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Sessões Esclarecimento Valorfito 2018 
Gestão de Embalagens e Outros Resíduos em Agricultura. 
O Valorfito - Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, organizou 11 
Sessões de Esclarecimento sobre a aplicação prática da nova licença Valorfito que está em vigor 
desde o passado dia 1 de janeiro e termina no final do ano de 2021. Esta licença, anunciada no 
despacho n.º 6560/2017, oficializa a atuação do sistema integrado de gestão de embalagens e 
resíduos agrícolas. 

As 11 sessões foram organizadas em colaboração com as Direções Regionais de Agricultura e Pescas 
do Continente, e no caso das Ilhas colaboraram também as Secretarias Regionais do Ambiente e 
Agricultura. Informar e sensibilizar todo o setor agrícola português para a gestão de embalagens e 
outros resíduos em agricultura, explicando e apresentado as principais alterações decorrentes da 
nova licença que passou a integrar a gestão de novos resíduos no sistema (como as embalagens dos 
biocidas de controlo de animais prejudiciais e de proteção da madeira e as embalagens de sementes 
destinadas a utilização profissional) foi o grande objetivo das sessões. 

Com a renovação, passaram a integrar o âmbito do Sistema 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 e as embalagens de biocidas de controlo 
de animais prejudiciais e controlo da madeira– o que representa um importante passo na 
responsabilidade ambiental dos produtores agrícolas. 
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A série de sessões de esclarecimento da Valorfito passou por cidades como Lisboa, Santarém, Évora, 
Faro, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada (Açores), Funchal e São Vicente (Madeira),  Coimbra, Ponte 
de Lima e Vila Real:

• 25 janeiro/ Agência Portuguesa do Ambiente

LISBOA

• 19 abril/ Escola Superior Agrária de Santarém

SANTARÉM

• 24 maio/Centro de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo

ÉVORA

• 29 maio/Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo

ANGRA DO HEROÍSMO/Açores

• 14 junho/Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

FARO

• 27 junho/Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel

PONTA DELGADA/Açores

• 3 julho/Auditório do Campo da Barca, Funchal
• 4 julho/Auditório da Escola Agrícola da Madeira, São Vicente

MADEIRA

• 12 julho/ Escola Superior Agrária de Coimbra

COIMBRA

• 25 setembro/Câmara Municipal de Ponte de Lima
• 26 setembro/Régia Douro Park

PONTE DE LIMA/VILA REAL

http://www.valorfito.com/docs/Texto%20Sessao%20Esclarecimento%20Valorfito%20Jan18.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao de Esclarecimento SANTAREM 19 Abril-18.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao de Esclarecimento Evora 24 Maio-18.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao Valorfito ACORES 29 Mai-27 Jun-18.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao de Esclarecimento ALGARVE 14 Jun-18.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao Valorfito ACORES 29 Mai-27 Jun-18.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao_de_Esclarecimento_Algarve_18_14Jun.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao Valorfito MADEIRA 03 e 04 Jul-18.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao_de_Esclarecimento_Algarve_18_14Jun.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao Valorfito COIMBRA 12 Jul-18.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessao_de_Esclarecimento_Algarve_18_14Jun.pdf
http://www.valorfito.com/docs/Sessoes de Esclarecimento PONTE DE LIMA e VILA REAL.pdf
http://www.valorfito.com/docs/SessaoValorfitoCoimbra-12jul18



