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BALANÇO DA ACTIVIDADE VALORFITO EM 2012

Família Prudêncio 
regressa à televisão
Quarenta anos depois a Família Prudêncio 

regressou à televisão. Agora na era colori-

da, digital, multicanal e global. Naquela al-

tura, embora um grande número de lares 

não tivesse aparelho de TV, muitos nem 

mesmo electricidade, o impacto deste ou 

de outro qualquer tipo de mensagem que 

usasse o pequeno ecrã, era muito maior 

do que é hoje. As guerras de audiências 

e o consequente zapping frequente eram 

algo que, para o bem e para o mal, pura e 

simplesmente não existia.

Apesar de conscientes destas dificul-

dades, adicionadas aos incontornáveis 

constrangimentos económicos, não po-

díamos deixar de utilizar este forte meio 

de comunicação para, uma vez mais, sen-

sibilizar aqueles que ainda fazem como 

fazia a famosa Família há 40 anos atrás. 

Se naqueles tempos, o melhor destino 

que se podia dar às embalagens vazias de 

produtos fitofarmacêuticos era queimar e 

enterrar, hoje é entregar num Ponto de 

Retoma Valorfito.

Numa estrutura agrária com a base da 

pirâmide ainda demasiado alargada, re-

sultado do facto de termos o triplo da 

média europeia no que diz respeito à per-

centagem da população activa no sector 

agrícola, base essa de cariz fortemente 

conservador, sobretudo pela elevada fai-

xa etária dominante, impunha-se recorrer 

a um meio forte, influente e abrangente 

como a televisão.

Esperamos que tenham sido muitos os 

que ficaram a conhecer a nova Família 

Prudêncio e que tenham gostado, mas 

sinceramente, o que esperamos é que 

muitos sejam aqueles vão mudar a sua 

atitude.

«UM PROJECTO QUE MUITO 
NOS ORGULHA», JOÃO CORREIA, 
PRESIDENTE DA ANIPLA

página 03

A NÃO PERDER NESTA EDIÇÃO...

CONCORRA 
AOS PRÉMIOS 
VALORFITO 2013
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António Lopes Dias
Director-geral do Valorfito

EDITORIAL
EM DESTAQUE

O ano de 2012 foi repleto de novidades e de 
actividade intensa do Valorfito, sempre na 
busca do aumento da notoriedade do sis-
tema e da sensibilização dos agricultores e 
Pontos de Retoma.
Em 2012 foi instituído um processo de reco-
lha contínua em substituição dos habituais 2 
períodos que até então vinham sendo adop-
tados. Com esta medida, procurou-se maior 
flexibilidade e evitar períodos de ponta. A 
alteração foi considerada positiva por todos 
os intervenientes e encarada como uma van-
tagem adicional. Foram recolhidas 243 tone-

ladas, mais 4% que no ano anterior. A Taxa 
de Recolha subiu para 30,9%, mais 10% do 
que no ano anterior, o que pode em parte ser 
explicado pela queda de mercado de embala-
gens colocadas no mercado (786 toneladas) 
ocorrida em 2012.
Apesar dos esforços do Valorfito, as metas 
de valorização a que se propôs ainda não 
foram atingidas. O ponto crítico do Sistema 
continua a situar-se no triângulo constituído 
pelos pontos de venda – pontos de retoma – 
agricultor. A causa não reside no número de 
pontos de retoma – existem 681 → → pág. 2 

Evolução anual das quantidades recolhidas e da Taxa de Recolha
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→→ continuação pág. 1 pontos de retoma 
activos -, mas sim no défice de sensibiliza-
ção dos agricultores de idade mais avança-
da, com explorações em zonas de minifún-
dio. Como se pode ver no mapa acima, é 
sobretudo no Norte e no Interior Centro do 
país onde a taxa de retoma é mais baixa.

Comunicar é valorizar
Os esforços do Valorfito em termos de co-
municação/sensibilização centraram-se em 
acções dirigidas aos Pontos de Retoma e 
agricultores, sobretudo nas regiões onde 
predomina o minifúndio. A campanha pu-
blicitária baseada na Família Prudêncio dos 
anos 70, agora com uma nova geração de 
personagens, é exemplo da forma como o 
Valorfito pretendeu apelar à memória dos 
mais velhos. Os spots passaram em rádios 
nacionais (RFM, Renascença-Parodiantes 
de Lisboa) e locais, durante o ano de 2012. 

Concorra aos Prémios 
Valorfito 2013
Já está aberto o concurso aos Prémios 
Valorfito 2013. O sucesso da primeira 
edição, com 57 Pontos de Retoma 
nomeados e 12 premiados, incentiva-
-nos a continuar a investir no reconhe-
cimento público do excelente desem-
penho dos Pontos de Retoma Valorfito. 
Este ano é criada uma nova categoria – 
Prémio Cooperativa – a atribuir a nível 
nacional, ao qual podem candidatar-se 
as cooperativas integradas no sistema 
Valorfito. Consideramos fundamental 
incentivar a participação do sector coo-
perativo na retoma das embalagens 
vazias de produtos fitofarmacêuticos, 
porque estamos conscientes do seu 
importante papel pedagógico na rela-
ção com os agricultores. As restantes 
categorias dos prémios são: Quantida-
de (regional) Crescimento (regional), 
Investimento (nacional) e Excelência 
(nacional). Nos prémios atribuídos 
por região serão consideradas seis 
regiões, mais uma do que em 2012, 
porque desdobrámos a região Ribatejo 
e Oeste em duas. Consulte o regula-
mento do concurso AQUI.

Já este ano, a Família Prudêncio chegou 
à televisão, com cerca de 20 spots trans-
mitidos na TVI. Os personagens surgiram 
também em panfletos, folhetos e cartazes 
distribuídos por todo o país nos Pontos de 
Retoma, e na imprensa.
Entendeu-se crucial motivar os Pontos de 
Retoma como verdadeiros parceiros do 
Sistema e transmissores da mensagem. 
Os Prémios Valorfito 2012 nasceram com 
esse propósito, visando premiar e reconhe-
cer a acção destes intervenientes tão im-
portantes do Sistema. O regulamento dos 
Prémios Valorfito 2013 já está pronto e trás 
novidades, que revelamos nesta edição.
O Valorfito quis ainda envolver os mais no-
vos na sensibilização ambiental e lançou, 
em colaboração com a Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE), um concurso desti-
nado às escolas do ensino básico e secun-
dário, com vista a sensibilizar a → → pág. 3 

http://www.valorfito.com/images/Documentos/Regulamentos/PremioValorfitoRegulamento2013.pdf
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Valorfito na Feira do 
Regadio em Ferreira 
do Alentejo
O Valorfito participou na 15ª edição da 
Feira Nacional da Água e do Regadio 
(FNAR), em Ferreira do Alentejo, de 
28 e 30 de Junho. A sensibilização dos 
agricultores para a entrega das emba-
lagens de produtos fitofarmacêuticos 
é crucial nesta região onde a produção 
agrícola está a aumentar e onde há no-
vos agricultores a entrar na actividade, 
com explorações agrícolas de grande 
dimensão.

Sigfito alarga recolha 
a embalagens de 
adubos e sementes
O Sigfito, congénere espanhola do 
Valorfito, alargou recentemente a re-
colha de embalagens vazias às fileiras 
dos adubos, fertilizantes e sementes, 
prestando uma solução integral ao 
agricultor no que se refere à gestão 
dos resíduos agrícolas. Num inquérito 
realizado pela congénere espanhola, 
nove em cada 10 pontos de retoma 
consideravam «muito necessário» o 
alargamento da recolha a outras em-
balagens vazias, além dos produtos 
fitofarmacêuticos, uma vez que entre-
gar todos os resíduos no mesmo pon-

→→ continuação pág. 2 comunidade escolar 
para as boas práticas agrícolas e ambien-
tais, em especial sobre o destino correcto 
a dar às embalagens vazias dos produtos fi-
tofarmacêuticos. O objectivo complemen-
tar do concurso é que todos os estudantes 
sejam também eles “embaixadores do am-
biente”, chamando a atenção de familiares 
e amigos para a necessidade de entregar 
aquelas embalagens num Ponto de Reto-
ma Valorfito. A iniciativa, que se enquadra 
no projecto internacional Eco-Escolas, des-
tina-se às escolas dos distritos de Aveiro, 
Braga, Bragança, Castelo Branco, Coim-
bra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila 
Real e Viseu.

Investigação e desenvolvimento
A verba destinada à investigação e desen-
volvimento foi aplicada na ferramenta infor-
mática Extranet Valorfito, um sistema que 
veio melhorar a comunicação entre o Valor-
fito e os Pontos de Retoma, dispensando 
o papel e tornando o processo de retoma 

das embalagens mais simples e mais céle-
re. Depois do ano piloto em 2012, em que 
se afinaram procedimentos e ferramentas, 
no ano de 2013 a Extranet está a funcionar 
em pleno e já conta com a adesão de uma 
parte significativa dos Pontos de Retoma.

O futuro
Iniciámos 2013 com uma meta ambiciosa a 
cumprir: duplicar a taxa de retoma de em-
balagens para os 60%, até 2017, e incluir 
na nossa licença os fluxos das embalagens 
de sementes e de biocidas de âmbito pro-
fissional. Mas queremos ir mais longe, de-
sejamos incluir na actividade do Valorfito a 
gestão de outros resíduos provenientes da 
actividade agrícola, à semelhança do que 
acontece com algumas das nossas congé-
neres europeias. Contamos com o know-
-how, a estrutura e a logística apropriados 
para tomar em mãos este novo desafio, 
que nos colocam as normas europeias e 
nacionais, em concreto a recente a legisla-
ção sobre Uso Sustentável de Pesticidas.

ENTREVISTA

«UM PROJECTO QUE MUITO NOS ORGULHA»
NUMA HORA DE CONVERSA COM A VALORFITO@CTUAL, JOÃO CORREIA, PRESI-
DENTE DA ANIPLA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA PARA A PROTEC-
ÇÃO DAS PLANTAS, FALA DO DESAFIO DE TORNAR A AGRICULTURA PORTU-
GUESA MAIS COMPETITIVA E DO PAPEL DA INDÚSTRIA E DO ESTADO. SOBRE O 
VALORFITO REALÇA O ORGULHO NUM PROJECTO QUE AJUDOU A VIRAR A PÁ-
GINA NA FORMA COMO OS AGRICULTORES TRATAM AS EMBALAGENS. → → pág. 4 
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to de retoma facilita o trabalho a todos 
intervenientes: agricultores, indústria 
e pontos de retoma. A rede Sigfito é 
composta por 3.000 pontos de retoma 
espalhados por todo o país. O Sigfito 
apela a que as empresas fabricantes 
das novas fileiras aderiram ao sistema 
para que os agricultores possam de-
positar essas novas embalagens nos 
pontos de retoma

Sigfito alarga recolha 
a embalagens de adubos 
e sementes (cont.)

Adivalor inicia recolha 
de fios e redes usados
A congénere francesa do Valorfito – 
Adivalor – iniciou, este ano, a recolha 
de fios e redes agrícolas usados. A 
empresa estima que sejam produzidos 
anualmente cerca de 20.000 toneladas 
de fios e 8.000 toneladas de redes, por 
100.00 agricultores franceses. Em jei-
to de balanço, a Adivalor informa que 
até 15 de Maio tinha recebido de 150 
pontos de retoma pedidos de recolha 
deste tipo de resíduos. Os fios e as re-
des são recolhidos em sacos de 250 li-
tros e têm como destino a reciclagem. 
A Adivalor lançou um programa de in-
vestigação para optimizar a reciclagem 
de algumas redes específicas.

Nas comemorações do 20º aniversário 
da Anipla, em Novembro de 2012, criti-
cou o tempo médio de registo dos pro-
dutos fitofarmacêuticos em Portugal, 
que «está claramente a derrapar para 
rácios que nos colocam na cauda da Eu-
ropa». Esse é um dos entraves à maior 
competitividade da nossa agricultura?
No final de 2012 existiam dossiers de ho-
mologação pendentes há mais de 5 anos, 
quando a média europeia é inferior a 3 anos, 
o que impedia os agricultores portugueses 
de ter acesso a produtos inovadores que 
podem permitir aumentos de produtivida-
de. Depois da celebração do 20º aniversá-
rio da Anipla, recebemos da parte da DGAV 
um convite para uma reunião, onde fomos 
informados de que, com a reorganização 
dos serviços, tinham definido o objectivo 
de avaliar, durante o corrente ano, todos os 
dossiers com atraso significativo. Efectiva-
mente os dossiers antigos estão a ser ho-
mologados e os agricultores já podem usar 
os novos produtos na próxima campanha. 
Estamos satisfeitos com a situação, é um 

passo, estamos inclusive com um timming 
de homologação melhor do que Espanha.

A figura do reconhecimento mútuo dos 
produtos por zonas (Portugal, Espanha, 
Grécia, França e Itália) já está a surtir 
efeitos?
A lei é de 2009 e começa agora a ser im-
plementada. Basta registar um produto 
num país e a empresa fabricante pode 
pedir o reconhecimento mútuo do registo 
para os outros países da zona, o proces-
so deverá demorar apenas quatro meses 
após o registo inicial. Os primeiros dos-
siers começam agora a sair. Mas Portugal 
ainda não está em condições de ser um 
país relator, ou seja, de desencadear um 
registo que posteriormente seja alvo de 
reconhecimento mútuo noutros países. Os 
outros quatro países da zona já o estão a 
fazer.

Porque não está Portugal em condições 
de ser relator?
Os serviços oficiais alegam que estão a de-
finir prioridades e a trabalhar os → → pág. 5 

«UM PROJECTO QUE MUITO NOS ORGULHA»

«Vemos 
com muita 

satisfação um 
conjunto muito 

alargado de 
agricultores 

que respondem 
positivamente 

à mensagem do 
Valorfito»

→→ continuação pág. 3
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→→ continuação pág. 4 dossiers antigos, 
embora desejem que Portugal utilize essa 
competência. É importante que Portugal 
possa ser também um país relator, porque 
há determinadas culturas, importantes 
para Portugal e com necessidades de pro-
tecção fitossanitária, que podem não ser 
alvo do interesse de outros países da zona. 
Esperemos que 2014 traga boas notícias 
nesta matéria.

Nesse mesmo discurso desafiou a in-
dústria a «unir esforços na defesa de 
uma agricultura competitiva no merca-
do europeu». Qual a sua visão de uma 
agricultura competitiva e porque não a 
temos ainda em Portugal?
A agricultura volta a estar na moda, devido 
à crescente procura de produtos agroali-
mentares impulsionada pelo aumento da 
população mundial. Hoje somos 7 biliões, 
daqui a pouco mais de 20 anos seremos 9 
biliões. É provável que a capacidade produ-
tiva por hectare tenha que aumentar cerca 
de 70%. É necessário que os Governos 
dos países olhem para esta nova realidade 
e adoptem políticas em consonância. Por-
tugal tem um problema de competitividade 
que decorre de dois factores principais: a 
nossa estrutura de propriedade agrícola 
que não facilta economias de escala e a es-
trutura de custos, nomeadamente da irriga-
ção e da energia que são mais elevados do 
a que de outros parceiros comunitários. As 

políticas públicas não podem perder isto 
de vista e devem ser mais claras e mais 
divulgadas.

O que destaca de positivo e de negati-
vo na nova legislação portuguesa sobre 
Uso Sustentável de Pesticidas e do Pla-
no de Acção Nacional que deverá ser 
público em breve?
Portugal é um caso exemplar no que se re-
fere a esta matéria, quase tudo o que a Di-
rectiva comunitária sobre Uso Sustentável 
prevê já estava implementado em Portu-
gal, na sequência do decreto-lei 173/2005, 
que regula a venda e distribuição de pro-
dutos fitofarmacêuticos, desde a indústria 
ao agricultor. Muito melhorou em termos 
de diminuição do risco de utilização dos 
produtos. A grande inovação é o Plano de 
Acção Nacional. O Governo convocou a 
Anipla para participar na elaboração do Pla-
no, que já seguiu para análise pela ministra 
da Agricultura.

O que trás de novo e relevante este Pla-
no de Acção Nacional?
Na sua génese é um conjunto de metas e 
indicadores, que visam diminuir o risco de 
uso dos produtos. Parece-me que é bem 
mais exigente do que os planos adopta-
dos ou em aprovação noutros países da 
Europa. Como exemplo dum indicador 
temos a recolha das embalagens vazias 
de produtos fitofarmacêuticos, no qual 

a meta é atingir uma taxa de recolha de 
60% até 2017.

Esse é, aliás, o objectivo traçado pela 
Sigeru…
Significa que o Estado adoptou, e bem, o 
que a indústria já tinha estabelecido como 
meta. No entanto, em geral preocupa-me 
o facto de o Estado definir indicadores e 
metas, mas não ter dados estatísticos sufi-
cientes para aferir o cumprimento das me-
tas daqui a cinco anos. Embora no caso da 
Sigeru o cumprimento da meta seja muito 
fácil de aferir.

Em 2012 as vendas de produtos fitofar-
macêuticos totalizaram 109,5 milhões 
de euros, representando um decrésci-
mo de 5,4% relativamente ao ano an-
terior. Este ano, qual a perspectiva de 
vendas no sector?
O mercado português é maduro e muito 
estável no consumo de produtos fitofarma-
cêuticos. O negócio oscila entre os 115 a 
120 milhões de euros. O que provoca mais 
oscilação na procura são as condições cli-
matéricas de cada ano. 2005 foi um ano 
de seca tremendo, e o negócio caiu global-
mente, em 2012 a situação repetiu-se. Em 
2013, apesar de ter chovido muito no Ou-
tono e no Inverno, a Primavera voltou a ser 
seca e fria, e como o negócio em Portugal é 
muito focalizado nas vendas de fungicidas, 
o ano não será muito animador para a in-
dústria portuguesa. Prevemos um aumento 
de vendas inferior a 3%, face a 2012 e ainda 
muito abaixo de nível atingido em 2011.

O dinamismo a que se assiste na agri-
cultura portuguesa vai contribuir para 
impulsionar o negócio dos produtos 
fitofarmacêuticos nos próximos anos?
Pode haver alguma tendência de aumen-
to, embora sempre menor do que a mé-
dia europeia e mundial, porque o aumento 
global manifestar-se-á mais ao nível dos 
cereais (trigo, cevada), onde Portugal não é 
tão competitivo. Temos que nos focar nas 
culturas onde temos mais hipóteses de su-
cesso: milho, vinha, hortícolas.

O projecto Cultivar a Segurança, da Ani-
pla, em marcha desde 2005, tem resul-
tados efectivos? É possível quantificar o 
seu impacto?
Instalámos quintas modelo em todas as di-
reções regionais de Agricultura, nas quais 
desafiamos os agricultores a conhecer as 
técnicas de segurança legalmente impos-
tas. Envolvemos agricultores e → → pág. 6 
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300 
minutos 
Família 

Prudêncio 
na TV

8
Novos 

Operadores 
Económicos 
aderentes ao 
Valorfito em 

2013

+10,8%
aumento da 
taxa recolha 

em 2012

Valorizar as 
embalagens de 
produtos de limpeza
França acaba de criar uma empresa 
dedicada à gestão da retoma de emba-
lagens vazias de produtos de limpeza 
doméstica. A Eco DDS foi lançada por 
48 accionistas relacionados com a pro-
dução e distribuição destes produtos, 
que se viram compelidos a criar este 
sistema de retoma no seguimento de 
legislação publicada no país em 2012, 
que considera os resíduos de produtos 
químicos de limpeza doméstica um pe-
rigo para a saúde e o ambiente.

com o projecto. Deu-se um virar de pá-
gina na forma como os agricultores tra-
tam as embalagens. Vemos com muita 
satisfação um conjunto 
muito alargado de agricul-
tores que respondem po-
sitivamente à mensagem 
do Valorfito. Há que realçar 
o papel dos Pontos de Re-
toma, que de forma volun-
tária se envolveram, dispo-
nibilizando parte das suas 
instalações para recolher 
as embalagens, sem o en-
volvimento deles este projecto não seria 
o que é hoje, e que muito nos orgulha.

Em sua opinião o Valorfito deverá in-
tegrar a gestão de outras fileiras de 
resíduos agrícolas na sua actividade. 
Quais e porquê?
Fará todo o sentido para o agricultor que 
exista um sistema único de recolha de 
resíduos agrícolas, as mensagens passa-
rão muito mais facilmente. A Sigeru pen-
sa também desta forma e é essa a nossa 
ambição, mas para a pôr em prática há 
que ultrapassar obstáculos legislativos e 
outros. Avançar passo a passo será mais 
seguro. Estamos a aguardar que a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente e o Minis-
tério da Agricultura criem as condições 
legislativas que permitam ao Valorfito en-
globar a recolha de embalagens vazias de 
sementes e biocidas na sua actividade.

Já é possível indicar uma data para 
que o Valorfito integre a retoma des-
sas duas novas fileiras de resíduos?
Fizemos um pedido de renovação da li-
cença, já englobando as embalagens de 
sementes e biocidas, mas devido a contin-
gências internas da APA ainda não tivemos 
resposta a este caderno de encargos.

No final de Junho, a Anipla assi-
nou um memorando de entendi-
mento no âmbito da iniciativa 
Business&Biodiversity com o 
Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas (ICNF). O que é 
esta iniciativa?
Há quem diga que nós pedimos a ter-

ra emprestada aos nossos filhos, temos a 
responsabilidade de fazer agricultura com 
o menor impacto possível no ambiente e 

manter a biodiversidade é 
fundamental. O protocolo 
que assinamos tem a ver 
com o reconhecimento pú-
blico destes princípios por 
parte da indústria, e o pro-
jecto Cultivar a Segurança 
é um exemplo. Temos que 
nos associar às entidades já 
reconhecidas na preserva-
ção da biodiversidade como 

é o ICNF. Há pelo menos duas associadas 
da Anipla que já assinaram o mesmo pro-
tocolo.

Com a crescente retirada de substâncias 
activas do mercado europeu e a exigência 
de uma agricultura mais verde, o desafio 
que se coloca à indústria é grande. Como 
será a indústria de amanhã?
A indústria tem que estar preparada para 
responder às necessidades dos agriculto-
res e está a antecipar tendências no de-
senvolvimento dos seus produtos. Esta é 
a dinâmica que contribui para o desenvol-
vimento da agricultura.

Qual a sua opinião sobre o acordo da Po-
lítica Agrícola Comum (PAC) alcançado 
no final de Junho e que reflexos terá na 
agricultura portuguesa?
Não creio que será a PAC a definir ou a alte-
rar a forma de estar dos nossos agricultores. 
Todos os apoios que o Estado possa dar são 
bem-vindos, mas cria dependência e instabi-
lidade nos empresários agrícolas. O cidadão 
europeu tem algumas dificuldades em acei-
tar que metade do orçamento comunitário 
seja gasto pela agricultura, é uma situação 
que dá que pensar. Continuo a sonhar com o 
dia em que os agricultores vivam sem subsí-
dios.

786 
 Toneladas 

embalagens no 
mercado em 

2012

→→ continuação pág. 5 estudantes e é 
com satisfação que vemos a adesão às 
nossas iniciativas. O agricultor já interiori-
zou a ideia de produzir com segurança. A 
indústria continuará a desempenhar o seu 
papel, mas é preciso que toda a comuni-
dade agrícola se envolva na sensibilização. 
Temos uma preocupação maior em levar 
a mensagem ao pequeno agricultor, deve-
mos insistir e criar abordagens sábias. As 
associações que representam os agriculto-
res devem envolver-se mais, por exemplo, 
a Confagri.

A Anipla é um dos accionistas da Sige-
ru, empresa que gere o sistema Valor-
fito. Que balanço faz da actividade da 
empresa desde a sua criação?
A Sigeru resultou de uma obrigatorieda-
de legal de gerir as embalagens vazias 
de produtos fitofarmacêuticos, mas hoje 
há um grande envolvimento da indústria 

«Fará todo o 
sentido para 
o agricultor 

que exista um 
sistema único 

de recolha 
de resíduos 
agrícolas»


