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2009

Sistema VALORFITO 
é implementado nos Açores.

200,7t

611
PR

24,2%
Recolha

ANIPLA e Groquifar 
implementam 
projetos-piloto 
de recolha de 
embalagens 
no Bombarral 
e Cadaval.

2003

Armando Murta, diretor-geral 
do VALORFITO, cria a rede 
de Pontos de Retoma e define 
2 períodos anuais de recolha 
das embalagens. 

É lançada uma forte campanha 
de sensibilização na TV, rádio 
e imprensa escrita.

2008

A Sigeru Lda é licenciada 
por 2 sócios: a ANIPLA 
(87,5%) e a Groquifar 
(12,5%). Nasce 
o VALORFITO.

81,6t 9,5%
Recolha

280
PR*

2006

António Lopes Dias é nomeado 
Diretor-Geral do VALORFITO.

Lançamento da newsletter Valorfito@ctual.

1ª edição PRÉMIOS VALORFITO, 
reconhecimento e incentivo ao trabalho 
dos Pontos de Retoma.

Criação da Extranet VALORFITO.

243t

682

31%

PR

Recolha

2012

2013

2ª edição PRÉMIOS VALORFITO.

1ª edição Bolsas Valorfito 
Armando Murta. 

Valorfito apoia I&D no Ensino.

Nasce a nova Família 
Prudêncio. 

704
PR

35,6%
Recolha

3ª edição PRÉMIOS 
VALORFITO.

2ª edição Bolsas Valorfito 
Armando Murta. 

“Missão Impossível”- 
VALORFITO realiza 
campanha de sensibilização 
no Centro e Norte do país.

297,4t

791

38,4%

PR

Recolha

2014 2015

Inquérito aos Pontos 
de Retoma revela elevada 
satisfação com o sistema 
VALORFITO.

3ª edição Bolsas Valorfito 
Armando Murta. 

4ª edição PRÉMIOS VALORFITO.

389,2t

839

47,4%

PR

Recolha

Valorfito celebra 1 década 
centrada na dinâmica 
e inovação.

5ª edição PRÉMIOS 
VALORFITO.

4ª edição Bolsas Valorfito 
Armando Murta. 

Ambimed ajuda VALORFITO 
a dar nova vida às embalagens.

2016 2017
>2020
O futuro começa hoje. 
VALORFITO estabelece meta: 
60% taxa de retoma até 2020

OBRIGADO POR CRESCEREM 
CONNOSCO! 

10 anos Valorfito:

Embalagens

Embalagens Embalagens

Embalagens Embalagens

259,9t
Embalagens

*PR - Ponto de retoma

45
OE**

52
OE

248,8t

555

30%

PR

RecolhaEmbalagens

49
OE

49
OE

83
OE

86
OE 87

OE

**OE - Operador Económico
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280
611 682 839

9,5%
24,2% 31% 47,4%

Taxa de recolha 
de embalagens (%)

2006 2009 2012 2015

2006 2009 2012 2015

Pontos de Retoma
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De acordo com a legislação em vigor, na 
qual se inclui o texto da Licença atribuída à 
Sigeru, Lda. pelo Ministério do Ambiente, as 
entidades responsáveis pela colocação de 
produtos fitofarmacêuticos no mercado de-
vem transferir a responsabilidade da gestão 
dos respetivos resíduos de embalagens para 
o VALORFITO ou, em alternativa, criar o seu 
próprio sistema, o qual deve ser aprovado 
pelas autoridades competentes. Esta dispo-
sição aplica-se aos resíduos de embalagens 
primárias de capacidade inferior ou igual a 
250 litros. Nesse sentido, devem firmar con-
trato com esta entidade gestora e cumprir 
as obrigações inerentes, incluindo o paga-
mento do Ecovalor. Ficam então autorizadas 
a incluir o símbolo VALORFITO nos rótulos 
das embalagens abrangidas, garante da co-
bertura proporcionada pelo sistema quando 
a embalagem estiver vazia.

Acontece que parece haver algum “esqueci-
mento” desta determinação legal por parte 
de algumas entidades a quem foram conce-
didas AUTORIZAÇÕES DE COMÉRCIO PA-
RALELO e AUTORIZAÇÕES DE EMERGÊN-
CIA; aquelas que, até à data, não têm ainda 
qualquer contrato com a Sigeru. Se a uma 
empresa que já tem acordo para a gestão de 
embalagens, for concedida uma das autori-
zações atrás mencionadas, não necessita de 
nada mais, a não ser incluir na sua Declara-
ção Anual Obrigatória as embalagens respei-
tantes aos produtos em causa. Mas, se uma 
empresa não tem ainda ligação alguma ao 
sistema, deve fazê-lo em primeiro lugar. An-
tes mesmo de colocar o símbolo no rótulo. 
Continuamos a encontrar casos de empre-

sas que colocam o símbolo VALORFITO 
no rótulo sem legitimidade para o fazer. 
Lembramos que VALORFITO e o res-
petivo símbolo são marcas registadas e 
propriedade da Sigeru, Lda., não poden-
do, pois, ser utilizados sem autorização 
desta empresa.

Mesmo nos casos de autorizações de 
emergência, que são dadas por períodos 
de 120 dias, a verdade é que acabarão 
por surgir embalagens vazias no merca-
do e, invariavelmente, no interior dos sa-
cos VALORFITO. E é caso para pergun-
tar: quem paga?

Reforçamos a chamada de atenção para 
que todas as situações que originem 
resíduos de embalagens vazias de pro-
dutos fitofarmacêuticos estejam devida-
mente acauteladas e regularizadas junto 
da Sigeru, Lda.

É uma questão de equidade.

COMÉRCIO 
PARALELO 
E AUTORIZAÇÕES 
DE EMERGÊNCIA Continuamos a 

encontrar casos 
de empresas que 

colocam o símbolo  
VALORFITO sem 

legitimidade para
 o fazer

António Lopes Dias
Diretor Geral do Valorfito

280
611 682 839

9,5%
24,2% 31% 47,4%

Taxa de recolha 
de embalagens (%)

2006 2009 2012 2015

2006 2009 2012 2015
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NOTÍCIAS

VALORFITO 
NA AGROGLOBAL 2016 

A participação do Valorfito na feira Agro-
global 2016, realizada de 7 a 9 de setembro 
em Valada do Ribatejo, foi centrada na ce-
lebração dos 10 anos de atividade, do sis-
tema. 
Para além da divulgação da sua atividade 
e da distribuição de informação Valorfito 
junto de todos os visitantes, a presença do 

Valorfito ficou marcada pela oferta diária 
de bolos comemorativos desta importante 
data.

Valorfito em ação solidária
Destaca-se ainda a participação do Valor-
fito na Ação Restolho, uma colheita volun-
tária de batata, organizada pela Agromais/
Agrotejo, em parceria com a Federação Por-
tuguesa dos Bancos Alimentares e a Entrea-
juda.

http://www.valorfito.com
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STAND VALORFITO 
NA PORTUGAL AGRO
COM GRANDE AFLUÊNCIA
DE VISITANTES 

Portugal Agro, a feira das Regiões de 
Portugal, recebeu o Valorfito que desta-
cou a sua participação pela  iniciativa de 
oferta de bolos, para comemoração dos 
seus 10 anos de atividade a todos os vi-
sitantes. 

O sucesso desta iniciativa, uma repeti-
ção da bem-recebida celebração na feira 
Agroglobal, conduziu inúmeros visitan-
tes ao stand Valorfito, que nos dias 28, 
29 e 30 de outubro esgotou o seu vasto 
stock de bolos disponível para o evento.
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Quais as principais dificuldades que sen-
tiu para levar a bom porto a missão do 
Valorfito?
O sistema Valorfito foi e continua a ser um 
caso de sucesso pelo que é difícil encon-
trar dificuldades, no período em que estive 
ligado à sua génese e implementação.
A existência de um sistema de recolha de 
resíduos de embalagens vazias de produ-
tos fitofarmacêuticos era uma necessida-
de sentida por todos os agentes da fileira, 
com particular foco nos utilizadores mais 
profissionais, pois não havia uma solução 

Engº António Saraiva 
(ex-gerente Valorfito) 

EM DESTAQUE

aceitável de destino final destes resíduos.
O testemunho e a partilha de experiências 
com sistemas de sucesso em países vizi-
nhos (Espanha e França) contribuiu para a 
conceção do Valorfito.
Talvez a questão mais trabalhosa tenha 
sido a de criar um processo de recolha das 
embalagens vazias que estivesse de acor-
do com as exigências do legislador e que 
fosse prático, cumprindo com as questões 
de segurança que são mandatórias. Lei e 
sistema foram criados em paralelo e as di-
ficuldades foram sendo vencidas.

“Se o Valorfito 
conseguir prestar 

serviço de recolha a
outros resíduos de 

embalagens que são
gerados pela mesma 

fileira e que ainda
não tenham solução, 

será positivo.”

http://www.valorfito.com
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Passados 10 anos, como avalia o desem-
penho do Sistema Valorfito?
Muito satisfeito com os resultados obti-
dos. Agora, como leitor atento dos rela-
tórios anuais, é com muita satisfação que 
vejo que se chegou a um sistema robus-
to e que faz parte do dia-a-dia dos uti-
lizadores de produtos fitofarmacêuticos. 
Estando agora mais perto dos agriculto-
res, sinto que o Valorfito é um serviço in-
dispensável, que ajuda os agricultores a 
cumprir com uma prática que também é 
exigida a muitos, no processo de certifi-
cação das suas produções.
Uma palavra é também devida à distri-
buição que, após algum ceticismo inicial, 
reconheceu que a oferta deste serviço 
aos seus clientes é uma vantagem e um 
sinal de profissionalismo. Sem o seu en-
volvimento o Valorfito não teria chegado 
onde chegou.

Que objetivos gostaria de ver cum-
pridos pelo Valorfito nos próximos 10 
anos?
Continuar a existir como um sistema 
com uma reputação sólida, que consiga 
cobrir eficazmente a totalidade do terri-
tório nacional e que comunique os seus 
êxitos e as suas dificuldades num pro-
cesso de melhoria contínua.
Se conseguir prestar serviço de recolha 
a outros resíduos de embalagens que 
são gerados pela mesma fileira e que 
ainda não tenham solução, será positivo.
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Quais as principais dificuldades que sen-
tiu para levar a bom porto a missão do Va-
lorfito?
O Valorfito celebra 10 anos, e posso dizer 
que entre as etapas mais difíceis ao longo 
deste tempo uma delas foi no início da ac-
tividade do sistema convencer os pontos 
de venda de fitofarmacêuticos a fazer os 
investimentos necessários para “guardar 
lixo”, como alguns afirmavam. Mas os obs-
táculos que encontrámos (legais, empresa-
riais e até pessoais) foram sendo vencidos 
pelo espírito de equipa que sempre nor-
teou a(s) gerência(s) do Valorfito. 
Celebramos 10 anos, mas efectivamente 
começámos alguns anos antes e por isso 

vou falar das dificuldades dos primeiros 
tempos: em 2003 a Groquifar e a Anipla 
constituiram um Grupo de Trabalho, com a 
então DGPC (Direcção Geral de Protecção 
das Culturas) para elaborar uma Portaria 
que regulamentasse a comercialização de 
PFF e o tratamento e destruição dos resí-
duos das respectivas embalagens. Nesse 
contexto. Foi criado outro GT, entre as duas 
associações e a CAP, para propor e concre-
tizar a criação de uma entidade gestora 
para os referidos resíduos. 
Nesse ano tivemos várias reuniões com a 
tutela e com o INR - Instituto Nacional do 
Resíduos, ao mesmo tempo que a Audito-
ria do Ambiente no Ministério da Agricultu-
ra ia efectuando acções de sensibilização 
junto dos agricultores.

Dr. Vérter Gomes
(ex-gerente Valorfito) 

“Espero que o 
Valorfito consiga 

ultrapassar os 
objectivos definidos 

e que o seu âmbito 
seja alargado a toda 
a fileira dos resíduos 

em agricultura.”

http://www.valorfito.com
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Em 2004 a Groquifar e a Anipla elabo-
raram os estatutos da entidade gestora 
dos resíduos de PFF, formada pelas duas 
associações. Apesar de várias reuniões 
com a DGPC, o INR e a Auditoria do Am-
biente, a legislação necessária não foi 
promulgada nesse ano.
Nos primeiros meses de 2005 tivemos 
várias reuniões com o INR  e nessa altura 
os representantes da Anipla eram o Eng.º 
António Saraiva e o Eng.º Lopes Dias; a 
3 Drivers, do falecido Eng.º Paulo Ribei-
ro, foi de grande apoio nesta fase, e nas 
muitas questões que tivemos de esclare-
cer posteriormente, já da responsabilida-
de do saudoso Eng.º Armando Murta, na 
qualidade de Director-Geral da entidade 
gestora - a Sigeru - que veio a ser cons-
tituída no final de Maio de 2005. Nesse 
ano foi promulgado o DL 173/2005, em 
cuja elaboração a Groquifar e a Anipla se 
tinham empenhado activamente. 
No entanto, embora as entidades com 
quem contactávamos frequentemente 
afirmassem que a licença para a entida-
de gestora seria concedida em 2005, tal 
não aconteceu. Entretanto, tinha-se de-
senvolvido em 2003  e 2004 um Projec-
to-piloto de recolha de resíduos de em-
balagens e criado o Conselho Consultivo 
da Sigeru, que efectuou algumas reu-
niões para analisar os problemas que iam 
surgindo com a implantação do sistema, 
para cuja resolução foi da maior impor-
tância a actuação do Eng.ºMurta. 
Finalmente, em maio de 2006 foi publi-
cado o Despacho que concedeu a licen-
ça à Sigeru.

Passados 10 anos, como avalia o desem-
penho do Sistema Valorfito?
Se uma medida de avaliação fosse a su-
cessiva renovação da licença do Valorfi-
to, nada mais haveria a dizer sobre a ex-
celência do desempenho ao longo destes 
anos. Mas não é demais recordar que a 
actividade desta e das outras entidades 
gestoras de resíduos estão enquadradas 
em parâmetros definidos pela entidade 
de tutela e são obrigatoriamente assumi-
dos pela gerência e pelo Director-Geral 
do Valorfito. A forma e os meios que têm 
sido utilizados para cumprir os objecti-
vos definidos levaram ao êxito alcança-
do e ao reconhecimento generalizado da 
excelência do sistema, a nível nacional e 
internacional. Entre as muitas iniciativas 
tomadas ao longo destes anos, destaco 
a   criação da “Bolsa Valorfito Armando 
Murta” um protocolo estabelecido com 
duas instituições de ensino superior.

Que objetivos gostaria de ver cumpridos 
pelo Valorfito nos próximos 10 anos?
Numa frase muito curta: que consiga ul-
trapassar os objectivos definidos e que 
o seu âmbito seja alargado a toda a fi-
leira dos resíduos em agricultura. Estou 
certo que o Valorfito se dedicará a essa 
missão com o mesmo empenho que tem 
demonstrado até agora. 

EM DESTAQUE
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EM DESTAQUE

MESSINAGRO

Ser Ponto de Retoma Valorfito é importante 
porque? 
Para a Messinagro é um motivo de orgulho, poder 
participar num projeto de vital importância para a 
nossa Agricultura e Ambiente. Toda a nossa equipa 
está motivada e solidária com os objetivos propos-
to pelo Valorfito, isto é, atingir níveis elevados de 
proteção humana e ambiental ao utilizar produtos 
fitofarmacêuticos.

Espero do Valorfito nos próximos 10 anos que? 
Aumentar o volume de embalagens de PF´s reco-
lhidos, melhorando os procedimentos implemen-
tados entre o Valorfito e os pontos de retoma. Fa-
zer sempre mais do que no ano anterior, de forma 
a atingir a excelência o mais depressa possível. 
Espero que se proponha a abranger outro tipo de 
embalagens, bastante utilizadas na nossa ativida-
de agrícola.

A opinião dos Pontos de Retoma VALORFITO

PROTEJAGRO

Ser Ponto de Retoma Valorfito é importante 
porque?
Em todo o processo que engloba a “venda respon-
sável”, consideramos que ser ponto de retoma Va-
lorfito é condição essencial para cumprirmos  com 
este objetivo, o que se traduz num sentimento de 
dever cumprido.

Espero do Valorfito nos próximos 10 anos que?
Esperamos que todo este processo de recolha de 
embalagens vazias se alargue a outro tipo de fato-
res de produção, nomeadamente fertilizantes e se-
mentes, bem como associado ao mesmo, que seja 
implantado um método de controlo mais sistemá-
tico  e consequentemente mais eficaz na venda de 
produtos ilegais. Todos os operadores no mercado 
que cumprem com as regras sairiam a ganhar.

ALGARVE 
E ILHAS

ALENTEJO

http://www.valorfito.com
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BORREGO LEONOR & IRMÃO

Ser Ponto de Retoma Valorfito é importante 
Ser Ponto de Retoma Valorfito é importante 
porque? 
A Borrego Leonor & Irmão S.A. aderiu com entu-
siasmo desde o início ao Valorfito. Um distribuidor 
líder na comercialização de agroquímicos deve ter 
obrigatoriamente uma componente de proteção do 
ambiente para manter a sustentabilidade do seu ne-
gócio e a dos seus clientes. Entendemos o Valorfito 
como um serviço extra que fornecemos aos nossos 
clientes e à sociedade em geral.

Espero do Valorfito nos próximos 10 anos que?
Essencialmente que continue o excelente trabalho 
que tem vindo a realizar, alargando a recolha de 
embalagens a todos os produtos do agronegócio, 
nomeadamente sementes e fertilizantes, para além 
dos produtos fitofarmacêuticos. Obviamente, exigi-
rá uma melhor capacidade de logística e de recolha 
mais frequente que por si só é um objectivo a alcan-
çar. A recolha de produtos obsoletos no canal da 
distribuição ainda não tem solução a nível nacional, 
sendo urgente começar a idealizar uma resposta 
capaz.

RIBATEJO
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OESTE CASA QUERIDOS

Ser Ponto de Retoma Valorfito é importante 
porque?
Para a nossa empresa é uma necessidade diária e um 
complemento da prestação do nosso trabalho junto 
do Agricultor. Fazemos o aconselhamento dos fito-
fármacos,  a venda e, por sua vez, a recolha das em-
balagens vazias, a qual toda a nossa equipa tem sen-
sibilizado para a sua entrega.  

Espero do Valorfito nos próximos 10 anos que?
Esperamos que nos próximos 10 anos a entrega das 
embalagens vazias seja 95% da percentagem das em-
balagens comercializadas pelas empresas, só assim 
todos juntos conseguimos um ambiente mais limpo 
e verde, ainda que se vejam alguns aplicadores  com 
falta de sensibilidade para a entrega. Que continuem 
como estão trabalhar, sempre com melhoramentos.
Não temos nada apontar, tanto na rapidez do levan-
tamento como na Extranet, que neste momento está 
perfeito. 

ZONA AGRO

Ser Ponto de Retoma Valorfito é importante 
porque?
Ser ponto de retoma Valorfito e participar no pro-
cesso de recolha de embalagens vazias de produ-
tos fitofarmacêuticos é tão importante como a ati-
vidade de comercialização dos mesmos.

A sustentabilidade da nossa sociedade passa por 
um ambiente sustentável, como comerciantes de 
produtos fitofarmacêuticos é nosso dever contri-
buir. Pensamos ser nosso dever participar numa 
nova consciência agro-ambiental.

É uma enorme satisfação verificar que um número 
cada vez maior de agricultores se dirigem as nos-
sas instalações para entregarem as embalagens 
vazias.

INTERIOR 
NORTE

A opinião dos Pontos de Retoma VALORFITO

http://www.valorfito.com
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EM DESTAQUE

LITORAL
NORTE

FAGRICOOP

Ser Ponto de Retoma Valorfito é importante porque?
A Fagricoop é uma instituição que valoriza toda cadeia 
relacionada com aplicação de produtos fitofarmacêuti-
cos. Desde o aconselhamento e venda responsável até 
à retoma das embalagens de produtos fitofarmacêuti-
cos. Desde o início aderimos ao Valorfito, por ser uma 
mais-valia para os nossos produtores, que até então, 
queimavam, abandonavam ou colocavam no lixo as 
embalagens vazias.

Espero do Valorfito nos próximos 10 anos que?
Desde o início a FAGRICOOP tem incentivado a entrega 
das embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos. 
Ano após ano, temos notado um aumentado do núme-
ro de entregas das embalagens vazias e devidamente 
acondicionadas. Os cursos de formação em APF e Pro-
dução Integrada e formação dos comerciais da secção 
de compra e venda da FAGRICOOP têm tido o resul-
tado de alertar os produtores para os procedimentos 
mais corretos a ter com as embalagens vazias e sen-
sibiliza-los para colocar só embalagens de produtos 
fitofarmacêuticos. Nos próximos 10 anos, certamente 
o número de entregas vai aumentar e com maior di-
ferenciação das escolhas realizadas pelos produtores. 

Para a Zona Agro fazer parte do projecto de re-
colha Valorfito é fundamental na defesa do nosso 
negócio, ainda mais, no momento que a sociedade 
civil atravessa, com toda a contra informação so-
bre os produtos fitofarmacêuticos.

É com um orgulho enorme que dizemos ao país 
que a nossa actividade tem um comportamento 
responsável, inclusivé com as embalagens vazias.

Espero do Valorfito nos próximos 10 anos que?
Futurar para uma década não é propriamente fácil, 
mas como sonhar não paga imposto, a Zona Agro 
gostaria de ver todas as embalagens dos produtos 
para a agricultura (adubos, rações, etc) envolvidas 
no sistema de recolha.

Esperamos que a taxa de recolha 
do sistema que existe atualmente 
atinja o número mágico dos 100%.
Espermos que a Sigeru seja reco-
nhecida como um player obriga-
tório na colocação de produtos 
no mercado, de forma a poder 
ajudar a colocar produtos no mer-
cado com embalagens mais ami-
gas do ambiente.

O caminho faz-se caminhando… e 
que o Valorfito caminhe cada vez 
mais e melhor.
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EM DESTAQUE

Opinião dos Vencedores 1ª edição 
Bolsas Valorfito Armando Murta

conhecimentos na área de gestão 
de resíduos e me afirmar enquan-
to engenheira do ambiente, tendo 
sido neste evento que surgiram as 
primeiras oportunidades de traba-
lho.
Desde cedo verifiquei que a cola-
boração com o Valorfito constituía 
um elemento diferenciador dos 
outros recém-formados, o que 
acabou por me conferir vantagem 
na entrada para o mercado de tra-
balho.
Por fim, considero que a iniciati-
va do Valorfito demonstrou que a 
colaboração ativa de empresas e 
universidades constitui uma mais-
-valia para ambas as partes, que 
possibilita a mais fácil integração 
dos estudantes no mercado de 
trabalho.

MICAELA FREITAS

Ter sido premiado(a) com a Bolsa Valorfito 
Armando Murta ajudou-me no percurso 
académico e/ou profissional porque?

A atribuição do prémio “Valorfito-Armando 
Murta” constituiu um momento chave do meu 
percurso académico, tendo-se revelado, poste-
riormente, um fator determinante para a minha 
entrada no mercado de trabalho e mundo em-
presarial. 
Considero que o Valorfito possuiu um papel ful-
cral na realização da minha dissertação, através 
de uma colaboração ativa durante o seu desen-
volvimento. Foram múltiplas as ocasiões em que 
o seu aconselhamento me foi vital, levando-me 
a desenvolver um projeto com interesse e apli-
cabilidade real, que teve como objetivo melho-
rar o sistema de gestão de resíduos em Portu-
gal, no geral e, em particular na viticultura, um 
sector de grande importância desde longa data 
na agricultura, na economia, no ambiente e na 
sociedade portuguesa, europeia e mundial.

Aplicou na prática o trabalho desenvolvido
na tese de mestrado? De que modo? 
Concluído o trabalho, o Valorfito possibilitou-
-me a apresentação dos resultados na Feira 
Internacional das Regiões, da Agricultura e do 
Agroalimentar (Portugal Agro), que se realizou 
na FIL em novembro de 2014. Este evento foi ca-
racterizado por uma intensa participação de di-
versas entidades públicas e privadas do sector 
agrícola e ambiental português. Desta forma, 
a minha presença neste evento constituiu uma 
oportunidade única para demostrar os meus 

http://www.valorfito.com
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Manuel Paiva dos Santos 

Ter sido premiado(a) com a Bolsa Valorfito 
Armando Murta ajudou-me no percurso 
académico e/ou profissional porque?
Ter sido premiado com a Bolsa Valorfito Armando 
Murta, incentivou uma investigação abrangente e 
multidisciplinar numa área não muito explorada, 
a aplicação de critérios económicos-ambientais 
a técnicas de produção agrícola, permitindo-me 
assim consolidar o meu percurso académico. Em 
termos profissionais foi e continua a ser uma mais-
-valia, pois atesta a capacidade de investigação e 
produção científica dos premiados.

Aplicou na prática o trabalho desenvolvido 
na tese de mestrado? De que modo?
Tratando-se de um trabalho essencialmente aca-
démico, a aplicação do trabalho desenvolvido 
passou sobretudo pela divulgação dos resultados 
junto dos agentes económicos e decisores políti-
cos relacionados. Não obstante, o trabalho culmi-
nou num modelo que pode ser facilmente adapta-
do a diferentes técnicas de produção agrícola.
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“Juntos por amor à terra, damos 
o nosso contributo para uma 
agricultura de sucesso.”
António Lopes Dias

Veja o vídeo dos 10 anos Valorfito

https://www.youtube.com/watch?v=8nDW5vyltU4
http://www.valorfito.com
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Boas Festas!
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