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PARCERIA  
AGROGES ANPIFERT
UMA HISTÓRIA 
DE VITÓRIAS SUCESSIVAS

A Associação Nacional de Produtores e Importadores de 
Fertilizantes (ANPIFERT) foi criada em 2005. Atualmente tem 
como associados as empresas mais representativas do setor dos 
fertilizantes em Portugal: ADP, CADUBAL, DEIBA, FERTINAGRO, 
VITAS e a YARA. 
A Associação tem como objeto estatutário valorizar a produção 
e comercialização de fertilizantes químicos e defender, coordenar 
e representar os seus legítimos interesses, nomeadamente: 

• Promoção da fabricação e comercialização de produtos de 
qualidade e respeito pelo meio ambiente;

• Representação e defesa dos interesses dos seus associados 
perante qualquer instituição ou organismo, nacional ou 
internacional, administração pública, outras associações e o 
público em geral;

• Prestar informações, dar pareceres e desempenhar quaisquer 
missões que lhe sejam confiadas ou solicitadas pelos 
organismos públicos sobre todos os assuntos relevantes para o 
sector dos fertilizantes;

• Promover e garantir junto dos seus associados a correta 
interpretação das regras e linhas de orientação emitidas 
pelos organismos nacionais, comunitários e internacionais 
nos domínios técnicos e regulamentares referentes ao sector 
adubeiro;

• Obter informações relacionadas direta ou indiretamente 
com o sector dos fertilizantes, tanto a nível nacional como 
internacional, que permitam a análise e estudo de todos os 
aspetos de interesse para um efetivo desenvolvimento da 
atividade dos seus associados;
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• Realizar estudos que permitam determinar a evolução da 
conjuntura do sector e analisar as tendências do mercado;

• Realizar e promover publicações, seminários ou quaisquer 
outras manifestações que contribuam para os objetivos da 
associação;

• Estimular uma eficiente e leal cooperação entre os associados.

ANPIFERT E AGROGES: UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA 

AGROGES: Quando e como é que se iniciou a relação da 
ANPIFERT com a AGROGES?

ANPIFERT: A relação entre a ANPIFERT e a AGROGES remonta 
ao ano de 2007, que se iniciou com o estudo “Perspetivas de 
Evolução do Mercado Português de Fertilizantes” solicitado 
à AGROGES e depois evoluiu, já em 2008, para uma assessoria 
mais permanente, para uma nova configuração, que pode 
englobar várias componentes de serviços, dependendo das 
necessidades da Associação em cada ano.

AGROGES: Está satisfeito com os serviços que a AGROGES tem 
prestado à ANPIFERT?

ANPIFERT: Uma relação que dura há mais de 12 anos só pode 
ser sinónimo de satisfação com o percurso percorrido, com os 
trabalhos solicitados e com as pessoas envolvidas. O balanço 
ou balanços de vários anos é muito positivo.

AGROGES: De que forma é que os trabalhos realizados pela 
AGROGES acrescentam valor à atividade da ANPIFERT? 
Quer dar exemplos?

ANPIFERT: A escolha da AGROGES foi feita com a finalidade 
de que deveríamos trabalhar com uma empresa, em termos de 
assessoria, que nos pudesse acrescentar conhecimento e valor 
àquilo que sabíamos do setor. A AGROGES pela história, pelos 
profissionais que tem nos seus quadros, pela experiência dos 
inúmeros trabalhos realizados no setor agrícola, só poderiam 
valorizar e credibilizar as nossas iniciativas. 

Uma relação que dura 
há mais de 12 anos 
só pode ser sinónimo 
de satisfação com o 
percurso percorrido, 
com os trabalhos 
solicitados e com as 
pessoas envolvidas.
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AGROGES: Recomendaria os serviços da AGROGES a outras 
empresas ou parceiros? Quais as razões principais para o fazer?

ANPIFERT: É evidente que a ANPIFERT recomendaria 
a AGROGES, o conhecimento aliado à experiência que detém 
do acompanhamento do setor há vários anos, torna fácil 
e de confiança a sua recomendação nesta área de serviços. 

AGROGES: Escolha 3 palavras ou expressões que, em seu 
entender, melhor descrevem a AGROGES.

ANPIFERT: Experiência, Conhecimento e Credibilidade. 


