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Ano Internacional da Sanidade Vegetal

A importância de celebrarmos o Ano 
Internacional da Sanidade Vegetal

A produção de alimentos enfrenta muitos 
desafios: como produzir alimentos segu-
ros e de qualidade para uma população 
crescente, a par das alterações climáti-
cas e mesmo assim fazê-lo de uma for-
ma sustentável. A sanidade das culturas 
e em particular a proteção das culturas 
evita perdas superiores a 40%, (e em algu-
mas culturas mais perecíveis pode chegar 
mesmo a quase 100%). Para produzir ali-
mentos, precisamos de culturas sãs e de 
soluções sustentáveis. Este é o nosso ne-
gócio, contribuir para que todos os dias os 
consumidores tenham na mesa alimentos 
em quantidade e qualidade, seguros e sa-
borosos. 

ANO INTERNACIONAL DA SANIDADE VEGETAL - PROTEGER A PLANTA, PROTEGER A VIDA

Quem Somos?

A Belchim Crop Protec-
tion, é uma empresa do 
sector da proteção das 
plantas de origem bel-
ga, presente em quatro 
dos cinco Continentes e 
em 28 países da Europa, 

e em forte desenvolvi-
mento e crescimento. 
A Belchim foi fundada 
pelo falecido Sr. Dirk 

Putteman, que em 1987 
criou o seu próprio 

negócio de proteção de 
culturas: a Belchim. No 
final da década de 1990, 

estabeleceu uma par-
ceria estratégica com 

a ISK Biosciences, uma 
empresa internacional 
de pesquisa e desenvol-
vimento Japonesa. Esta 
aliança permitiu refor-

çar a gama de produtos, 
com soluções topo de 
gama inovadoras e di-
ferenciadas bem como 
permitiu a expansão da 
Belchim na Europa e a 
sua consolidação como 
uma empresa de refe-
rência do sector. Uma 

empresa jovem com 30 
anos, mas já com uma 
imagem e reputação e 

presença forte nos gran-
des mercados.

A Belchim em Portugal

A Belchim é uma jovem empresa com uma 
equipa jovem, profissional e motivada, 
presente diretamente em Portugal desde 
2005 pela sua filial Belchim Crop Protec-
tion Portugal, com uma gama de cerca de 
50 produtos inovadores e adaptados ao 
nosso mercado, na sua maioria moléculas 
originais. Contamos com 10 colaborado-
res distribuídos nas áreas Técnico-Comer-
ciais e Marketing, a credibilidade e repu-
tação da nossa equipa são fortes ativos 
da Belchim Crop Protection, contribuindo 
para a capacidade de comercializar um 
produto, com um lançamento forte e ter 
uma boa cobertura de mercado num curto 
espaço de tempo
A Belchim é uma empresa focada nas ne-
cessidades dos seus parceiros, distribui-
dores e agricultores, procura desenvolver 
soluções que vão de encontro às suas 
necessidades, o que lhes permite, assim, 
responder rapidamente aos problemas 
de sanidade de cada cultura. Disso são 
já exemplo alguns produtos como: MILDI-
CUT, líder para o controlo do Míldio da Vi-
nha em França, um mercado extremamen-
te exigente onde só as melhores soluções 
têm um sucesso de vários anos; TEPEKKI 
aficida multiculturas, e as diversas solu-
ções para a cultura da Batata, cultura esta 
onde temos uma posição competitiva en-
tre os líderes em alguns países chave (ex.: 
Bélgica, Holanda, Alemanha, França, entre 
outros). O nosso objetivo é apoiar os nos-
sos parceiros de mercado a desenvolver 
soluções, estando próximos do agricultor 
e do mercado que está em permanente 
evolução e mudança, permitindo alcançar 
respostas eficientes e rápidas.

A entrada da Mitsui & Co como novo 
acionista da Belchim Crop Protection

A Belchim Crop Protection chegou a um 
acordo com a empresa Mitsui & Co (Mit-
sui) para a aquisição de uma posição de 
controlo na Belchim, através da sua afilia-
da Mitsui AgriScience International S.A./
N.V. Sujeita a aprovação pela Comissão 
Europeia, a aquisição será feita em duas 
fases: a primeira em Fevereiro 2020, onde 
30% das ações BCP foram adquiridas, bem 
como o controlo do negócio, e uma segun-
da em fevereiro de 2021, onde os restantes 
32% serão adquiridos. Os outros acionistas 
da BCP, como a ISK BioSciences Europe 
N.V./S.A. (IBE) uma filial da Ishihara San-
gyo Kaisha Ltd, e a Mitsui Chemicals Agro, 
Inc. (MCAG) apoiaram esta aquisição. A 
Belchim vai assim reforçar a missão de ser 
o melhor acesso aos agricultores Europeus 
e da América do Norte, fornecendo solu-
ções inovadoras com origem na investiga-
ção de companhias Japonesas, e para as 
moléculas próprias inovadoras da Belchim, 
complementadas com produtos maduros 
dos seus parceiros.

O Futuro em Portugal

A Belchim Crop Protection é uma em-
presa em crescimento, tem o objetivo 
de reforçar a sua presença no mercado 
nacional com as soluções de referên-
cia já existentes e com mais soluções 
inovadoras. Exemplo desta dinâmica 
são alguns novos produtos que são já 
referências nas culturas onde foram 
aplicadas: o ONYX e o TEMSA  (novas 
soluções de controlo das infestantes na 
cultura do milho); VALIS PLUS (o mais 
recente produto da gama valifelanato 
para a míldio do Tomate); o KATOUN 
GOLD (herbicida de origem natural, al-
ternativa aos herbicidas totais); o VIN-
TEC (o primeiro produto biológico para 
o controle da esca da videira), entre 
outros. Todos os anos temos dispo-
níveis novas soluções para os nossos 
parceiros, e contribuindo assim, para a 
sanidade das culturas e a produção de 
alimentos em quantidade e qualidade.
Acreditamos que com uma gama de 
produtos diferenciada e inovadora, per-
feitamente adaptada aos grandes mer-
cados em Portugal e em conjunto com 
os nossos parceiros (distribuidores, for-
necedores e agricultores), trabalhando 
de forma dinâmica, flexível e motivada, 
seremos cada vez mais uma empresa 
reconhecida no mercado nacional e 
tudo faremos nesse sentido. 

Sede Belchim CP em Lonzerdel- Belgica

Dias de testes em campo aberto

“CONTRIBUIMOS PARA A AGRICULTURA COM PRODUTOS INOVADORES E DE 
QUALIDADE, E COM O MELHOR ACONSELHAMENTO PARA O SEU CASO”. 


