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Prudêncio - uma família com amor à terra

a nova família Prudêncio 
Nos anos 70 do século passado surgiu 
nos écrans televisivos um desenho ani-
mado, obviamente a preto e branco, 
abordando um tema pouco habitual. Uma 
quinta, uma família, animais e muito hu-
mor, passavam uma mensagem de alerta 
para um conjunto de procedimentos de 
segurança relativos à utilização dos “pes-
ticidas”. Começava assim: “A família 
Prudêncio guarda os pesticidas em lugar 
seguro, longe das crianças, dos animais, 
dos alimentos e fechados à chave. Não 
come, não bebe e não fuma aquando da 
aplicação dos tóxicos…”. E assim por 
diante, acabando por passar uma men-
sagem que, pelas circunstâncias da al-
tura - lembro que só havia um canal de 
TV - teve um impacto muito forte no seu 
público-alvo. Tão forte, que ainda hoje 
há quem pense que as embalagens dos 
“pesticidas” se podem queimar e enter-
rar, como fazia a Família Prudêncio nesse 
tempo.
O segmento de agricultores mais tradicio-
nais, de mais alta média etária e menos 
letrados são, sem sombra de dúvidas, 
o alvo do Valorfito mais difícil de atingir. 
E o seu número não é negligenciável. 
Era necessário uma campanha dedica-
da, que recordasse outros tempos, que  
actualizasse a informação então passa-
da e que lhes dissesse algo. Nada como 
fazer “renascer” aquela família que en-
tretanto cresceu, se multiplicou e se de-
senvolveu. Foi criada uma nova imagem 
de uma família renovada, continuando 
apostada na agricultura, mas adaptada às 
novas exigências de um mercado mais 
global e preocupado com a sustentabili-
dade da actividade económica. 
A nova família Prudêncio vai fazer-lhe 
companhia nos próximos meses. Esteja 
atento às suas histórias e à sua mensa-
gem: Deixe que o amor desça à sua terra 
e cuide da Terra de todos nós!

entreViSta
«MUitas faMíLias POrtUgUe-
sas se identificarãO cOM a 
nOva faMíLia PrUdênciO»,  
fLávia raMOs aLfarrOba, 
sUbdirectOra-geraL de  
aLiMentaçãO e veterinária.
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a nãO Perder nesta ediçãO...

oS Prudêncio
faMíLia PrUdênciO só Há UMa. 
Mas individUaLMente tOdOs sãO 
MUitOs diferentes. cOnHeça Os 
PersOnagens.
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antónio Lopes dias, 
director-geral do valorfito

editOriaL

Era uma vez um jovem empreendedor que 
sonhava com um futuro ligado à terra, aquela 
que sempre conheceu, recusando abando-
ná-la como muitos dos seus amigos, compa-
nheiros de escola, brincadeiras, que tiveram 
que procurar o futuro por outras bandas. Pru-
dêncio acreditou, e um dia, há mais de 50 
anos, agarrou a sua quinta, aplicando todas 
as suas forças, fazendo-a crescer e frutificar, 
até se tornar a mais bonita e bem sucedida 
da região.
Veio o casamento, os filhos e mais tarde os 
netos. O filho, hoje conhecido pelo pai Pru-
dêncio, ficou, rendido ao encanto da terra, 
empenhado no desenvolvimento do negó-
cio, procurando aplicar os conhecimentos 

que adquiriu na Escola que frequentou na 
“grande cidade”. Acrescentou tecnologia ao 
saber tradicional do seu pai e a quinta é hoje 
um exemplo na região, não só pelas boas 
colheitas, como pelas práticas amigas do 
ambiente, um ponto de honra para a família 
Prudêncio.
São 7 da manhã. Um raio de sol empurra o 
cortinado e espreita pela janela da cozinha. O 
aroma a café e a torradas invade o ar, convi-
dando o avô e o pai Prudêncio a retemperar 
energias para mais um dia de trabalho. O pai 
Prudêncio consulta o “tablet” e diz: 

—“Pai, recebi os resultados das análises 
ao “brix”. Parece que estamos →→ pág. 2 
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PrUdênciO - UMa faMíLia  
cOM aMOr à terra (cont.)PersOnagens
→→ continuação pág. 1 com um bom nível 
de maturação das peras. Acho que na pró-
xima semana podemos começar a colher. 
Como os tratamentos estão terminados, 
está na altura de entregarmos as embala-
gens vazias dos fitofármacos.” 

-“Sim, já temos umas boas dúzias de sacos 
cheios com embalagens vazias e este ano 
podemos entregá-las ao António quando 
mais nos convier. Vou aproveitar para pas-
sar pelo Ponto de Retoma hoje e trago já o 
material para o pessoal começar a colheita”, 
concorda o avô Prudêncio.

—“A propósito de pessoal, foi muito im-
portante a acção de formação que fizemos 
este ano. Acredita que antes a Cremilde 
queria pôr as embalagens vazias no conten-
tor do lixo doméstico e o Joaquim dizia que 
se podiam queimar ou enterrar! Depois da 
explicação do formador sobre o perigo que 
isso representaria por contaminar a terra, o 
ar e a água e de lhes explicar que, se as em-
balagens vazias forem entregues no Ponto 
de Retoma, são recicladas e o material aca-
ba por ser usado no fabrico de material para 
agricultura, como tubos protectores para 
vinha ou árvores de fruto, eles ficaram mais 
convencidos”, lembra o pai.

—“Pois é. Ainda na semana passada a 
Cremilde fez o Joaquim voltar atrás e não 
descansou enquanto ele não colocou as 
embalagens vazias no saco Valorfito, depois 
de lavadas e inutilizadas”, recordou o avô 
Prudêncio, acrescentando entre risos: “Re-
almente já tempos houve em que o correc-
to era queimar ou enterrar as embalagens. 
Mas os tempos mudam, hoje há coisas que 
se sabem que não se sabiam nessa altura. 
É preciso entender isso. É preciso mudar, 
quando o fazemos para melhor.”

—“Sabe pai, até por amor à terra, devemos 
ser persistentes e passar a mensagem. Se 
quiser que os meus filhos daqui a 50 anos 
ainda estejam nesta quinta a viver da agri-
cultura, não pode ser de outra forma. A terra 
é só uma e devemos-lhe respeito, se dela 
queremos viver”, diz o pai, agora em tom 
mais sério.

A meio do pequeno-almoço, entram na co-
zinha a avó e a mãe Prudêncio, com um ces-
to de pêssegos acabados de colher. 

—“Trouxe estes pêssegos para entregares 
à esposa do António, que tos pediu on-
tem”, diz a avó Prudêncio para o →→ pág. 3 
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faMíLia PrUdênciO só Há UMa. Mas individUaLMente tOdOs sãO 
MUitOs diferentes. cOnHeça Os PersOnagens.

Avô Prudêncio
Tem o saber da terra cravado na cara, mis-
turado com um olhar profundo e uma ex-
pressão deliciosamente ternurenta. É um 
avô como o nosso, o avozinho que todos 
nós gostamos de abraçar e de ouvir. Talvez 
seja amor pela terra, talvez seja orgulho 
pelos netos que “um dia vão herdar isto 
tudo”. Apesar da idade, está em boa forma 
e estar quieto “é coisa de velhos”. Vive para 
a quinta que é a menina dos seus olhos. 

Pai Prudêncio
Além de ser o herdeiro da quinta, também 
herdou todo o saber ancestral do Avô Pru-
dêncio. No entanto, como cresceu noutros 
tempos, habituou-se a confiar no seu iPad 
ou no seu iPhone para optimizar os resulta-
dos da quinta. Em tom de brincadeira, a mu-
lher chama-lhe o Agricultor Gadget. Apesar 
do muito tempo que passa no meio das co-
lheitas e plantações, está sempre aprumado 
e impecavelmente elegante. 

Avó Prudêncio
A Avó Prudêncio é uma avó muito bonita, 
de cabelos brilhantes e viçosos, com ru-
guinhas de afectos. Está sempre atenta 
aqueles pormenores que às vezes esca-
pam ao Avô Prudêncio. E se acham que 
ela não faz trabalho de campo porque vai 
estragar as unhas, estão muito engana-
dos! Desempenha um papel muito impor-
tante na organização do dia-a-dia da quin-
ta.  E se a vaidade pode ser muita e não se 
perde com a idade, a vontade de ter uma 
quinta saudável, florida e de boa saúde é 
maior que tudo. Além dos netos, claro!

Mãe Prudêncio
Passa grande parte do tempo no 
campo e sempre que pode dá uma 
ajuda, mas não dispensa a agitação 
da cidade, gosta de ir ao ginásio, 
adora ir ao centro comercial com 
as amigas e está sempre na moda. 
Mesmo quando se equipa para dar 
a tal mãozinha no campo, fá-lo com 
estilo e com muita elegância. 
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→→ continuação pág. 2 marido, já um pouco 
esquecido dos detalhes mundanos. “… e a 
esposa do António que esteja descansada 
porque cá na quinta só usamos produtos 
fitofarmacêuticos homologados e respeita-
mos os intervalos de segurança. Podem-se 
comer os pêssegos à vontade”, lembra a avó 
Prudêncio.

Entretanto, sentam-se à mesa os membros 
mais novos da família Prudêncio. 

— “Ó mãe, o que é a pegada de carbono? 
A professora disse no outro dia que temos 
que reduzir a pegada e eu não percebi”, ex-
clama a pequenita Prudêncio, que todas as 
manhãs tem uma pergunta difícil na manga.

—“Filha, a pegada de carbono é como uma 
marca que todas as pessoas deixam no Pla-
neta ao fazerem diversas coisas que contri-
buem para poluir o ambiente. Por exemplo, 
quanto mais andamos de carro, mais polui-
ção fazemos. É por isso que tu e o teu irmão 
vão de bicicleta para a escola e é por isso 
que nós cá na quinta entregamos as emba-
lagens vazias de fitofármacos no Ponto de 
Retoma para reciclagem. Estamos a con-
tribuir para um melhor ambiente, deixando 
uma pegada mais pequena na Terra”, explica 
pacientemente a mãe Prudêncio.

—“Ó mãe, tenho uma ideia. E se eu aju-
dasse o pai e o avô a levar as embalagens 
vazias ao sr. António na minha bicicleta. Dei-
xávamos ainda menos pegadas cá na Terra”, 
sugere o reguila do pequeno Prudêncio.

—“Tens razão, és muito generoso, mas és 
demasiado pequeno e os sacos são muitos. 
Além disso, nós já contribuímos de outras 
formas para reduzir a pegada de carbono. 
Eu até comprei um carro híbrido para ir à 
cidade”. Ninguém na família resistiu a uma 
forte gargalhada, perante o ar solene e or-
gulhoso da mãe Prudêncio.

Assim começa mais um dia, de forma di-
vertida, em casa da Família Prudêncio. Nos 
próximos meses estes personagens vão 
estar perto de si, através de uma importan-
te campanha de sensibilização para as boas 
práticas no que se refere aos destinos a dar 
às embalagens vazias de produtos fitofar-
macêuticos. Deixe-se contagiar pela boa 
disposição da nova Família Prudêncio, mas 
leve muito a sério o seu lema:

ENTREGUE AS EMBALAGENS VAZIAS DOS 

FITOFÁRMACOS…POR AMOR À TERRA!

PersOnagens (cont.)

Galo
Acha-se um bocadinho o dono da quinta, 
talvez seja por isso que anda sempre de 
crista levantada. Não é que seja arrogan-
te nem que se ache melhor do que os 
outros. No fundo, só acredita que tem a 
responsabilidade de ser o animador ofi-
cial da quinta e se Deus lhe deu o dom 
de cantar, então que ele o use para ani-
mar e para contagiar de sorrisos todo o 
resto da herdade da Família Prudêncio. 

Filha Prudêncio
Está na idade dos porquês! É amorosa, 
inteligente e preocupada com os gran-
des assuntos da vida, nomeadamente 
porque é que os morangos não nascem 
nas árvores e porque é que as abelhas 
passam tanto tempo nas flores. Com 
os seus olhos grandes, cheios e vibran-
tes é a “cara chapada da mãe”. Tem 
um estilo descontraído e adora apren-
der a cozinhar com a avó. Para grande 
orgulho dos avós, é uma craque de 
provérbios populares e não há dúvida 
vai ter queda para a agricultura. É a 
sabedoria do Avô em versão feminina.

Filho Prudêncio
Como todos os rapazes de 11 anos é re-
guila e só pensa em brincadeira. É giro, 
astuto, sempre a correr de um lado para 
o outro e já se mexe na quinta como 
gente grande. Surpreende tudo e todos 
com a sua inteligência desarmante. A 
Avó gosta de lhe apertar as bochechas 
e diz que ele parece o Avô em ponto 
pequeno. Adora visitas guiadas à quin-
ta pelo Avô e ouve com atenção todas 
as suas histórias, incluindo aquela que 
acaba com a frase “Um dia tudo isto 
vai ser teu...”. Adora a irmã e já sente a 
responsabilidade de irmão mais velho. 

PrUdênciO - UMa faMíLia cOM 
aMOr à terra (cont.)
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entrevista

«muitas famílias portuguesas se identificarão com a nova família Prudêncio»
nUM MOMentO eM qUe a asseM-
bLeia da rePúbLica anaLisa 
LegisLaçãO sObre UsO sUsten-
táveL de PrOdUtOs fitOfarMa-
cêUticOs, fLávia raMOs aLfar-
rOba, sUbdirectOra-geraL de 
aLiMentaçãO e veterinária, eLO-
gia a «actividade MUitO POsiti-
va» dO vaLOrfitO e cOnsidera 
qUe a nOva faMíLia PrUdênciO 
é UMa «iMPOrtante ferraMen-
ta de sensibiLizaçãO» dOs agri-
cULtOres POrtUgUeses Para O 
cUMPriMentO de bOas Práticas 
agrOaMbientais.

A retirada de substâncias activas de 
produtos fitofarmacêuticos do mercado 
comunitário continua. Qual é a real pers-
petiva de redução nos próximos anos? 
O processo de reavaliação comunitária de 
substâncias activas (s.a.), iniciado com a 
publicação da Directiva n.º 91/414/CEE, do 
Conselho, de 15 de Julho, e para as s.a. 
que se encontravam no mercado na data 
de 25 de Julho de 1993, terminou a 31 de 
Dezembro de 2009, com um balanço de 
213 s.a. aprovadas e 705 s.a. não aprova-
das) relativamente às s.a. que se encontra-
vam no mercado no início do processo (949 
substâncias). A par do processo de reava-
liação, têm vindo a ser submetidas a nível 
comunitário e a ser colocadas no mercado, 
novas s.a., embora a um ritmo mais lento, 
estando, presentemente, aprovadas 93 s.a. 
de um total de 171 s.a. novas, notificadas à 
Comissão Europeia.
Ainda ao abrigo do regime de ressubmissão 
de dossiers de s.a. para as quais foi tomada 
uma decisão negativa, implementado em 
2008, foram entretanto recuperadas pou-
co mais de 60 s.a. das originalmente não 
aprovadas, elevando o número total de 
s.a. aprovadas a sensivelmente 370, ou 
seja, representando cerca de um terço do 
total de s.a. originalmente existentes no 
mercado comunitário.
O Regulamento (CE) n.º 1107/2009, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Outubro, entretanto publicado e em plena 
aplicação, reforça o princípio de precaução 
e introduz novos critérios toxicológicos e 
ambientais, a serem aplicados, quer na 
aprovação de s.a que venham a ser colo-
cadas no mercado, quer para a renovação 
da aprovação das s.a. que se encontram 
presentemente aprovadas. Estimativas rea-
lizadas quando da discussão deste diploma 

apontavam para uma redução entre 10 a 
20% relativamente às s.a. já aprovadas, re-
dução esta, a verificar-se de modo faseado 
durante os próximos 10 anos.

Que consequências para Portugal, como 
pequeno país agrícola, desse cenário?
Para Portugal, assim como para qualquer 
outro Estado-Membro, as consequências 
da retirada de s.a. do mercado traduzem-se 
na menor disponibilidade de produtos fito-
farmacêuticos para a protecção fitossanitá-
ria, o que cria, naturalmente, maior pressão 
na aplicação mais frequente de um mesmo 
produto, sendo que os problemas fitossa-
nitários terão de ser controlados com um 
leque menor de produtos com diferentes 
modos de acção, o que poderá criar maio-
res dificuldades numa gestão adequada de 
situações de resistência. 

A Direcção Geral de Alimentação e Ve-
terinária (DGAV) é por vezes acusada de 
ser excessivamente exigente com as ho-
mologações dos produtos fitofarmacêu-
ticos. É justo este comentário?
Não. A Direção-Geral de Alimentação e Ve-

terinária (DGAV) aplica, no processo auto-
rizativo dos produtos fitofarmacêuticos, as 
mesmas exigências, princípios e procedi-
mentos que os demais Estados-Membros, 
na observância estrita da legislação em 
vigor, procurando, sempre que possível, 
assegurar que, para os problemas fitossani-
tários de âmbito nacional, seja enquadrada 
a prática agrícola mais adequada e garantida 
a gestão necessária e equilibrada dos inimi-
gos das culturas, traduzida na observância 
dos princípios de boa prática fitossanitária 
e uso sustentável dos produtos fitofarma-
cêuticos.

A proposta de lei sobre Uso Sustentável 
de Produtos Fitofarmacêuticos introduz 
regras sobre distribuição, venda e apli-
cação destes produtos. Quais as novida-
des principais face à legislação nacional 
anterior?
A futura legislação prevê, de facto, novas 
exigências relativamente à legislação vigen-
te, a maioria delas por força da Directiva 
n.º 2009/128/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de Outubro de 2009, 
que estabelece um quadro de →→ pág. 5 

«Tem chegado 
até nós uma 
informação 
muito positiva 
da actividade 
do Valorfito»
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entrevista (cont.)

→→ continuação pág. 4 acção a nível comu-
nitário para uma utilização sustentável dos 
pesticidas. A principal novidade, como ob-
jectivo prioritário da Directiva, é a de que, a 
partir de 26 de Novembro de 2013, é obri-
gatória formação profissional, prestada 
por entidades certificadas oficialmente, 
para todos aqueles que manuseiam, 
vendem e aplicam produtos fitofarma-
cêuticos de uso profissional.
Paralelamente, importa destacar outros as-
pectos relevantes, como sejam: — a inten-
sificação das medidas que visam a redução 
do risco e dos impactos na saúde humana 
e no ambiente decorrentes da aplicação 
dos produtos fitofarmacêuticos, tanto nas 
tradicionais explorações agrícolas e flores-
tais, bem como em zonas específicas de 
especial vulnerabilidade para a população 
em geral e para o ambiente. Nestas devem 
ser igualmente adoptadas medidas gerais 
de protecção do meio aquático e da água. 
Zonas essas que a futura lei classificará 
como zonas urbanas, zonas de lazer e vias 
de comunicação; — a obrigatoriedade de 
efectuar e manter registos discriminados 
da distribuição, venda ou aplicação dos pro-
dutos fitofarmacêuticos; — a aplicação do 
princípio geral da proibição das aplicações 
aéreas de produtos fitofarmacêuticos, sal-
vo nos casos considerados imprescindíveis 
e desde que verificadas certas condições, 
sustentados em Planos de Aplicações Aé-
reas previamente aprovados pelos serviços 
oficiais; — a obrigatoriedade de os agricul-
tores seguirem os princípios da Protecção 
Integrada a partir de Janeiro de 2014; e — a 
obrigatoriedade de elaboração de Planos de 
Acção Nacionais para a redução dos riscos e 
efeitos da utilização dos produtos fitofarma-
cêuticos na saúde humana e no ambiente.

A Proposta de Lei fala de menos buro-
cracia, procedimentos mais rápidos e 
acesso mais fácil ao exercício de activi-
dades. Exemplifique que medidas con-
cretas estão em causa?
A Proposta de Lei está conformada com 
as novas exigências decorrentes da im-
plementação da Directiva Serviços, sendo 
exemplos de uma maior celeridade dos 
procedimentos administrativos: — a fixação 
de prazos mais curtos para as respostas da 
Administração aos pedidos dos interessa-
dos, e a instituição da regra do deferimento 
tácito dos pedidos na ausência de resposta 
nesses prazos; — a possiblidade de certos 
particulares interessados darem a conhecer 

a sua actividade à Administração através de 
meras declarações prévias, nomeadamen-
te, quando provenientes de outros países; 
e — a possibilidade de os interessados 
poderem obter, através do balcão único 
eletrónico dos serviços, toda a informação 
necessária sobre as condições e requisitos 
exigíveis para o exercício das suas activida-
des, sem prejuízo do recurso aos sítios da 
Internet dos serviços oficiais competentes 
para cada matéria.

São criados procedimentos de monito-
rização da utilização dos produtos fito-
farmacêuticos na Proposta de Lei. Que 
procedimentos são estes?
Prevê-se que a DGAV coordene e forneça 
orientações para a realização de inquéritos, 
por regiões e culturas, sobre o uso de pro-
dutos fitofarmacêuticos, assim como cola-
borará em programas de vigilância da saúde 
e participará em sistemas de recolha de 
informações, referentes sobretudo a casos 
de acidentes e efeitos na saúde humana. 
Igualmente, caberá à DGAV, em colabora-
ção com o Instituto Nacional de Estatística 
(INE), proceder ao cálculo dos indicadores 
harmonizados estabelecidos pela Comis-
são Europeia, utilizando dados estatísticos 
recolhidos de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1185/2009, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 25 de 
Novembro, relativo às estatísticas sobre 
pesticidas. Com base nestes indicadores, 
são identificadas as tendências na utilização 
de determinadas s.a. e os elementos prio-
ritários, tais como s.a., culturas, regiões ou 
práticas, que exijam especial atenção, ou as 
boas práticas a divulgar, contribuindo para 
os objectivos de reduzir os riscos e efeitos 
da utilização dos produtos fitofarmacêuticos 
na saúde humana e no ambiente. Enquanto 
os indicadores harmonizados ainda não es-
tão estabelecidos a nível europeu, a DGAV 
poderá propor e utilizar indicadores nacio-

nais.
O diploma prevê, ainda, a possibilidade de 
monitorizar a utilização de produtos fitofar-
macêuticos, por outras vias. Para o caso par-
ticular das aplicações aéreas, a realizar em 
conformidade com os Planos de Aplicação 
Aérea, previamente aprovados, é prevista a 
monitorização pelas direcções regionais de 
agricultura e pescas (DRAP) das operações 
de aplicação aérea, com vista à verificação 
do cumprimento das condições aprovadas 
nesse plano. Para além deste aspecto, im-
porta referir todas as acções de fiscalização 
da comercialização, distribuição, armazena-
mento e aplicação de produtos fitofarma-
cêuticos a ser desenvolvidas pelas várias 
autoridades competentes, nomeadamente, 
a Autoridade de Segurança Alimentar e Eco-
nómica (ASAE), a DGAV, as DRAP, a Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P.(APA) e Institu-
to Nacional da Aviação Civil, I.P.(INAC), nos 
seus diferentes domínios de actuação.

No que se refere à manipulação e valo-
rização de embalagens vazias de produ-
tos fitofarmacêuticos é introduzida algu-
ma novidade?
Mantém-se aplicável o regime que está 
implementado através do Decreto-Lei n.º 
187/2006, de 19 de Setembro, que estabe-
lece as condições e procedimentos de se-
gurança no âmbito dos sistemas de gestão 
de resíduos de embalagens e de resíduos 
de excedentes de produtos fitofarmacêu-
ticos. No entanto, introduzem-se algumas 
medidas para melhoramento do sistema 
de gestão de embalagens vazias, mais con-
cretamente: a obrigação de os estabeleci-
mentos de venda deverem proceder à re-
cepção dos resíduos de embalagens dos 
produtos fitofarmacêuticos que tenham 
vendido, desde que os aplicadores que 
optem pela entrega nestes locais de venda 
cumpram os procedimentos prévios de pre-
paração das embalagens vazias; →→ pág. 6 
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entrevista (cont.)

«muitas famílias portuguesas se identificarão com a nova família Prudêncio»
→→ continuação pág. 5 e, consequentemen-
te, a obrigação para os centros de recepção 
de resíduos de embalagens de produtos fi-
tofarmacêuticos procederem à retoma
daquelas embalagens vazias.

Como avalia o funcionamento do siste-
ma Valorfito?
Existem em Portugal cerca de 305 mil explo-
rações agrícolas, sendo a maioria de peque-
nas dimensões. Esta situação origina a colo-
cação no mercado dum elevado número de 
embalagens de produtos fitofarmacêuticos 
de reduzidas dimensões. Se considerarmos 
as toneladas de resíduos de embalagens 
destes produtos que se geram anualmente, 
facilmente se constata a enorme importância 
e o papel que o Valorfito tem representado 
no nosso País desde 2005. Pessoalmente, 
posso referir que pelo contacto permanente 
que a DGAV tem com os diversos actores do 
mundo agrícola tem chegado até nós uma 
informação muito positiva da actividade 
do Valorfito, em particular nos últimos me-
ses, devido a uma maior dinâmica recente-
mente introduzida no que respeita à recolha 
de embalagens vazias. 

Que sugestões ou críticas lhe merece?
Da minha parte apenas tenho uma suges-
tão, pois parece-me que seria importante 
que no futuro o Valorfito alargasse o seu 
âmbito de actividade a todos os resídu-
os resultantes da actividade agrícola, em 
particular as embalagens de sementes, as 
embalagens de fertilizantes e os plásticos 
usados na agricultura.

O Valorfito espera o alargamento da sua 
atividade às embalagens de sementes. 
Estas embalagens devem também ser 
consideradas resíduos perigosos?
Concerteza. Tendo contido sementes trata-
das com produtos fitofarmacêuticos, cujos 
resíduos são considerados perigosos, é 
natural que as embalagens de sementes 
também devam ser consideradas resíduos 
perigosos.

O Valorfito acaba de lançar uma cam-
panha de sensibilização que reinventa 
a velha Família Prudêncio. O que pensa 
desta iniciativa?
De facto faz parte do imaginário de todos 
os portugueses o desenho animado, que 
nos anos 70, do século passado, abordava 
um tema pouco habitual. Num ambiente 
agrícola (uma quinta, animais) passava uma 
mensagem de alerta para um conjunto de 
procedimentos de segurança relativos à 
utilização dos “pesticidas”. Esta campanha 
teve na altura um impacto muito forte e, 
por isso, penso que é importante aprovei-
tar a “Nova Família Prudêncio” para que a 
mensagem do uso correcto e racional dos 
pesticidas chegue a todos os agricultores. 
Considero que a reinvenção da velha Fa-
mília Prudêncio, desenvolvida pelo Valor-
fito, está muito bem conseguida e que é 
uma iniciativa muito feliz. De facto, é-nos 
apresentada uma família dos nossos dias, 
que gosta e está apostada na agricultura 
como actividade principal, perfeitamente in-
tegrada no meio, motivada para a produção 
agrícola de qualidade, sabendo de antemão 
que não pode descurar a proteção fitossani-
tária das suas culturas mas, ao mesmo tem-
po, levando muito a sério a necessidade de 
garantir a segurança dos alimentos que pro-

duz e a proteção do ambiente. Simultanea-
mente, e como representando uma família 
moderna, tem conhecimentos específicos 
e domina as tecnologias de informação e 
comunicação. Com estas características, 
penso que muitas famílias portuguesas, e 
por «amor à terra» facilmente se identifica-
rão com «nova Família Prudêncio».

A nova Família Prudêncio, em sua opi-
nião, tem potencial para levar as mensa-
gens-chave das boas práticas agrícolas 
aos agricultores?
Absolutamente. Penso que a campanha 
tem potencial para poder transmitir mensa-
gens-chave simples relativas ao uso seguro 
de produtos fitofarmacêuticos, até porque 
a campanha baseada nas características 
da Família Prudêncio será bem acolhida e 
retida pelo seu público-alvo, constituindo-
-se, assim, como uma importante acção de 
sensibilização. A DGAV disponibiliza-se para 
colaborar na elaboração de outras mensa-
gens, nomeadamente abrangendo as ver-
tentes do manuseamento, venda e aplica-
ção de produtos fitofarmacêuticos.

A DGAV tem que apresentar, até 26 de 
Novembro de 2012, à Comissão Euro-
peia, o Plano de Acção Nacional. A pre-
paração deste documento está avança-
da? Destaque metas a enunciar neste 
Plano quanto a redução dos riscos e re-
dução da dependência da utilização de 
produtos fitofarmacêuticos.
A DGAV tem já bastante trabalho interno de-
senvolvido, no que respeita às suas propos-
tas para o Plano de Acção Nacional. Sendo, 
no entanto, um plano que abrange diversas 
áreas que não são da exclusiva competên-
cia desta direção-geral, a sua elaboração e 
implementação deverá ser realizada por um 
Grupo de Trabalho que integre represen-
tantes de diversas entidades. As metas só 
serão definitivamente estabelecidas no âm-
bito do Grupo de Trabalho referido. No en-
tanto, há que chamar atenção para algumas 
metas que decorrem da implementação da 
Directiva 2009/128/CE, nomeadamente, as 
referentes à formação de todos os utiliza-
dores profissionais até 26 de Novembro de 
2013, à disponibilização a todos os utiliza-
dores profissionais dos instrumentos ne-
cessários para, a partir de 1 de Janeiro de 
2014, poderem aplicar os princípios gerais 
da Protecção Integrada e à implementação 
do sistema que visa a inspecção de equipa-
mentos de aplicação de produtos fitofarma-
cêuticos até 26 de Novembro de 2016. 

a faMíLia PrUdênciO 
vai dar qUe faLar!
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Ouça os spots da família Prudêncio 
por todo o país. acorde ao som do 
galo Prudêncio nas manhãs da rádio 
Renascença e tome um café à mesa 
dos Prudêncio na companhia da rfM. 
Onde quer que se encontre, no conti-
nente ou nas ilhas, a nova família vai 
dar que falar em diversas rádios regio-
nais e locais no programa “Parodian-
tes”. na imprensa, agrícola e genera-
lista, deixe-se contagiar pelo amor à 
terra destes personagens!


