está muito preocupada 
com o futuro dos seus engenheiros. A OE 
concluiu que não vão existir engenheiros 
suficientes para usar as verbas do atual 
quadro comunitário de apoio e o país terá 
que importar mão-de-obra qualificada a 
médio-longo prazo. Os engenheiros agró-
nomos foram incluídos nesta reflexão da 
OE e obviamente que a cooperação é vista 
como essencial para uma conjugação de 
esforços na identificação das necessida-
des de formação de engenheiros.

Quais são as prioridades da Reitoria 
da Universidade de Lisboa (ULisboa) e 
como se cruzam com as prioridades do 
Conselho de Gestão do ISA?
A Reitoria tem vindo a desenvolver medi-
das de coesão no interior da Universidade 
e medidas de internacionalização, garantin-
do o acesso a grandes projetos europeus 
de investigação, inovação e transferência 
de conhecimento, em colaboração com 

outras instituições do sistema científico 
nacional. No âmbito interno da ULisboa, o 
ISA e outras escolas constituíram a Rede 
Agro-Lisboa e o nosso Instituto está a li-
derar o Colégio “Farm, Food and Forest”, 
que reúne 12 das 18 escolas da ULisboa, 
visando melhorar a colaboração inter-esco-
las e a formação de alunos. No âmbito in-
ternacional, a ULisboa concorreu a grandes 
candidaturas europeias, nomeadamente a 
Teaming SmartAgriFor envolvendo uma 
Rede de universidades e empresas nacio-
nais e europeias em matéria de inovação 
e transferência de conhecimento e esta-
mos a preparar a iniciativa “Food4Future” 
no âmbito das Knowledge and Innovation 
Communities (KICs), que juntam investiga-
dores, universidades e empresas.

Fale-nos da INOVISA, a incubadora de 
empresas de base tecnológica do ISA. 
Qual a sua importância? Dê exemplos 
de empresas criadas nesta incubadora?
A INOVISA foi a primeira incubadora de 
empresas na área agrícola em Portugal e 
destina-se sobretudo a apoiar professores 
e recém-licenciados do ISA na formação 
do seu próprio negócio. As start-ups co-
meçaram a constituir-se em 2010 e mais 
tarde as spin-off. Cito exemplos de em-
presas bem sucedidas: a UAVison, ligada 
à área dos drones aplicados em agricultu-
ra; a Prosense, que faz testes de avaliação 
da qualidade organolética dos alimentos; a 
Cooking Lab, na área do desenvolvimento 
da alimentação molecular e a Sigmetum, 
que propaga e comercializa plantas orna-
mentais exclusivamente derivadas de es-
pécies portuguesas.

O ISA tem dos melhores indicadores 
científicos das universidades portugue-
sas. Isto traduz-se numa maior taxa de 
empregabilidade dos seus alunos?
Temos a ideia subjetiva de que a taxa de 
empregabilidade dos nossos ex-alunos é 
elevada, mas não há indicadores exatos 
nos últimos anos. O inquérito aos ex-alu-
nos mais recentes já foi enviado e espera-
mos ter em breve uma ideia mais objetiva 
da situação.

Desde a 1ª edição das Bolsas Valorfito 
Armando Murta que os alunos do ISA 
se têm destacado em nº e qualidade das 
candidaturas apresentadas. Qual a sua 
opinião sobre esta iniciativa do Valor-
fito?
O ISA tem sido bem sucedido ao ganhar 
bolsas, prémios ou estágios oferecidos 
aos seus melhores alunos. As Bolsas 
Valorfito Armando Murta têm a particu-
laridade de premiar os alunos durante a 
realização da tese de mestrado, ou seja, 
enquanto ainda frequentam a universida-
de, o que é meritório. As Bolsas são atri-
buídas a trabalhos numa área que interes-
sa ao Valorfito e também ao ISA, têm sido 
sobretudo os alunos de Engenharia do 
Ambiente a candidatar-se e a vencer as 
Bolsas Valorfito Armando Murta. É uma 
iniciativa de muito valor que aprovamos 
claramente.

Como vê a questão da formação para 
Técnico Responsável, prevista na Lei 
26/2013, ser obrigatória mesmo para 
licenciados no ISA, que até tiveram dis-
ciplinas de Fitopatologia e de Fitofar-
macologia?
Os licenciados do ISA podem exercer a 
função Aplicador, sem formação adicional, 
porém quanto à função de Técnico Res-
ponsável não nos foi solicitada informação, 
e não compreendo porquê. Pessoas com 
grau de Mestre em Engenharia Agronómi-
ca ou Engenharia Florestal têm claramente 
formação adequada para exercer a função 
de Técnico Responsável.

O Centro de Estudos Tropicais para o 
Desenvolvimento (Centrop), criado pelo 
ISA, tem um papel ativo na transferên-
cia de conhecimento para a agricultura 
dos PALOP? Quais as ambições do ISA 
em matéria de cooperação com África?
O ISA tem um historial antigo de ministrar 
cursos em Angola, Moçambique e Cabo 
Verde e os seus docentes têm realizado 
projetos de investigação nesses países. 
Aproveito a oportunidade para →→ pág. 4 

«As Bolsas Valorfito 
Armando Murta são uma 
iniciativa de muito valor»



O Centro de Retoma de embalagens vazias da 
Benagro começa a ser pequeno para o volume 
de embalagens recolhidas
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→→ continuação pág.3 dizer que foi recente-
mente aprovada a passagem do Instituto 
de Investigação Científica Tropical (IICT) 
da tutela do Ministério dos Negócios Es-
trangeiros para a tutela da Universidade 
de Lisboa. Esta transferência vai aumen-
tar a massa crítica das duas instituições, 
juntando as competências e experiência 
do ISA e do IICT em matéria de investiga-
ção tropical. Teremos que juntar esforços 
e tornar-nos autossustentáveis através da 
submissão de projetos em parceria com os 
PALOP, porque a ULisboa “herda” apenas 
os funcionários e respetivos salários.

O ISA está a desenvolver alguns proje-
tos com empresas portuguesas instala-
das nos PALOP?
Essa é uma falha por enquanto, até porque 
não há muitas empresas portuguesas insta-
ladas nesses países na área agrícola. A coo-
peração com as universidades locais vai ser 
importante para nos relacionarmos com as 
empresas lá instaladas e para aumentarmos 
a capacidade de as universidades locais se 
relacionarem com essas mesmas empre-
sas. Entendemos a cooperação como uma 
colaboração em pé de igualdade com os qua-
dros superiores que já existem localmente.

«Estamos no limiar, não podemos encolher 
mais o orçamento sem perda da qualidade 
do ensino»

Desde o início de Junho que o Valorfito 
tem uma nova Plataforma Extranet.
A renovação e modernização desta im-
portante ferramenta de comunicação 
entre o Valorfito e os Pontos de Reto-
ma visa facilitar a interação entre am-
bos, permitindo aos PR, por exemplo, 
a recuperação imediata de códigos de 
acesso diretamente na plataforma, as-
sim como aceder, de forma mais rápida, 
intuitiva e direta, à respetiva informação 
sobre as quantidades recolhidas a cada 
momento. Se é Ponto de Retoma e 
ainda não teve oportunidade de testar 
a eficácia da nova Extranet, não perca 
tempo, faça-o agora! Se, por qualquer 
motivo, não tiver os seus códigos de 
acesso à EXTRANET solicite-os o mais 
rapidamente possível - http://extranet.
valorfito.com.

Há novidades na 
Extranet Valorfito

Benagro – um exemplo de Excelência no setor 
cooperativo

EM DESTAQUE

A BENAGRO-COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BENAVENTE, VENCEDORA DO PRÉMIO VALORFI-
TO EXCELÊNCIA 2014, FAZ PARTE DE UMA NOVA GERAÇÃO DE COOPERATIVAS QUE GERE A 
AGRICULTURA DE FORMA EMPRESARIAL E COM UMA PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL TRANS-
VERSAL A TODA A SUA ATIVIDADE. AINDA ESTE ANO A BENAGRO PREVÊ ARRANCAR COM A 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SECAGEM E ARMAZENAGEM DE ARROZ E INSTALAÇÕES 
NOVAS, EM BENAVENTE, AVALIADA EM 7 MILHÕES DE EUROS. →→ pág. 5

http://extranet.valorfito.com
http://extranet.valorfito.com
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→→ continuação pág.4 Terceiro maior agrupa-
mento de produtores de arroz do país, com 
3600 hectares espalhados pelos Vales do 
Tejo, do Sorraia e do Mondego e uma produ-
ção média anual de 21.000 toneladas, a Be-
nagro vive e vibra com a cultura do arroz, o 
carolino. «Há todo o interesse em potenciar 
um produto que é nosso e de enorme qua-
lidade», começa por dizer Joaquim Cabeça, 
assumindo desde logo a sua paixão por este 
negócio: «há um trabalho claro por parte de 
todo o setor do arroz, estou muito confiante 
nesta cultura e creio que quando a produção 
se organizar será melhor para todas as par-
tes envolvidas no negócio, desde os agricul-
tores, às indústrias e à grande distribuição».
É com orgulho que fala da campanha de pro-
moção do arroz carolino, iniciada há cerca de 
um mês na Escola de Turismo de Lisboa, 
sob a égide da Casa do Arroz, a interpro-
fissional do setor, onde a Benagro está re-
presentada. O seu otimismo é sustentado 
pela evidência da necessidade de aumento 
do auto-aprovisionamento, uma vez que 
Portugal consome 17kg/arroz/per capita e 
apenas consegue produzir metade do que 
consome.
A montante está a ser desenvolvido um tra-
balho de obtenção de variedades nacionais 
pelo Cotarroz, duas das quais deverão ser 
submetidas à inscrição no Catálogo Nacio-
nal de Variedades em 2016. Além de reduzir 
a dependência do país face à importação de 
variedades italianas, espera-se que estas 
novas sementes sejam mais adequadas às 
condições edafoclimáticas da nossas bacias 

produtoras. A jusante, é mandatório que os 
agricultores conquistem poder negocial, no-
meadamente criando condições para arma-
zenar o arroz.
Ciente desta necessidade, a Benagro pre-
vê arrancar ainda este ano com a constru-
ção de uma unidade industrial de secagem 
e armazenagem de arroz, com capacidade 
para 16.000 toneladas, num terreno próprio 
em Benavente. O projeto, avaliado em 7 mi-
lhões de euros, aguarda aprovação dos fun-
dos comunitários, mas a licença para cons-
trução já foi aprovada pela autarquia. «Estas 
instalações vão permitir que os nossos 
agricultores aumentem o poder negocial 
perante as fábricas, porque deixam de ter 
a pressão de escoar o arroz imediatamente 
após a colheita e passam a poder fazer uma 
negociação coletiva», explica o diretor de 
serviços da Benagro.

O TOMATE É UM NEGÓCIO ESTÁVEL
O tomate indústria é a segunda cultura que 
faz mover a Benagro, cuja organização de 
produtores (OP) deste setor representa ha-
bitualmente cerca de 800 hectares, embora 
este ano a área tenha aumentado para 920 
hectares. «É uma cultura que me parece 
estar estável nos próximos anos, os agri-
cultores estão a aumentar áreas», comenta 
Joaquim Cabeça. Recorde-se que a área to-
tal de tomate contratada em Portugal este 
ano foi uma das maiores de sempre - 18.861 
hectares (1.696.663 toneladas contratadas 
com as indústrias, dados do IFAP) –, cer-
tamente estimulada pela ajuda →→ pág. 6 

Valorfito quer mais 
e melhor
O comprovado crescimento do Valorfi-
to, que a cada ano aumenta o número 
de pontos de retoma aderentes, supe-
ra as expectativas em termos de qui-
los de embalagens recolhidas e alarga 
a sua atividade nas diversas regiões 
do país, tem sido acompanhado pela 
preocupação de facilitar e melhorar o 
funcionamento do sistema. Neste pro-
cesso de querer fazer mais e melhor, 
o Valorfito vai realizar um inquérito que 
permita diagnosticar necessidades 
e aperfeiçoar todo o processo de re-
colha de embalagens. Os alvos deste 
inquérito, a ser brevemente disponibi-
lizado na Extranet Valorfito, serão os 
pontos de retoma, que na sua função 
de interligação entre o Valorfito e os 
agricultores têm a perceção do que 
poderá ser agilizado. Esta importante 
ferramenta de diagnóstico servirá tam-
bém para aprofundar o conhecimento 
sobre o tema dos produtos obsoletos, 
uma preocupação global que é neces-
sário quantificar. Neste âmbito, será 
integrada no inquérito uma questão 
que permite conhecer, em concreto, 
a quantidade de produtos obsoletos 
que existem nas instalações dos pon-
tos de retoma e assim, sem qualquer 
compromisso, conhecer a verdadeira 
dimensão deste problema.O Valorfi-
to conta com a colaboração de todos 
os pontos de retoma aderentes neste 
processo de crescimento conjunto.

EM DESTAQUE

O arroz é uma paixão partilhada por Joaquim Cabeça (à dir.) 
e António Cartaxo, técnico da Benagro na OP do arroz
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→→ continuação pág.5 comunitária de 240 €/
hectare.Os associados da Benagro querem 
rentabilizar os terrenos, ocupando-os com 
culturas durante todo o ano. É neste con-
texto que estão a investir em culturas hortí-
colas alternativas para a indústria - pimento, 
brócolos, beringelas. «As fábricas de con-
gelados estão ávidas de fazer contratos de 
pimento e brócolos e há uma aposta clara 
dos nossos agricultores nessas culturas», 
confessa o dirigente associativo.

BENAGRO AMPLIA CENTRO DE RETOMA
A preocupação ambiental é transversal a 
toda a sua atividade da Benagro, desde o 
campo às instalações onde armazena e 
vende os fatores de produção. É aí que se 
encontra instalado o Centro de Retoma das 
embalagens vazias de produtos fitofarma-
cêuticos, por estes dias de fim de Junho re-
pleto de sacos Valorfito. «Estou convencido 
de que vamos aumentar novamente o volu-

me de embalagens entregues ao Valorfito. 
Teremos que avançar com a ampliação das 
instalações do Centro de Retoma ainda este 
ano, porque começa a ser pequeno demais 
para o volume de embalagens que recolhe-
mos», afirma Joaquim Cabeça.
A Benagro tem dedicado tempo e esfoço à 
sensibilização dos agricultores para uma boa 
gestão e entrega das embalagens vazias de 
produtos fitofarmacêuticos. Os próprios téc-
nicos da cooperativa são ativos na recolha 
das embalagens quando se deslocam aos 
terrenos dos agricultores nos momentos de 
aplicação dos produtos. «Temos assistido a 
uma melhoria muitíssimo grande na recolha 
das embalagens vazias, mas é necessá-
rio que os técnicos que andam no terreno 
continuem a sensibilizar os agricultores. 
Nós recolhemos todas as embalagens que 
vendemos e queremos recolher mais em-
balagens, mesmo as vendidas por outras 
empresas», remata Joaquim Cabeça.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EMBALAGENS E RESÍDUOS EM AGRICULTURA, LDA.
Rua General Ferreira Martins, nº 10 • 6º A 1495-137 Algés
Tel: 214 107 209 • Fax: 214 139 214
e-mail: contacto.valorfito@sigeru.pt • web: www.valorfito.com

Entregue aqui
as suas embalagens vazias

www.valorfito.com

Em campo por amor à terra.

PONTO DE RETOMA

Os agricultores que produzem tomate beneficiam de avisos diários de rega, emitidos com base na 
leitura da humidade do solo captada por sondas como a que se vê na foto. «Esta prática de gestão 
da rega permitiu uma redução significativa do custo da água e da energia na conta de cultura do 
tomate», diz Joaquim Cabeça, diretor de serviços da Benagro, acompanhado por João Castanheiro, 
técnico na OP do tomate

NOTÍCIAS

Bolsa Valorfito 
Armando Murta apoia 
investigação sobre 
filmes biodegradáveis 
e reciclagem  
de plásticos

A Bolsa Valorfito Armando Murta re-

lativa ao ano letivo 2014/2015 será 

atribuída a duas teses de Mestrado: 

uma de Mariana Vieira Dias, aluna de 

Engenharia do Ambiente do Instituto 

Superior de Agronomia, subordinada 

ao tema “Estudo do desempenho de 

filmes biodegradáveis numa cultura de 

ciclo curto”, visando analisar uma nova 

geração de bioplásticos na cultura da 

escarola (Chicorium endivia L.) para 

processamento industrial, na perspe-

tiva ambiental e do produtor. A tese 

é orientada pela Professora Elizabeth 

Duarte. A segunda tese apurada para 

a Bolsa é da autoria de Daniela Beles, 

aluna de Engenharia do Ambiente da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, sobre o 

tema “Análise das melhores técnicas 

disponíveis para recuperar/tratar os 

resíduos de plástico agrícolas”. O tra-

balho visa estudar as tecnologias dis-

poníveis do ponto de vista ambiental, 

económico, social e técnico e está sob 

orientação da Professora Doutora Gra-

ça Martinho e da Doutora Ana Pires.

A Bolsa Valorfito Armando Murta é 

uma iniciativa do Valorfito para apoiar 

trabalhos de Investigação e Desenvol-

vimento, no âmbito de teses de mes-

trado e mestrado integrado, nas áreas 

da Agricultura e Ambiente. O valor 

pecuniário de cada bolsa é de 2000€.

http://www.valorfito.com

