
 

 

 

RESULTADOS VALORFITO 2019 
 

Exmos. Senhores 

Divulgamos abaixo os resultados do sistema Valorfito, recentemente apurados, relativamente 
a 2019 em comparação com o ano anterior. 

 

Como é do conhecimento geral a nossa actividade, em 2019, foi abruptamente interrompida, 
por razões que nos foram alheias, precisamente no auge da campanha agrícola, o que afectou 
o nosso serviço durante os meses de Maio e Junho, principalmente. O impacto foi brutal, mas 
a nossa recuperação nos últimos 6 meses do ano foi notável.  

Alguns números ilustram o que afirmamos: 
• No segundo trimestre de 2019, nos meses mais problemáticos, recolhemos 31,7 t de 

embalagens, contra 71,7 em 2018.  
• No 2º semestre de 2019 recolhemos uma quantidade semelhante a igual período de 

2018, quase 280 t, mas ficámos com mais de 60 t por recolher no final do ano.  
 

A taxa de retoma global apresenta apenas uma ligeira quebra de cerca de 3,7 pontos 
percentuais. No fluxo dos fitofármacos, registou-se uma subida não esperada nas 
quantidades declaradas, que conduziu a uma redução da taxa de retoma. Já no caso das 
sementes, o resultado induz em erro. Acontece que o Valorfito teve conhecimento que uma 
parte significativa das embalagens de sementes recolhidas em 2018 tinha sido guardada no 
exterior, à mercê da chuva, não sendo, portanto, o seu peso comparável com 2019. A 
percepção que temos deste fluxo é a de que estamos a crescer, com uma adesão cada vez 
maior dos agricultores, a julgar pelo número crescente de sacos Valorfito verdes que 
recolhemos. Vamos avançando no sector dos Biocidas, claramente aquele em que tem sido 
mais difícil passar a nossa mensagem. Mas lá chegaremos. 

EVOLUÇÃO VALORFITO 2018-2019

2018 (t) 2019 (t) Δ 2018 (t) 2019 (t) Δ 2018 2019 Δ
Produtos 
fitofarmacêuticos

747,611 798,145 6,8% 385,066 358,195 -7,0% 51,51 44,88 -6,63

Sementes 118,668 122,759 3,4% 24,510 15,981 -34,8% 20,65 13,02 -7,64
Biocidas 42,718 31,051 -27,3% 0,044 0,237 438,6% 0,10 0,76 0,66
Total 908,997 951,955 4,7% 409,620 374,413 -8,6% 43,03 39,33 -3,70

Quantidades declaradas Quantidades recolhidas Taxa de retoma, %
Fluxo



 

 

 

 

Acreditamos que seremos capazes de inverter a situação já em 2020 e que chegaremos ao 
final de 2021 cumprindo o nosso compromisso. 

Por fim queremos deixar uma palavra de agradecimento especial aos agricultores e outros 
operadores económicos e, claro, aos Pontos de Retoma, a nossa frente de “batalha” nesta 
causa que é de todos. 

Continuaremos JUNTOS POR AMOR À TERRA! 

BEM-HAJAM 

         

António Lopes Dias 
Director Geral 
1 de abril 2020 

 

 

 


