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O VALORFITO, reuniu o sector agrícola e parceiros no passado dia 5 de Maio, em
Évora, para a apresentação dos resultados de 2016 e para a entrega dos “Prémios
Valorfito 2016” a quem mais contribuiu para o sucesso alcançado.
Perante uma sala cheia, o diretor geral do VALORIFITO, António Lopes Dias, abriu a
sessão destacando os bons resultados deste ano, com a retoma de 53% das embalagens de produtos fitofarmacêuticos colocados no mercado, face aos 47,4% de 2015.
Também o número dos pontos de retoma aumentou no ano passado, existindo neste
momento 918 locais ativos no nosso país.

“Em 2016 continuámos a crescer, e os resultados são
bem visíveis. Ainda que precisemos de continuar a
informação e penetração em algumas regiões do
País, é notória a importância do VALORFITO e o
reconhecimento da sua missão a nível nacional”,
referiu António Lopes Dias.
“Para o médio prazo vamos procurar alargar a nossa
ação a todos os resíduos produzidos pela atividade
agrícola, integrando resíduos como as embalagens
de adubos e dos fertilizantes, as tubagens da rega e
os plásticos”, reforça.

Seguiu-se a entrega dos prémios, relevando quem mais se destacou entre os 90 pontos
de retoma nomeados. No total havia 19 “prudêncios”, o nome pelo qual são conhecidas
as estatuetas dos prémios, em referência à família Prudêncio, os personagens animados
que desde os anos 70 ilustram a informação sobre o tema das boas práticas na atividade agrícola.
Para o director geral da VALORFITO, António Lopes Dias, “Este já é um momento
obrigatório na nossa agenda e de todos os nossos parceiros. O VALORFITO orgulha-se
de premiar os Pontos de Retoma, reconhecendo o seu excelente trabalho de colaboração.”

Nas categorias: ‘Quantidade e Crescimento’, a nível regional; e ‘Excelência’, ‘Investimento’, ‘Cooperativa’ e ‘Missão Impossível’, a nível nacional, os pontos de retoma premiados
foram os seguintes:

PRÉMIOS REGIONAIS:

PRÉMIOS NACIONAIS

Algarve e Ilhas
Messinagro, Lda. (Quantidade)
Coop. Agrícola Bom Pastor (Crescimento)

Prémio Excelência
Marreiros, Lda.

Alentejo
Protejagro, Lda. (Quantidade)
Coop. Agrícola Beringel (Crescimento)
Ribatejo
Borrego Leonor e Irmão, S.A. (Quantidade)
Edmundo e Almeida Domingos, Lda.
(Crescimento)
Oeste
Casa Queridos, Lda. (Quantidade)
Regaoeste, Lda. (Crescimento)
Interior Norte
Prorural, Lda (Quantidade)
Pereiras & Almeida, Lda. (Crescimento)
Litoral Norte
J. Oliveira&Domingues Lda. (Quantidade)
A. Teixeira da Silva, Lda. (Crescimento)

Veja aqui a Galeria de fotografias
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Prémio Investimento
Marreiros, Lda.
Prémio Cooperativa
Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches
Prémio Missão Impossível
J. Oliveira & Domingues, Lda
Amândio Machado & Ca., Lda
Joaquim D. D. Comba Ribeiro
Manuel Gomes Lourenço, Lda

Destacamos ainda o carácter social
desta iniciativa, uma vez que todos
os premiados indicaram uma instituição
de solidariedade social a quem foi
atribuído um cheque no valor de 250€
ou 500€.

