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nova licença Valorfito e 
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Valorfito realiza sessões 
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ENTREVISTA

Agricultores e indústria 
querem legislação mais 
flexível e pragmática
ler+



Prémios Valorfito solidários 
com região afetada pelos incêndios
O Valorfito empreendeu uma missão duplamente solidária ao realizar a cerimó-
nia de entrega dos Prémios Valorfito no concelho de Leiria, a 16 de Março. Aju-
dou a dinamizar a economia local numa região afetada pelos incêndios e, pelo 
6º ano consecutivo, entregou uma parte do valor dos prémios a instituições de 
solidariedade social de Norte a Sul de Portugal.

prémios
2017
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o contributo das empresas de distribuição 
de produtos fitofarmacêuticos». Recordou 
o avultado investimento realizado por estas 
empresas, na última década, para moderni-
zação das suas instalações (incluindo locais 
de receção de embalagens vazias de pro-
dutos fitofarmacêuticos) e formação dos 
seus recursos humanos, no âmbito do cum-
primento da legislação em vigor: «foram 
investidos  cerca de 85 milhões de euros, 
num setor cuja faturação anual é estimada 
em 150 milhões de euros», disse este res-
ponsável.

Taxa de retoma em 50,1%

António Lopes Dias, Diretor-Geral do Va-
lorfito, apresentou os resultados do siste-
ma Valorfito em 2017: atingiu uma taxa de 
retoma de 50,1% das embalagens vazias 
de produtos fitofarmacêuticos colocadas 
no mercado, o equivalente a 357 tonela-
das.  Em 11 anos de atividade é a primeira 
vez que a taxa de retoma do sistema desce 
face ao ano transato, o que se explica, na 
opinião de António Lopes Dias, pela menor 
quantidade de produtos fitofarmacêuticos 
utilizados pelos agricultores no ano ante-
rior: «2017 foi o pior ano agrícola da última 
década, muitos produtos fitofarmacêuticos 
ficaram em stock na distribuição, razão que 
justifica a descida da taxa de retoma das 
embalagens».

Apesar disso, foram realizadas 767 recolhas 
durante o ano, com uma média de 465kg 
de embalagens por cada recolha realiza-
da, o que demonstra a maior eficiência do 
novo operador contratado pelo Valorfito 
– a Ambimed –, detentor de uma rede lo-
gística mais capilar ao longo do país, e por 
tanto, com capacidade para realizar reco-
lhas mais frequentes. 

O local escolhido para a cerimónia – o Pa-
lace Hotel Monte Real, situado na históri-
ca vila de Monte Real, a 15km da cidade de 
Leiria, convidou a uma pausa em harmonia 
com a natureza, trazendo à memória a es-
tância termal que outrora ali acolheu gera-
ções de veraneantes.

O vereador da Câmara Municipal de Leiria, 
Gonçalo Lopes, deu as boas-vindas aos con-
vidados dos Prémios Valorfito, recordando 
a génese da Sigeru, tempo em que ele pró-
prio assumia as funções de secretário-geral 
do COTHN (Centro Operativo e Tecnológi-
co Hortofrutícola Nacional). «É com enor-
me e agradável surpresa que retomo o con-
tacto com o Valorfito, reconhecendo a obra 
notável que a Sigeru realizou, conseguindo, 
através do trabalho em rede com os Pontos 
de Retoma, uma taxa de retoma de emba-
lagens elevada, a bem da sustentabilidade 
do setor agrícola», afirmou Gonçalo Lopes. 
O vereador recordou o “inferno” vivido em 
Leiria, em Outubro de 2017, devido aos in-
cêndios que devastaram grande parte do 
Pinhal do Rei: «naquele dia não havia lim-
peza florestal que travasse o fogo …agora a 
reflorestação deve ser exemplar pela carga 
histórica que esta mancha florestal encerra 
… o Valorfito com esta iniciativa contribui 
para ajudar a região a prosseguir o cami-
nho da sustentabilidade». 

Por parte dos acionistas da Sigeru, Felis-
bela Campos, presidente da ANIPLA, con-
gratulou o Valorfito pelos bons resultados 
conseguidos nestes 12 anos de atividade, 
referindo três dos seus pontos fortes: «ino-
var, fomentar a economia circular e comu-
nicar». 

António Sevinate Pinto, em representa-
ção da Groquifar, elogiou «o modelo or-
ganizativo posto em prática pelo Valorfito, 
que resultou num trabalho excelente, com 
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«Realizar a cerimónia de entrega dos 
Prémios Valorfito no concelho de 
Leiria é ajudar a região a prosseguir 
o caminho da sustentabilidade,
recuperando da tragédia dos
incêndios», Gonçalo Lopes, vereador
da Câmara Municipal de Leiria

«O Valofito põe em prática a 
Economia Circular e contribui 
para um futuro saudável do nosso 
Planeta», Felisbela Campos, 
presidente da ANIPLA

«Há 11 anos que o Valorfito faz 
um trabalho extraordinário e a 
distribuição reconhece-o», António 
Sevinate Pinto, Groquifar

«Nesta edição premiamos o 
crescimento dos Pontos de Retoma 
nos últimos 3 anos e não as 
quantidades absolutas retomadas», 
António Lopes Dias, Diretor-Geral 
do Valorfito

http://www.valorfito.com
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sultados, ainda que não sejam “campeões” 
de recolha em quantidade absoluta.

Nos prémios nacionais, a categoria “Coope-
rativa” manteve as mesmas regras das edi-
ções anteriores, mas a categoria “Excelên-
cia” sofreu alterações. Foram considerados 
1º, 2º e 3º lugar para o prémio “Excelência”. 
O regulamento pondera agora critérios 
quantitativos e qualitativos na avaliação 
dos Pontos de Retoma tendo terminado a 
necessidade de candidatura prévia a esta 
categoria de prémio.

EM DESTAQUE

Premiar o Crescimento e a Excelência

A 6ª edição dos Prémios Valorfito contou 
com uma alteração no regulamento. Nos 
prémios regionais passou a existir apenas 
a categoria “Crescimento”, sendo conside-
rado o critério do crescimento da taxa de 
retoma, nos últimos 3 anos (2015, 2016 e 
2017). 

A categoria “Quantidade”, que nas edições 
anteriores premiava as quantidades abso-
lutas retomadas por cada Ponto de Reto-
ma, foi eliminada. A alteração visa premiar 
o desempenho dos Pontos de Retoma que
se superaram a si próprios pelos bons re-
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A grande surpresa da noite dos “Prudêncios” foi a atuação de uma 
espécie de mini “Resistência”, grupo criado na década de 90 e que 
recentemente regressou às tournées para gaudio dos muitos fãs que 
cresceram e amadureceram a ouvir as suas músicas. Tim, dos Xutos 
e Pontapés, Miguel Ângelo e Fernando Cunha, dos Delfins e Olavo 
Bilac, dos Santos e Pecadores fizeram sonhar e reviver alegrias aos 
convidados dos Prémios Valorfito.

http://www.valorfito.com
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prémios
2017

Os premiados!

Algarve & Ilhas

Unicol - União das Cooperati-
vas de Lacticínios Terceirense, 
U.C.R.L

Santa Casa da 
Misericórdia de Angra do Heroísmo

Alentejo
P.M. Comercial-  Serviços, 
Produtos e Equipamentos 
p/ Agricultura e Pecuária Lda

Fundação Viscondes de Messangil

Ribatejo Lavricartaxo-Cooperativa 
Agropecuária do Cartaxo C.R.L.

Casa João Manuel - Cartaxo( Asso-
ciação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão com Deficiência Mental)

Oeste
Louricoop – Cooperativa de 
Apoio e Serviços do Concelho 
da Lourinhã, C.R.L.

ADAPECIL - Associação De Amor 
para a Educação de Cidadãos Inadap-
tados da Lourinhã

Interior Centro CCAV - Agriloja Viseu APCV - associação de paralisia cere-
bral de Viseu

Interior Norte Zona Agro, Lda APCVR, Associação de paralisia cere-
bral de Vila Real

Litoral Centro Armando Pinho & Filhos, Lda
CERCIMIRA - Cooperativa para a 
Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados de Mira, CRL

Litoral Norte IFS Irmãos Faria dos Santos, 
Lda

ASSOCIAÇÃO CONVIVER – Vila Verde

Cooperativa Cooperativa Agrícola dos Fruti-
cultores da Cova da Beira, CRL

Associação Centro Social Sagrado 
Coração de Maria

Excelência 
1º Classificado A. Cano Cercibeja

Excelência 
2º Classificado Manuel Gomes Lourenço Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Mêda

Excelência 
3º Classificado

Calcob - Cooperativa Agrícola 
de Oliveira do Bairro e Vagos, 
CRL

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Oliveira 
do Bairro

Instiuição beneficiáriaPrémios Regionais

Prémios Nacionais

https://www.tuugo.pt/Companies/unicol-uni%C3%A3o-das-cooperativas-de-lactic%C3%ADnios-terceirense-u.c.r.l/0240004254101
https://www.tuugo.pt/Companies/unicol-uni%C3%A3o-das-cooperativas-de-lactic%C3%ADnios-terceirense-u.c.r.l/0240004254101
https://www.tuugo.pt/Companies/unicol-uni%C3%A3o-das-cooperativas-de-lactic%C3%ADnios-terceirense-u.c.r.l/0240004254101
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Unicol - União das Cooperativas de Lacticí-
nios Terceirense, U.C.R.L
Algarve e Ilhas

A Unicol agrega 910 associados nas ilhas Ter-
ceira e Graciosa, no Arquipélago dos Açores, 
dedicados à produção de leite e de carne de 
bovino. Detém uma fábrica de rações na ilha 
Terceira e três pontos de venda de fatores de 
produção, todos com instalações para retoma 
de embalagens vazias de produtos fitofarma-
cêuticos.
«O Prémio Valorfito é um estímulo para prosse-
guirmos o trabalho de sensibilização dos agri-
cultores para a entrega das embalagens vazias. 
É uma honra receber o prémio e uma recom-
pensa para os nossos técnicos e colaborado-
res», José Mancebo Soares, gerente UnicolP.M. Comercial -  Serviços, Produtos e 

Equipamentos p/ Agricultura e Pecuária Lda.
Alentejo

Localizada em Pias, a P.M. Comercial fornece 
fatores de produção a cerca de 500 agriculto-
res nos concelhos de Serpa, Moura e Ferreira 
do Alentejo, sendo as culturas do olival, amen-
doal e melão as mais representativas na região. 
«O Prémio Valorfito é muito importante para 
a P.M. Comercial, demonstra que os agricul-
tores estão empenhados em salvaguardar o 
Ambiente. Todos os nossos clientes nos entre-
gam as embalagens vazias de produtos fito-
farmacêuticos. A recente integração do fluxo 
de embalagens vazias de sementes no sistema 
Valorfito é de grande mais-valia para a região», 
Luis Pacheco, sócio-gerente P.M. Comercial

https://www.tuugo.pt/Companies/unicol-uni%C3%A3o-das-cooperativas-de-lactic%C3%ADnios-terceirense-u.c.r.l/0240004254101
https://www.tuugo.pt/Companies/unicol-uni%C3%A3o-das-cooperativas-de-lactic%C3%ADnios-terceirense-u.c.r.l/0240004254101
http://www.valorfito.com
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Lavricartaxo-Cooperativa 
Agropecuária do Cartaxo C.R.L.
Ribatejo

A Lavricartaxo, constituída em 1982, e antes 
designada Grémio da Lavoura, agrega 600 
sócios, maioritariamente dedicados à pro-
dução de uvas para vinho.

«A adesão dos nossos agricultores ao sis-
tema Valorfito tem sido favorável. Graças a 
um trabalho de comunicação e sensibiliza-
ção contínuo por parte dos nossos técnicos 
conseguimos aumentar a taxa de retoma. O 
Prémio Valorfito é um incentivo para a nos-
sa equipa», António Jarego, encarregado da 
Lavricartaxo

Louricoop – Cooperativa de Apoio 
e Serviços do Concelho da Lourinhã, C.R.L.
Oeste

A Louricoop – Cooperativa de Apoio e 
Serviços do Concelho da Lourinhã, C.R.L., 
constituída em 1976, reúne atualmente mais 
de 5000 associados, tem ao seu serviço 
50 funcionários e está classificada entre as 
cem maiores empresas do Oeste. Com sede 
na vila da Lourinhã, possui oito pontos de 
venda de fatores de produção distribuídos 
pelo concelho. Além do fornecimento de 
fatores de produção aos seus associados, 
presta serviços de apoio técnico especia-
lizado, formação profissional, manutenção 
e reparação de máquinas agrícolas, apoio 
contabilístico e administrativo.

«É uma honra para a Louricoop receber o 
Prémio Valorfito e um estímulo para con-
tinuarmos a trabalhar em prol da proteção 
do Ambiente, um tema que desde sempre 
encaramos como prioritário. Obrigado ao 
Valorfito em nome de todos os nossos as-
sociados», António Gomes, presidente da 
Louricoop
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CCAV - Agriloja Viseu
Interior Centro

A Agriloja de Viseu integra a rede nacional de 
lojas de livre serviço da marca Agriloja, destina-
das a clientes “Faça você mesmo” e profissio-
nais das áreas da Agricultura, Jardim, Pecuária, 
Animais de Estimação, Bricolage e Casa. Tem 13 
colaboradores e uma área de 2000 m2 de espa-
ço comercial. Serve agricultores dos concelhos 
de Viseu, São Pedro do Sul e Tondela, predomi-
nando nesta região as cultura da vinha, olival e 
as pequenas hortas.

 «O Prémio Valorfito reconhece a contribuição 
realizada por esta loja na recolha de resíduos de 
embalagens de produtos fitofarmacêuticos, en-
caminhando-as para um tratamento adequado 
de reciclagem e ajudando a cumprir a legislação 
em vigor. É com grande satisfação que vemos 
reconhecido o empenho de todos os nossos co-
laboradores na sensibilização dos agricultores 
para proteção do Ambiente», Fernando Barata, 
gerente Agriloja Viseu

Zona Agro, Lda
Interior Norte

Fundada em Junho de 2005, e atualmente com 
uma equipa de 16 colaboradores, a Zona Agro atua 
nas áreas da consultoria agrícola, venda de fatores 
de produção e apoio técnico especializado ao se-
tor agrícola. Tem dois pontos de venda - Vila Real 
e Santa Marta de Penaguião-, servindo um total de 
cerca de 3.500 agricultores nas regiões do Douro, 
Trás-os-Montes e Minho, predominando nestas re-
giões a vinha, o olival, as culturas fruteiras e a hor-
ticultura. 

«O Prémio Valorfito Crescimento que recebemos 
resulta do aumento do volume de vendas de pro-
dutos fitofarmacêuticos que registámos em 2017, 
graças à abertura de um novo ponto de venda em 
Santa Marta de Penaguião e ao aumento da nossa 
equipa técnico-comercial. Por outro lado, conside-
ramos que a renovação geracional que já se verifica 
na agricultura, com agricultores mais informados e 
conscientes do dever de proteger o Ambiente, está 
a contribuir para aumentar a taxa de retoma de em-
balagens vazias de produtos fitofarmacêuticos. En-
caramos o sistema Valorfito como um serviço im-
portante que prestamos aos nossos clientes», Rui 
Jorge Pinto Dias, sócio-gerente Zona Agro Lda

http://www.valorfito.com
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Armando Pinho & Filhos, Lda

A Armando Pinho & Filhos, Lda, com sede 
em Corticeiro de Cima, concelho de Canta-
nhede, é uma empresa familiar, com cinco 
colaboradores, atuando na venda de fatores
de produção para a agricultura, nos distritos 
de Coimbra e Aveiro, onde tem cerca de 200 
clientes, dedicados às culturas do milho, ba-
tata e horticultura. A empresa está a investir 
no aumento da área de armazém, que pas-
sará a ter 2000m2, dentro de dois meses.

«O Prémio Valorfito significa um reconhe-
cimento do nosso esforço na sensibilização
dos agricultores para entregarem as emba
«É uma mais-valia receber o Prémio Valorfito
e um estímulo para continuarmos a lutar por 
um Ambiente melhor», Maria de Lurdes Go-
mes Santos, sócia-gerente, IFS Irmãos Faria 
dos Santos, Lda

Armando Pinho & Filhos, Lda
Litoral Centro

A Armando Pinho & Filhos, Lda, com sede em 
Corticeiro de Cima, concelho de Cantanhede, é 
uma empresa familiar, com cinco colaborado-
res, atuando na venda de fatores de produção 
para a agricultura, nos distritos de Coimbra e 
Aveiro, onde tem cerca de 200 clientes, dedi-
cados às culturas do milho, batata e horticul-
tura. A empresa está a investir no aumento da 
área de armazém, que passará a ter 2000m2, 
dentro de dois meses.

«O Prémio Valorfito significa um reconheci-
mento do nosso esforço na sensibilização dos 
agricultores para entregarem as embalagens 
vazias de produtos fitofarmacêuticos. Para 
quando a integração da retoma de embala-
gens vazias de adubos no sistema Valorfito? 
Estes resíduos geram um problema ambiental 
que urge resolver», Alexandre Pinho, sócio-ge-
rente Armando Pinho & Filhos, Lda

IFS Irmãos Faria dos Santos, Lda
Litoral Norte

A IFS Irmãos Faria dos Santos, Lda, com 
sede em Vila Verde, é uma empresa fa-
miliar, com 24 colaboradores, que serve 
os agricultores dos concelhos de Vila 
Verde, Amares, Ponte da Barca e Arcos 
de Valdevez, onde predominam as cul-
turas da vinha e frutos vermelhos (mirti-
lo, framboesa). 

«É uma mais-valia receber o Prémio Va-
lorfito e um estímulo para continuarmos 
a lutar por um Ambiente melhor», Maria 
de Lurdes Gomes Santos, sócia-gerente, 
IFS Irmãos Faria dos Santos, Lda
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Cooperativa Agrícola dos Fruticultores da 
Cova da Beira, CRL
Prémio Cooperativa

A Cooperativa Agrícola dos Fruticultores da 
Cova da Beira, CRL, fundada em 1966, está se-
diada em Fero, concelho da Covilhã. Está re-
conhecida como Organização de Produtores 
de Proteção Integrada nas seguintes culturas: 
pomóideas, prunóideas, olival e vinha. A Coo-
perativa é entidade detentora da Identificação 
Geográfica Protegida para as denominações 
tradicionais e consagradas pelo uso de “Maçã 
da Cova da Beira”, “Pêssego da Cova da Beira” 
e “Cereja da Cova da Beira”.

«Tentamos que cada vez mais os agricultores 
façam a recolha e nos entreguem as embala-
gens vazias de produtos fitofarmacêuticos, 
para continuarmos a preservar o Ambiente», 
Cooperativa Agrícola dos Fruticultores da Cova 
da Beira, CRL

A. Cano Associados, S.A
Prémio Excelência - 1º classificado

A A. Cano Associados, S.A. foi fundada 
em 2006, com a entrada de investidores 
espanhóis no capital da empresa, embora 
a sua génese remonte ao ano de  1991. É 
uma das empresas líderes no Alentejo e 
no país na venda de fatores de produção 
e equipamentos para agricultura e assis-
tência técnica à produção das principais 
culturas agrícolas implantadas no Alente-
jo. Foi um das primeiras empresas a aderir 
ao sistema Valorfito como Ponto de Reto-
ma e várias vezes premiada pelo Valorfito 
em distingas categorias dos prémios.

«Muito obrigado por mais este Prémio Va-
lorfito Excelência. É bom vermos o nosso 
trabalho reconhecido. Um agradecimen-
to a todos os colaboradores do Valorfito 
pelo carinho e pela paciência sempre que 
nos surgem dúvidas na extranet Valor-
fito», Gaspar Pinto, gerente comercial 
A. Cano Associados, S.A

http://www.valorfito.com
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Manuel Gomes Lourenço, Lda
Prémio Excelência - 2º classificado

A Manuel Gomes Lourenço, Lda, sediada em 
Mêda, concelho da Guarda, é uma empresa fa-
miliar, com seis colaboradores, atuando na re-
gião da Beira Alta e extremo sul do Alto Douro 
Vinhateiro. Vinha, olival e amendoal são as cul-
turas agrícolas predominantes entre os milha-
res de clientes desta empresa, que se moder-
nizou e aumentou vendas graças à entrada da 
geração mais nova da família na gerência.

«É com muita satisfação que recebemos o Pré-
mio Valorfito Crescimento, já em 2017 tínhamos 
recebido o Prémio Valorfito Missão Impossível. 
Isto significa que o esforço realizado na infor-
mação dos agricultores sobre a necessidade 
de entregar as embalagens vazias de produtos 
fitofarmacêuticos, após tripla lavagem, está a 
resultar», Luís Miguel, sócio-gerente Manuel 
Gomes Lourenço, Lda

Calcob - Cooperativa Agrícola de Oliveira do 
Bairro e Vagos, CRL
Prémio Excelência - 3º classificado

«A atribuição do prémio é resultado de um tra-
balho contínuo na divulgação de boas práticas 
ambientais em contexto agrícola. A conciliação 
do trabalho formativo associado à dinâmica da 
cooperativa em fomentar e potenciar o traba-
lho desenvolvido pelo Valorfito, assim como a 
interajuda existente com os colaboradores do 
Valorfito no levantamento do material a reci-
clar de embalagens de fitofármacos. No fun-
do, a figura do prémio é a expressão física do 
trabalho desenvolvido em nome do Valorfito e 
em prol do ambiente. A principal importância 
do prémio resulta no terreno, pois assim assis-
timos a uma crescente envolvência que diminui 
os resíduos no ambiente. A real importância 
não será visível, pois as boas práticas eliminam 

o impacto no ambiente de uma má utilização.
Reconhecimento do trabalho de excelência
desenvolvido pela equipa CALCOB em nome
desta causa», Fernando Silva, presidente da
Calcob - Cooperativa Agrícola de Oliveira do
Bairro e Vagos, CRL
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ENTREVISTA

Qual o impacto dos incêndios na econo-
mia do concelho de Leiria, e em concre-
to no setor agrícola? É possível quantifi-
car perdas?

No concelho de Leiria, os incêndios afe-
taram sobretudo as freguesias de Coim-
brão e a União das Freguesias de Monte 
Real e Carvide. Foram efetuadas 13 sina-
lizações de edificações atingidas, 12 pela 
Junta de Freguesia do Coimbrão e uma 
pela União das Freguesias de Monte Real 
e Carvide, embora as chamas não tenham 
destruído edifícios de primeira habitação. 

Que ações de recuperação e apoio aos 
proprietários agrícolas e florestais está 
a CM de Leiria a desenvolver?

No concelho de Leiria, a maior parte da 
mancha florestal destruída pelos incên-
dios de outubro está localizada em ter-
renos pertencentes ao Estado, entidade a 
quem cabe, em primeira instância, a res-
ponsabilidade de atuar na regeneração 
destas áreas e também no apoio às vítimas. 
O Município de Leiria tem, no entanto, 
mobilizado recursos e organizado diver-
sas iniciativas no sentido de apoiar as 
vítimas dos incêndios, e de envolver a 
sociedade civil numa onda de solidarie-
dade, não apenas em favor de vítimas 
residentes no concelho, mas de toda a 
região. Apesar de severamente atingido, 
o concelho de Leiria não foi o mais afe-

«A escolha da região 
de Leiria para a realização 
de eventos é uma forma 
de ajudar a nossa 
economia local»

tado por este flagelo, que atingiu contornos 
bem mais dramáticos no Norte do distrito. 

Várias empresas, entre as quais a SIGERU, 
escolheram o distrito de Leiria para realizar 
ações e reuniões, como sinal de solidarieda-
de para com a região e visando dinamizar a 
economia regional. Que importância atribui 
a este facto?

A sociedade portuguesa tem dado uma res-
posta extraordinária sempre que é chamada a 
ajudar. O grande desafio que se coloca agora é 
o de criar condições para que os setores da nos-
sa economia mais afetados pelo drama dos in-
cêndios voltem a ter condições para se regene-
rarem e voltarem a desenvolver a sua atividade.
A escolha da região para a realização de even-
tos e reuniões é uma forma de ajudar a nossa
economia local a reequilibrar-se, o que consti-
tui a forma mais sustentável de solidariedade.

Raul Miguel de Castro, presiden-
te da Câmara Municipal de Leiria 
destaca a importância da solida-
riedade das entidades que como a 
Sigeru escolhem as regiões afeta-
das pelos incêndios de 2017 para 
realizar os seus eventos.

http://www.valorfito.com
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Setor agrícola debateu nova 
licença Valorfito e desafios 
para 2018 

O setor agrícola reuniu-se dia 25 de janeiro, no auditó-
rio da Agência Portuguesa do Ambiente, em Lisboa, 
para uma sessão de esclarecimento e debate em tor-
no da nova licença para o sistema Valorfito, que passa 
a integrar novos âmbitos. 

A licença, que está em vigor desde o passado dia 1 de 
janeiro, e termina no final do ano de 2021, foi anuncia-
da no despacho n.º 6560/2017, e oficializa a atuação 
do sistema integrado de gestão de embalagens e resí-
duos em agricultura. 

Sementes
Com a renovação, passaram a integrar o âmbito do Sis-
tema todas as embalagens de fitofármacos (recorde-
-se que estavam excluídas embalagens de capacidade
superior a 250 litros), mas são também introduzidas as

embalagens de sementes de uso 
profissional, o que representa um 
importante passo na responsa-
bilidade ambiental dos produto-
res agrícolas. Calcula-se que, por 
ano, são colocadas no mercado 
nacional perto de 100 toneladas 
de embalagens de sementes.
Para António Sevinate Pinto, pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Produtores e Comerciantes 
de Sementes (ANSEME), «o alar-
gamento do Valorfito às embala-
gens de sementes é um passo im-
portante para o nosso setor, que 
defendia esta medida como boas 
práticas para o setor agrícola». 
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Para o dirigente da ANSEME fica ainda um 
caminho por percorrer para, por exemplo, a 
legislação poder classificar as embalagens 
de sementes tratadas como não perigosas, 
seguindo o bom exemplo de outros países 
europeus. 

Biocidas

Outra novidade está na integração dos bio-
cidas no sistema Valorfito, produtos utili-
zados em ambiente essencialmente não 
agrícola, mas que passam a ter um destino 
mais sustentável para os resíduos das suas 
embalagens. «Manifesto com agrado que o 
novo sistema de gestão de resíduos preve-
ja também os biocidas - produtos que es-
tão associados à nossa atividade. Apesar de 
existirem empresas que disponibilizam, e 
prestam serviços “mistos”, em que tanto uti-
lizam produtos biocidas como fitofármacos, 
é importante e essencial que os operadores 
estejam bem esclarecidos dos procedimen-
tos, e do serviço que a Valorfito disponibili-
za», afirma João Leitão, presidente da As-
sociação Nacional de Controlo de Pragas 
Urbanas (ANPCU). Já para Virgílio Gouveia, 
Presidente da Secção de Controlo de Pra-
gas da Groquifar - Associação de Grossistas 
de Produtos Químicos e Farmacêuticos, «a 
adesão das empresas de biocidas ao siste-
ma Valorfito só trará vantagens. Os resíduos 
de embalagens serão entregues para trata-
mento e valorização a uma entidade idónea 
e competente como é a SIGERU, Lda., em-
presa detentora do sistema Valorfito, e des-
ta forma temos a garantia de que lhes será 
dado um destino adequado».

Para António Lopes Dias, Diretor Geral do 
Valorfito, «com esta nova licença, o Valorfito 
pode proporcionar mais soluções aos agri-
cultores e outros utilizadores profissionais 
destes produtos, permitindo-lhes o encami-
nhamento destes resíduos para um destino 
adequado e ambientalmente sustentável. 
Por outro lado, as empresas produtoras de 

António Lopes Dias, Valorfito

Anabela Januário, Ambimed

Sílvia Ricardo, APA 

http://www.valorfito.com


17SIGERU . Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, Lda.

NOTÍCIAS
sementes e de biocidas poderão assim 
cumprir a legislação em vigor quanto à res-
ponsabilidade da gestão de embalagens 
dos produtos que colocam no mercado». 

A sessão de formação contou também 
com apresentações de João Cardoso, do 
Valorfito, de Anabela Januário, da Ambi-
med, e de Sílvia Ricardo da Agência Portu-
guesa do Ambiente.

Reduzir, reutilizar, reciclar

Até 2021 o Valorfito pretende atingir uma 
taxa global de 60% de retoma dos resíduos 
integrados no sistema, apostando para tal 
em planos de prevenção, reutilização e 
separação dos resíduos na origem. A pre-
venção passa por sensibilizar a indústria 
para novas formas de embalamento mais 
recicláveis e valorizáveis e a reutilização 
consiste em encontrar soluções de reutili-
zação das embalagens de capacidade su-
perior a 250 l. Quanto à separação dos 
resíduos na origem, o Valorfito vai dis-
tribuir aos Pontos de Retoma sacos de cor 
verde, distintos dos usados atualmente, 
para o agricultor efetuar a separação da 
fração de resíduos considerados não peri-
gosos, nomeadamente as embalagens va-
zias de sementes não tratadas. Com esta 
segregação dos resíduos na origem pre-
tende-se dar um destino mais nobre aque-
les que têm maior potencial para reciclar, 
em linha com os princípios da Economia 
Circular. 

Também com o objetivo de aumentar as 
possibilidades de reciclagem e valorização 
das embalagens vazias de produtos fito-
farmacêuticos recolhidas, o Valorfito está 
a realizar um estudo sobre a perigosidade 
das embalagens retomadas, determinan-
do a quantidade de resíduos que ficam 
contidos nas mesmas, em colaboração 
com a Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa.

João Cardoso, Valorfito
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Valorfito realiza sessões 
de esclarecimento em todo o país 

O Valorfito inicia em Abril e realiza até Julho um conjunto de sete sessões de es-
clarecimento sobre “Gestão de Embalagens e outros Resíduos em Agricultura”, 
em colaboração com as Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) em 
Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores.

DRAP Lisboa e Vale do Tejo
19 de Abril de 2018 
Auditório da Escola Superior Agrária de Santarém 

DRAP Alentejo > 24 Maio

DRA Açores > 29 Maio

DRAP Algarve > 14/15 de Junho

DRA Madeira > 25/26 de Junho

DRAP Centro > 12 de Julho
Escola Superior Agrária de Coimbra

DRAP Norte >  19/20 Julho
Em campo por amor à terra.

http://www.valorfito.com


19SIGERU . Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, Lda.

NOTÍCIAS

No passado dia 1 de março, a Anipla reuniu 
o setor agrícola para a primeira edição das 
Jornadas de “Homologação de Produtos 
Fitofarmacêuticos”, que decorreu no au-
ditório da DGAV, em Oeiras. A iniciativa 
da Anipla teve como objetivo principal a 
criação do espaço e tempo para que o se-
tor agrícola, a indústria fitofarmacêutica, a 
Direcção-Geral de Alimentação e Veteri-
nária (DGAV) e organizações de produto-
res pudessem refletir, em conjunto, sobre 
as ferramentas disponíveis para proteger 
as produções agrícolas nacionais. Dividida 
em dois painéis, “Avaliação e Autorização” 
e “Soluções Fitossanitárias”, a sessão con-
tou com cerca de 80 representantes do 

Ministério da Agricultura, da Indústria e de 
Associações de Produtores de vários seto-
res, desde o vinho ao azeite, passando pelas 
frutas, hortícolas e cereais, todos unânimes 
na partilha da sua preocupação com a ne-
cessidade de se anteciparem soluções para 
fazer face aos desafios atuais e futuros.

«É determinante haver uma aposta eficaz na 
inovação para a proteção das culturas – pro-
curando soluções que permitam aos produ-
tores portugueses combater eficazmente as 
pragas e as doenças na produção agrícola», 
afirmou Ana Paula Carvalho, Subdiretora 
geral da DGAV.

Agricultores portugueses preocupados com retirada 
de soluções para proteção das culturas
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