
RESPEITO!
Há pouco tempo o Greenpeace e ou-
tros seus satélites fizeram publicar 
acusações aos agricultores verdadei-
ramente impensáveis e até ofensivas. 
Entre outras suposições, presunções 
e avaliações empíricas, equiparam os 
agricultores que utilizam produtos fi-
tofarmacêuticos a viciados, sendo fei-
ta uma infeliz ligação entre os viciados 
em tabaco (fumadores) e os viciados 
em pesticidas (agricultores). Trata-se 
de uma postura totalmente insensata 
e muito humilhante para a profissão 
agrícola, ignorando a verdadeira di-
mensão dessa que é, provavelmente, 
a actividade mais nobre da humani-
dade. 
A agricultura alimenta, veste e faz mo-
ver o mundo. Tem por isso um papel 
absolutamente decisivo e será esta a 
profissão que moldará o nosso futuro, 
quer estejamos a falar em alterações 
climáticas, poluição, biodiversidade, 
pobreza, prosperidade, fome, obesi-
dade, doença ou saúde. As projecções 
a longo prazo são bem claras quanto 
às crescentes necessidades de uma 
população cada vez maior e mais exi-
gente. Em regiões como África Sub-
saariana, prevê-se que a subnutrição 
persista ainda por mais algumas dé-
cadas; por outro lado, no chamado 
“mundo desenvolvido” o desafio está 
em disponibilizar alimentos mais sau-
dáveis e com melhor equilíbrio nutri-
cional. A questão é que simultanea-
mente há que cumprir estas tarefas, 
preservando o planeta. Ou seja, cabe à 
agricultura produzir mais e melhor, só 
com esta Terra e assegurar a existência 
das gerações futuras. A tecnologia, a 
inovação, a ciência são indispensáveis 
em todo este processo, cabendo aos 
produtores a sua aplicação de forma 
responsável e criteriosa. São muitos 
os exemplos da responsabilidade com 
que os agricultores encaram a sua ac-
tividade e a aplicam no seu dia-a-dia. 
E o VALORFITO é testemunha disso, 
como pôde demonstrar na última edi-
ção da VALORFITO@CTUAL.
Quando se ataca os agricultores e a 
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António Lopes Dias,
Director-Geral do Valorfito

Alvo: pontos de retoma e agricultores do 
Centro e Norte de Portugal.

Missão: reforçar a mensagem sobre boas 
práticas agrícolas relativas à entrega de 
embalagens vazias de produtos fitofar-
macêuticos.

Apesar do sucesso global alcançado 
na taxa de recolha das embalagens va-

zias de produtos fitofarmacêuticos em 
Portugal, que deverá superar este ano 
a marca dos 40%, atendendo ao cres-
cimento de 54% no 1º semestre e de 
40% no 3º trimestre de 2015, face  aos 
períodos homólogos de 2014, existem 
regiões do país onde este desempe-
nho positivo é menos evidente. Atento 
a esta realidade, o Valorfito iniciou em 
Junho de 2015 uma campanha de  

Valorfito em “Missão Impossível”

O VALORFITO LANÇOU UMA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO DIRIGIDA 
AOS AGRICULTORES E PONTOS DE RETOMA DO CENTRO E NORTE DO 
PAÍS, COM VISTA A AUMENTAR A TAXA DE RETOMA DAS EMBALAGENS 
NESTAS REGIÕES.

A NÃO PERDER NESTA EDIÇÃO...

ENTREVISTA
LUÍS BANZA, 
PROTEJAGRO
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forma como produzem, esquece-se com-
pletamente que a maioria da população 
pode viver actualmente dedicando a sua 
energia e tempo às tarefas diárias sem se 
preocupar com a disponibilidade de ali-
mentos, assegurada por esses mesmos 
agricultores. A existência de comida não 

é uma preocupação, é um dado adqui-
rido, mas infelizmente não para todos.
Por isto e muito mais que este espaço 
não permite, o que se exige, no mínimo, 
é RESPEITO!
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 sensibilização dirigida às zonas Cen-
tro e Norte do país, onde predominam 
as explorações agrícolas de minifúndio 
e agricultores de faixa etária mais ele-
vada, coincidindo com taxas de retoma 
mais baixas.
O Valorfito quis clarificar possíveis dú-
vidas sobre o funcionamento do siste-
ma  e contrariar  hábitos enraizados e 
práticas menos corretas que ainda per-
sistem. Neste processo considerou uma 
mais-valia envolver as cooperativas, que 
têm um papel fundamental na ligação 
com os agricultores, e associou-se à Con-
fagri na designada “Missão Impossível”.
Numa 1º etapa a equipa do Valorfito rea-
lizou um ride por 20 cooperativas iden-
tificadas, em conjunto com a Confagri, 
com vista a diagnosticar as especi-
ficidades e perfil dos agricultores 
de cada região e a agendar uma 
data para realização das ses-
sões de esclarecimento. 
O diálogo estabeleceu-
-se, nesta fase, com 
os funcionários 
das cooperativas 
encarregues da 
venda de produtos 
fitofarmacêuticos, 
interlocutores diretos 
dos agricultores. Estas 
visitas serviram também 
para distribuir cartazes e folhe-
tos Valorfito nos pontos de retoma.
A 2ª etapa consistiu na realização do 
“Dia Valorfito”, com ações de sensibili-
zação e esclarecimento em 8 cooperati-
vas, durante o mês de Setembro. O perfil 
dos eventos moldou-se à disponibilida-
de e necessidades de cada audiência, 
indo desde sessões de esclarecimento 
de algumas horas, até seminários de um 
dia inteiro, onde se abordaram temas 
diversos de interesse para a comunida-
de agrícola local. 
A convite das cooperativas agrícolas de 
Vila do Conde e da Póvoa do Varzim, 
o Valorfito participou na AgroSemana, 

no início de Setembro,  com um stand 
institucional, pelo qual passaram várias 
centenas de pessoas, a quem foi distri-
buída informação. Uma das ações mais 
bem sucedidas da “Missão Impossível”!
«Foi muito proveitoso o contato com os 
agricultores e pensamos que a mensa-
gem Valorfito passou de forma eficaz, 
embora seja necessário retomar o con-
tato com algumas das cooperativas», 
afirma Paulo Cruz, Secretário Executivo 
da Anipla, que esteve diretamente en-
volvido nesta iniciativa. 

A legislação não basta para 
mudar comportamentos
«Precisamos de incutir mais empenho 
e responsabilidade a algumas coope-

rativas no trabalho de sensibiliza-
ção para as boas práticas agrí-

colas (…) a legislação obriga 
os agricultores a entregar 

as embalagens vazias, 
mas isso por si só não 

basta para mudar 
comportamen-
tos. É  necessário 
persistir na infor-

mação e sensibili-
zação. Recordemos 

quantos anos foram 
necessários para que 

os portugueses passassem 
a usar cinto de segurança nos 

automóveis!», acrescenta Paulo Cruz, 
lembrando que encontrou alguns agri-
cultores que ainda têm enraizada a prá-
tica de queimar as embalagens vazias, 
como recomendava a antiga Família 
Prudêncio. 
A “Missão Impossível” envolveu 20 coo-
perativas, 1300 agricultores e 28 ses-
sões de esclarecimento.
Aos kms percorridos perdeu-se a conta, 
mas o tempo passado na estrada e as 
muitas horas de contacto com os agri-
cultores foi dado por muito bem em-
pregue. 

Valorfito em “Missão Impossível”NOTÍCIAS

Valorfito colabora 
com o COTHN 
No segundo semestre de 2015, o 
COTHN organizou 4 workshops 
sobre o tema – “Proteção das cul-
turas, aplicação de produtos fito-
farmacêuticos e inspeção de pul-
verizadores”, destinados a técnicos 
e agricultores.
Dos vários temas que integraram 
os eventos, destacamos a área 
da gestão de embalagens vazias, 
cuja sensibilização, assegurada 
pelo Engº Paulo Cruz, foi valoriza-
da pela demonstração prática de 
como atuar em relação a esta área 
importante das boas práticas agrí-
colas. Nos Workshop’s realizados 
em Pinhel, Nelas, Runa e Odemira 
participaram cerca de 240 agricul-
tores e técnicos.

AgroSemana recebe stand do Valorfito 
A AgroSemana, feira agrícola de referência no Norte de Portugal, teve lugar em Vila  do Conde de 3 a 6 de Setembro. 
A participação do Valorfito na AgroSemana foi mais um dos veículos utilizados para passar a mensagem aos vários 
agentes (agricultores, pontos de retoma e influenciadores) sobre a recolha das embalagens dos fitofarmacêuticos, 
numa região onde é necessário reforçar a informação e a sensibilização dos agricultores locais para este tema.
Neste evento, que contou com aproximadamente 30.000 visitantes, a presença da maior parte das cooperativas agrí-
colas e escolas agrárias foi essencial para que se fizesse chegar toda a informação que deve ser prestada aos respecti-
vos clientes e alunos, de forma personalizada e directa.

DESTAQUE

A “MISSÃO 
IMPOSSÍVEL” 
ENVOLVEU 20 

COOPERATIVAS, 
1300 AGRICULTORES 

E 28 SESSÕES DE 
ESCLARECIMENTO
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Inquérito Valorfito

No início de Outubro, o Valorfi-
to lançou um inquérito junto dos 
Pontos de Retoma que permitirá 
avaliar, adaptar e melhorar o fun-
cionamento do sistema e evoluir 
em termos de prestação de servi-
ços. Esta importante ferramenta 
de análise, encontra-se disponível 
para resposta  através da Extranet 
Valorfito, que a cada dia ganha im-
portância como veículo de facilita-
ção da comunicação entre o Valor-
fito e os PR’s.
A análise das respostas, confiden-
ciais, será efetuada no final de Ja-
neiro de 2016 e os resultados glo-
bais serão divulgados no evento de 
entrega dos Prémios Valorfito, no 
início do próximo ano.
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Valorfito presente 
na Portugal Agro 
2015 
O Valorfito volta a participar na feira 
Portugal Agro, cuja 2ª edição decor-
re de 21 a 23 de Novembro. Organi-
zada pela FIL – Feira Internacional 
de Lisboa, a Portugal Agro – Feira 
Internacional das Regiões, da Agri-
cultura e do Agro-alimentar, preten-
de mostrar a agricultura portuguesa 
na sua diversidade e riqueza, mas 
também na sua forte vocação em-
presarial a que não é alheia a dimen-
são internacional. 
O Valorfito estará presente em con-
junto com a Anipla num stand que 
se pretende que seja fonte de divul-
gação e informação sobre o setor 
fitofarmacêutico em geral e sobre 
a utilização dos produtos fitofarma-
cêuticos em particular.
Visite-nos!

ENTREVISTA

Fale-nos da génese e do desenvolvi-
mento da Protejagro?
A Protejagro tem 25 anos de ativida-
de e atua sobretudo no perímetro de 
rega do Roxo. Crescemos primeiro 
com a cultura do tomate, depois com 
o milho, e hoje em dia desenvolvemos 
a atividade no âmbito das principais 
culturas existentes no perímetro de 
rega do Alqueva: olival, cereais de 
regadio, amendoal, papoila, colza, vi-
nha, uva de mesa, citrinos, pomares 
de prunoideas e pomóideas. Fomos 
pioneiros no apoio à cultura da col-
za, na campanha passada ajudámos 
a produzir cerca de 300 hectares e 
na atual campanha prevemos atingir 
os 1.000 hectares. É uma cultura al-
ternativa, face aos baixos preços dos 
cereais de Outono-Inverno.

Outras culturas como a amêndoa e a 
nogueira estão a desenvolver-se na 
região, inclusivamente foi anuncia-
da a construção de uma unidade de 
transformação de amêndoa em Fer-
reira do Alentejo…
A amendoeira é uma cultura alterna-
tiva, com bons preços de mercado. 
Para que o regadio evolua em Alque-
va, e seja competitivo, é necessário 
que se fixem agroindústrias na região.
 
A dinâmica gerada pelo Alqueva no 
Alentejo tem sido uma alavanca no 
crescimento da Protejagro? 
O regadio está inegavelmente na ori-
gem do crescimento da Protejagro. 
As culturas de regadio têm obrigato-
riamente um consumo de fatores de 
produção muito maior do que as de 
sequeiro.  

«O sucesso resulta 
da nossa política de 
responsabilidade»
A PROTEJAGRO É UM DOS MAIS 
RELEVANTES DISTRIBUIDORES 
DO ALENTEJO E UM PARCEIRO 
DE NEGÓCIO À ALTURA DOS DE-
SAFIOS QUE O REGADIO IMPRI-
MIU AO DESENVOLVIMENTO DA 
REGIÃO. LUÍS BANZA, SÓCIO-GE-
RENTE DA EMPRESA, FALA DO 
PRESENTE E DO FUTURO DO NE-
GÓCIO AGRÍCOLA E DA IMPOR-
TÂNCIA DE PRESTAR UM SERVI-
ÇO INTEGRADO, QUE INCLUI A 
RECOLHA DAS EMBALAGENS NA 
EXPLORAÇÃO DO AGRICULTOR.

Qual a sua visão sobre o futuro do 
Alqueva em termos das culturas 
mais rentáveis?
Acredito sobretudo na intensificação 
das culturas características da zona 
mediterrânica, nomeadamente o oli-
val, o amendoal, os pomares de pru-
nóideas, de citrinos e de nogueiras, e 
em algumas culturas hortoindustriais. 
Quanto às commodities – milho, gi-
rassol, etc – dependemos dos preços 
nos mercados mundiais, e ao contrá-
rio do que inicialmente se estimava, 
o milho não teve a expansão previs-
ta, precisamente devido à baixa dos 
preços. 

Considera a Protejagro uma empre-
sa inovadora? 
A Protejagro presta um serviço de 
apoio técnico ao agricultor nas cul-
turas anuais – melão, hortoindus-
triais, colza, tomate, cereais, etc - e 
de apoio logístico nas culturas per-
manentes. Conseguimos ter uma ex-
celente capacidade logística junto   
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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
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 Pontos de Retoma devem apre-
sentar a sua candidatura aos Pré-
mios Valorfito 2015 nas categorias 
Excelência e Investimento até 31 de 
Dezembro. 
Este ano surge uma nova categoria, o 
Prémio Missão Impossível, de carác-
ter extraordinário, com o objetivo de 
estimular o aumento da taxa de reto-
ma em distritos onde este indicador 
está significativamente mais baixo 
do que a média nacional. Este pré-
mio é dirigido aos distritos de Viana 
do Castelo, Braga, Porto, Bragança,  
Vila Real, Aveiro, Coimbra, Guarda, 
Viseu e Castelo Branco. Serão vence-
dores todos os PR’s que dupliquem 
em 2015 as quantidades recolhidas 
(kg), face a 2014 e, em simultâneo, 
atinjam no final de 2015 um mínimo 
de 1.500 kg. Será atribuído 1 prémio 
único, que pode ser atribuído ex-ae-
quo no caso de haver mais do que 
um PR a cumprir os critérios. 
Tal como na edição anterior, serão 
entregues prémios nas categorias 
Crescimento, Quantidade e Coope-
rativa. Consulte o Regulamento.

Financia trabalhos de Investigação 
e Desenvolvimento, de âmbito uni-
versitário, nas áreas de Agricultura e 
Ambiente. Consulte o Regulamento.
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Os prémios Valorfito  
esperam por si!
Concorra até 31 de 
Dezembro

BOLSA VALORFITO 
“Armando Murta”
Concorra até 30 de 
Novembro

ENTREVISTA

 dos clientes, com o suporte dos 
nossos fornecedores, o que tem impul-
sionado o crescimento da empresa.

A Protejagro tem dado o exemplo 
liderando o ranking de recolha de 
embalagens vazias de produtos fito-
farmacêuticos no âmbito do sistema 
Valorfito. Que parte deste sucesso 
se deve à  sensibilização dos agri-
cultores?
O sucesso decorre sobretudo da po-
lítica de responsabilidade ambiental 
da Protejagro e do serviço integrado 
que presta aos seus clientes, desde 
a venda dos fatores de produção à 
recolha das embalagens vazias nas 
explorações agrícolas. O agricultor 
tem imensa coisa com que se preo-
cupar, se tratarmos da recolha é mais 
um serviço que lhe prestamos. Enca-
ro este serviço como uma mais-valia 
para a Protejagro, porque o impor-
tante é ter o cliente fidelizado, satis-
feito com o fornecedor. 

Em 2014 a Projetagro chegou à mar-
ca das 18,5 toneladas de embala-
gens vazias recolhidas.  Que volume 
prevê recolher em 2015?
A recolha das embalagens vazias de-
pende do consumo de produtos fito-
farmacêuticos em cada ano agrícola. 
Estimo que possamos crescer cerca 
de 5% em 2015.

Na sua opinião o que deve melhorar 
no âmbito do sistema Valorfito?
A capacidade de resposta na reco-
lha das embalagens. Em períodos 
de ponta torna-se complicado para 
a nossa empresa armazenar grandes 
quantidades de embalagens, sobre-
tudo porque lidamos com embala-
gens de grande formato. O próprio 
sistema informático do Valorfito de-
via alertar a entidade que faz a reco-
lha para a quantidade de embalagens 
existente nos Pontos de Retoma, de 
modo a que as recolhas fossem mais 
frequentes. 

FICHA TÉCNICA

Sede: São João de Negrilhos, Aljustrel

Nº funcionários: 4 administrativos, 3 logística,  4 técnicos

Produtos: sementes, fitofarmacêuticos, adubos, fitonutrientes

Serviços: apoio técnico ao agricultor; compra da produção ao agricultor

Volume faturação 2014: 10 milhões €

Certificações: PME Excelência

Embalagens entregues ao Valorfito em 2014: 18,5 toneladas

Previsão aumento embalagens entregues ao Valorfito em 2015: 5%

*Números acumulados, à data de 31 de Outubro de 2015
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