Sessão de Esclarecimento
“Gestão de Embalagens e Outros Resíduos em Agricultura”

12 julho 2018 – Auditório da Escola Superior Agrária de Coimbra
Organizada na Escola Superior Agrária de Coimbra, a ação de esclarecimento Valorfito
contou com a presença da Engª Adelina Martins, Diretora Regional da DRAP Centro, na
abertura da sessão, tendo focando a sua intervenção na necessidade de se trabalhar
em prol da sustentabilidade agrícola e ambiental e da forma como o valorfito
contribui, na sua atividade, para essa mesma sustentabilidade.
A primeira parte da sessão foi dedicada ao funcionamento do sistema Valorfito, numa
explicação detalhada das regras que devem se seguidas pelos utilizadores dos
produtos fitofarmacêuticos, biocidas e sementes para uso profissional, em
comunicações apresentadas pelo António Lopes Dias, Diretor Geral do Valorfito, João
Cardoso, gestor de Projetos da Anipla e João Cordeiro, diretor da Groquifar. Na
abertura do debate aos participantes, após as apresentações, foram inúmeras as
questões levantadas sobre a nova licença e, tal como te acontecido em quase todas as
sessões de esclarecimento organizadas, foi dado especial enfoque aos temas
relacionados com o destino a dar aos equipamentos de proteção individual e aos
produtos obsoletos.
A segunda parte da sessão foi preenchida com apresentação da Agência Portuguesa do
Ambiente sobre Registo de Produtores, assegurada pela Dra. Silvia Ricardo, e da
DRAPCentro, que na pessoa do Engº Diogo Silva, abordou o tema da Resíduos e a
Condicionalidade Finalmente, a PSP, dando continuidade à sua campanha de
sensibilização, na pessoa do Chefe Rui Melo, veio informar os participantes sobre
eventuais substâncias que utilizamos no dia a dia e que têm um potencial explosivo,
caso sejam utilizadas em grandes quantidades e quando misturadas com outras.
No encerramento, Engª Maria José Cunha, Vice-Presidente da Escola Superior Agrária
de Coimbra, reforçou a disponibilidade da Escola em receber eventos que possam
aumentar o conhecimento dos agricultores, alunos e dos técnicos da região, como foi a
realização da sessão de esclarecimento do Valorfito.
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H1 Auditório da Escola Superior Agrária de Coimbra
Bencanta, 3045-601 Coimbra
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14h30

Registo de participantes

15h00

Abertura
Adelina Martins (Diretora Regional – DRAP Centro 1)
António Lopes Dias (Diretor Geral – VALORFITO)

15h15

Nova Licença Valorfito
António Lopes Dias (Diretor Geral – VALORFITO)

15h30

Projeto Lavar é Valorizar
João Cardoso (Gestor de Projeto – ANIPLA)

15h45

O papel da distribuição na sustentabilidade da agricultura
João Moncada Cordeiro (Presidente Divisão Agroquímica – GROQUIFAR)

16h00

Esclarecimentos

16h40

Registo de produtores
Silvia Ricardo (Agência Portuguesa do Ambiente)

17h00

Os Resíduos e a Condicionalidade
Diogo Silva (DRAP Centro)

17h15

Precursores de explosivos
Subcomissário João Martelo/Chefe Rui Melo (Direção Regional da PSP)

17h30

Esclarecimentos

18h30

Encerramento
Maria José Cunha (Vice-Presidente Escola Superior Agrária de Coimbra)
António Lopes Dias (Diretor Geral – VALORFITO)
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