
Em campo por amor à terra.

Entregue as 
embalagens vazias 
de produtos fitofarmacêuticos,
de biocidas e de sementes num 
Ponto de Retoma VALORFITO.
Faça como a Família Prudêncio.

Em campo por amor à terra.
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Valorizar
as embalagens vazias de produtos 
fitofarmacêuticos, de biocidas e de 
sementes, entregando-as num 
Ponto de Retoma VALORFITO,
é um ato de amor.

Pela sua terra e pela terra 
de todos nós.

Cumpra as boas práticas 
agrícolas e ambientais.
 

Obrigado por ser um dos responsáveis 
pela preservação do ambiente.

Portugal agradece!

Em campo por amor à terra.
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A SIGERU - Sociedade Gestora do Sistema Integrado de Embala-

gens e Resíduos em Agricultura, o VALORFITO, implementou em 

todo o territótio nacional este sistema, o qual é responsável pela 

recolha, tratamento e valorização das embalagens vazias de produ-

tos fitofarmacêuticos, de biocidas e de sementes de uso profissional.

O VALORFITO permite dar resposta às necessidades dos produ-

tores agrícolas de encontrarem um destino adequado para as 

embalagens vazias destes produtos resultantes da sua atividade, e 

assegura que toda a fileira do setor agrícola (fabricantes, 

distribuidores e agricultores) possa cumprir a legislação em matéria 

de resíduos de embalagens destes produtos.

Para o êxito do VALORFITO, a sua colaboração é 
fundamental. Apenas lhe pedimos que mostre amor 
à sua terra, seguindo as instruções deste folheto.

Faça a tripla lavagem da embalagem 
vazia sempre que seja recomendado
no rótulo da embalagem.

Coloque a embalagem devidamente 
lavada e seca num saco VALORFITO.

o comprovativo de entrega.As embalagens devem ser colocadas 
no saco VALORFITO abertas e com 
a tampa à parte, sem haver qualquer 
escorrimento.
As embalagens acima de 25 litros 
devem ser entregues em separado.

Não coloque no saco VALORFITO:
Embalagens com restos de 
produto;
Embalagens que não sejam de 
produtos fitofarmacêuticos, 
biocidas ou sementes;
Outros resíduos.

Lembre-se,
Siga as instruções de segurança 

e de acondicionamento das embalagens 

de produtos fitofarmacêuticos, 

biocidas e de sementes

Não reutilize
Não coloque no lixo doméstico
Não coloque no ecoponto
Não enterre ou queime
Não as deixe abandonadas

Nós
Entregamos!

Não é permitido transportar resíduos 
Valorfito em sacos que não 
pertençam a este sistema.

O Valorfito tem um saco novo de 
cor verde. Coloque no saco verde 
apenas as embalagens de sementes  
de uso profissional.*

Assegure que o saco Valorfito se 
encontra em boas condições, 
devidamente fechado com o atilho 
respetivo e sem qualquer ruptura.

Entregue o saco Valorfito no seu 
ponto de retoma e receba um 
novo saco em troca gratuito. Peça 
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* Em caso de dúvida contacte o seu fornecedor de sementes.

>25 L




