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EM DESTAQUE

Estão de parabéns as 12 entidades premiadas na 8ª 
edição dos Prémios Valorfito pelo trabalho exemplar 
que realizaram ao longo do ano 2019, contribuindo 
para a sustentabilidade ambiental, através das boas 
práticas de gestão de resíduos de embalagens de 
produtos fitofarmacêuticos, sementes e biocidas.

O contexto ímpar que vivemos obrigou a que este 
momento de celebração tenha sido assinalado num 
encontro virtual, que reconheceu o importante 
trabalho dos Pontos de Retoma e convidou os 
parceiros para o debate e reflexão sobre o estado 
da atividade. Assista ao vídeo, onde detalhamos os 
resultados do desempenho do sistema Valorfito em 
2019 e anunciamos os Pontos de Retoma premiados. 

Além das categorias habituais – Crescimento,  
Cooperativa e Excelência -, na edição deste ano  dos 
Prémios Valorfito foram distinguidos vencedores na 
categoria Biocidas, Sementes e Madeira.

prémios
2019

45%
taxa de retoma produtos fitofarmacêuticos

374,7 t
embalagens retomadas

2º ano
recolha embalagens sementes 
e biocidas

+4,7%
quantidades de embalagens declaradas

2019:
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António Lopes Dias, 
Diretor-Geral Valorfito

«O ano de 2019 foi um ano particular-
mente rico em desafios, sendo que o 
mais impactante foi termo-nos visto 
privados subitamente do serviço pres-
tado pelo então Operador de Gestão de 
Resíduos contratado, que nos levou a 
um “apagão” precisamente nos meses 
mais importantes da campanha agrí-
cola – Maio e Junho. Felizmente con-
seguimos recuperar e terminar o ano 
a bom ritmo”. Além disso, “registámos 
uma subida inesperada de quantidades 
declaradas de embalagens de fitofár-
macos, que conduziu a uma redução na 
taxa de retoma, além de termos tido co-
nhecimento de uma parte significativa 
de embalagens de sementes recolhidas 
em 2018 que não foram contabilizadas 

e que, portanto, provocaram variações 
nos valores de 2019. Por isso mesmo, 
este é o momento de agradecer aos 
nossos parceiros por renovarem todos 
os anos o seu compromisso connosco, 
com a sustentabilidade e com o ambien-
te, e premiarmos aqueles cujo trabalho 
mais se destacou na defesa do setor. É 
também o momento de definir metas 
e lançar desafios, de forma a que nos 
próximos anos consigamos fazer cres-
cer a taxa de retoma nas regiões com 
maior dificuldade, assim como melho-
rar o comportamento nos sectores das 
sementes e dos biocidas, aqueles que 
mais precisam de um reforço de men-
sagem». 

Congratulo o Sistema Valorfito e todos 
os seus parceiros pelo êxito e bons resul-
tados alcançados em 2019 e primeiros 
meses de 2020. Tem sido um incentivo 
à superação, ano após ano, credibilizan-
do o sector agrícola junto das comuni-
dades cada vez mais urbanas e distan-
ciadas da realidade do mundo Rural».

Felisbela Torres de Campos, 
Presidente ANIPLA

«Este foi o ano das nossas vidas que 
nunca mais esqueceremos e em que 
todo o setor Agrícola mostrou a sua re-
siliência em tempo de pandemia.
A importância que o sector Agrícola 
tem no dia-a-dia das pessoas e na sus-
tentabilidade das comunidades urbanas 
é algo que ficou bem evidente durante 
o período de confinamento, mas que, 
infelizmente, passado o momento de 
crise será esquecido. É nosso dever não 
deixar que tal aconteça.

A transparência e o reconhecimento do 
sector é um enorme desafio nos dias de 
hoje, daí ser cada vez mais importante 
dar a conhecer a nossa forma de ope-
rar, comunicando com a opinião pública 
para que esta reconheça a extraordiná-
ria contribuição da Agricultura portu-
guesa e Europeia para a sustentabilida-
de ambiental e social. Só desta forma 
poderemos garantir a continuidade de 
uma agricultura próspera, pilar da So-
ciedade.

Uma vez mais a Família Prudêncio pode 
estar orgulhosa pela missão cumprida, 
tendo sido necessário inovar e reinven-
tar-se em tempo recorde. O formato da 
cerimónia dos Prémios Valorfito foi di-
ferente este ano, por força das circuns-
tâncias da pandemia, mas o seu valor 
sai reforçado nestes tempos conturba-
dos em que vivemos. 

EM DESTAQUE

«Uma vez mais a Família 
Prudêncio pode estar 
orgulhosa pela missão 
cumprida, tendo sido 
necessário inovar 
e reinventar-se em 
tempo recorde».

http://www.valorfito.com
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«Todos os envolvidos neste sector 
são enormemente responsáveis, 
cuidam dos campos, produzem 
alimentos, tornam os sítios 
onde trabalham em zonas de 
passeio, limpas e de lazer, são 
cada vez mais um exemplo na 
utilização dos recursos naturais 
e no respeito pelo ambiente».

Joaquim Cabeça
Membro da Groquifar 
Gerente do Valorfito 

«O balanço do desempenho do 
sistema Valorfito é bastante posi-
tivo, mas gostaria de realçar dois 
momentos que acho particular-
mente importantes e que se refle-
tem também nos resultados finais 
do ano 2019. Apesar do momen-
to que vivemos, numa situação 
de pandemia que afeta todas as 
áreas de atividade, mais uma vez 
o sector agrícola mostrou a resi-
liência às adversidades, e fê-lo de 
forma empenhada, dedicada e 
responsável. Mostrou que aquilo 
a que se propõe - a produção de 
alimentos e a sua disponibilidade 
para a sociedade - foi feito na per-
feição.

Por outo lado, a alteração ines-
perada no Operador de Gestão 
de Resíduos, que deixou de pres-
tar o serviço de recolha, no início 
de uma campanha agrícola, mas 
que de imediato uma equipa com 
enorme capacidade encontrou 
uma alternativa. Não deixando de 
se notar tudo isto, foi possível re-
cuperar a retoma e podemos di-
zer que os resultados finais foram 
bastante positivos, numa altura 
também em que passaram a ser 
contabilizados dois novos fluxos: 
biocidas e sementes.

Por fim, gostaria de felicitar o im-
portante trabalho dos Pontos de 
Retoma, felicitar os premiados e 
reconhecer a importância de to-
dos eles neste processo. Aos téc-
nicos e responsáveis sempre mui-

prémios
2019

PREMIADOS

Mário Teixeira da Silva

Amândio Machado & Cia. Lda

A. Cano Associados, SA

DST - Desinfestações Sul do Tejo, Lda

Cooperativa Agrícola Bombarral, CRL

Fertiprado Sementes e Nutrientes, Lda

Câmara Municipal de São Vicente

Frusoal

Agromoliceiro, Lda

Agrozim, Lda

António Abílio Matilde, Lda

Joagrotar - Joaquim de Melo Silva

to ativos. Uma palavra de apreço e carinho ao 
trabalho dos nossos agricultores. Para terminar 
gostaria de partilhar convosco as palavras com 
que terminei a minha intervenção na última ce-
rimónia de entrega de prémios Valorfito, em 
2019, Coimbra».
 

Prémio Excelência - 1º Lugar
Prémio Crescimento Interior Norte

Prémio Excelência - 2º Lugar

Prémio Excelência - 3º Lugar
Prémio Crescimento Alentejo

Prémio Biocidas

Prémio Cooperativa
Prémio Crescimento Oeste

Prémio Sementes

Prémio Madeira 2019

Prémio Crescimento Algarve & Ilhas

Prémio Crescimento Litoral Centro

Prémio Crescimento Litoral Norte

Prémio Crescimento Ribatejo

Prémio Crescimento Interior Norte

EM DESTAQUE

http://www.valorfito.com
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«O Prémio Valorfito representa para 
nós um reconhecimento do trabalho  no 
qual fomos pioneiros, pois à data cons-
truímos instalações inovadoras e adota-
mos todos os procedimentos para que 
os nossos clientes entregassem as em-
balagens vazias para valorização, sen-
sibilizando-os para todos os  benefícios 
diretos e indiretos da contínua preser-
vação do ambiente, no qual o empresá-
rio agrícola tem um papel fundamental. 
Sentimo-nos orgulhosos de contribuir 
para o sucesso do sistema Valorfito, que  
representa também a melhoria da nossa 
agricultura. Por fim, é importante refletir 
que o setor da agricultura não parou e 
foi o que mais contribuiu para que a eco-
nomia não entrasse em colapso. A forte 
viragem do País para o Turismo demons-
tra que não é eficaz e se não se apoiar 
noutros setores de atividade coloca for-
tes fragilidades na economia».

Apesar da pandemia, a agricultu-
ra não parou e o sistema Valorfito 
também não…

«A pandemia podia ter originado algum 
abandono do sistema Valorfito e até do 
setor de atividade agrícola, porque o con-
finamento impediu a deslocação das pes-
soas e condicionou a economia. Tivemos 
o cuidado de sensibilizar os Agricultores 
para não efetuarem a queima das embala-
gens vazias e à medida que foi possível fo-
mos distribuindo mais sacos para recolher 
as embalagens. E porque o nosso centro 
de retoma está dotado de um espaço pró-
prio, exclusivamente reservado para essa 
recolha, foi possível fazer face às dificul-
dades de logística do sistema Valorfito. É 
com um sentimento de orgulho que vemos 
que apesar da pandemia e da  conjuntu-
ra atual, os agricultores continuam a de-
senvolver o seu negócio e a cumprir o seu 
dever cívico de entrega das embalagens, 
fruto de toda a nossa  consciencialização 
para a entrega dos resíduos agrícolas no 
nosso centro de retoma». 

«Este prémio é o reconhecimento 
do trabalho da nossa equipa de co-
laboradores em prol de uma agri-
cultura sustentável, respeitadora do 
Ambiente».

Apesar da pandemia, a agri-
cultura não parou e o sistema 
Valorfito também não…

«Os agricultores continuaram a 
comprar produtos fitofarmacêu-
ticos e sementes e a entregar as 
embalagens vazias. Foi de extrema 
importância o Valorfito continuar a 
recolher este fluxo de resíduos para 
valorização, garantindo o normal 
funcionamento do sistema e do se-
tor agrícola».

Prémios Conquistados:

Nacional

1º Lugar Excelência 

Regional

Crescimento 
Interior Norte 

MÁRIO TEIXEIRA DA SILVA, Lda

Prémios Conquistados:

Nacional

2º Lugar Excelência

Amândio Machado 
& Cia. Lda

http://www.valorfito.com
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«Estes prémios são o reconhecimento do 
trabalho que a A. Cano tem vindo a reali-
zar, com responsabilidade e dedicação, ao 
longo dos anos, recolhendo as embalagens 
nas explorações agrícolas dos seus clientes 
e entregando-as para retoma ao sistema Va-
lorfito, entidade que faz um trabalho meri-
tório em prol da agricultura sustentável».

Apesar da pandemia, a agricultura 
não parou e o sistema Valorfito tam-
bém não…

«Felizmente, a A. Cano não parou um único 
dia durante a pandemia, tal como o Valorfito, 
o que foi muito positivo para toda a cadeia 
de valor agrícola. Este ano já foram levadas 
a cabo cinco recolhas de embalagens vazias, 
tendo duas delas ocorrido em dias consecu-
tivos, precisamente para libertar espaço no 
nosso espaço de recolha. Reconhecemos e 
agradecemos a grande ajuda da equipa do 
Valorfito as excelentes programação e ges-
tão das referidas recolhas».

«Receber este prémio é para a DST 
um grande privilégio e orgulho. 
Estamos muito agradecidos ao Va-
lorfito. Ser escolhido entre tantas 
empresas do setor, comprova que 
o nosso trabalho, e a certificação 
da nossa empresa em Qualidade e 
Ambiente, é um bom investimen-
to».

Apesar da pandemia, a agri-
cultura não parou e o sistema 
Valorfito também não…

«A retoma das embalagens vazias 
de biocidas esteve sempre ativa 
desde o início da pandemia, é fun-
damental o bom funcionamento 
do sistema Valorfito, pelo seu im-
pacto positivo no Ambiente. O vo-
lume de trabalho da DST duplicou, 
pois fazemos desinfeções de espa-
ços públicos, para autarquias, e de 
escritórios, em empresas privadas, 
além do controlo de pragas».

Prémios Conquistados:

Nacional 

3º Lugar Excelência 

Regional

Crescimento
Alentejo 
A. Cano Associados, SA

Prémios Conquistados:

Nacional 

Biocidas

DST - Desinfestações 
Sul do Tejo, Lda

http://www.valorfito.com
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«Este prémio é um incentivo bastan-
te importante, um sinal de que a nos-
sa cooperativa está a colaborar com 
o Valorfito no sentido de melhorar o 
ambiente, tendo aumentado a capa-
cidade de retoma dos resíduos com 
vista à sua entrega para reciclagem. 
Destaco o trabalho da nossa equipa 
técnica e colaboradores na sensibili-
zação dos agricultores para as boas 
práticas».

Apesar da pandemia, a agricultura 
não parou e o sistema Valorfito tam-
bém não…

«A agricultura não parou durante a pande-
mia e as boas práticas continuaram a ser 
cumpridas, nomeadamente a entrega e re-
toma de embalagens vazias de fitofárma-
cos e sementes. Apesar de não ser dada a 
devida importância ao sector agrícola, é de 
realçar a melhoria contínua da qualidade e 
segurança dos produtos agrícolas e de to-
dos processos ao longo da cadeia alimentar, 
do prado ao prato».

«É com muito agrado e responsabi-
lidade que a Fertiprado recolhe as 
embalagens vazias de sementes e 
as entrega para reciclagem. Desde a 
fundação da empresa, sempre houve 
uma preocupação com o Ambiente e 
a Biodiversidade subjacentes à nossa 
atividade. A retoma das embalagens 
vazias é mais uma da etapa neste pro-
cesso e o prémio Valorfito vem reco-
nhecer o nosso esforço contínuo de 
sustentabilidade ambiental».

Apesar da pandemia, a agricul-
tura não parou e o sistema Va-
lorfito também não…

«Apesar da pandemia, não houve in-
terrupção na nossa atividade, nem 
na criação de valor. Isto demonstra o 
grande dinamismo do setor agríco-
la e a sua capacidade de dar respos-
ta direta à necessidade de alimentar 
as pessoas e os animais, em todas as 
circunstâncias, incluindo períodos de 
crise sanitária como o atual».

Prémios Conquistados:

Nacional 
Cooperativa 

Regional
Crescimento Oeste 

Cooperativa Agrícola 
Bombarral, CRL

Prémios Conquistados:

Nacional 

Sementes

Fertiprado Sementes 
e Nutrientes, Lda

http://www.valorfito.com
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«Confessamos que não estávamos à 
espera, não sendo o prémio associa-
do a esta causa o foco de motivação. 
Para nós foi importante aderir a esta 
campanha, enquanto entidade repre-
sentante do concelho e das pessoas 
de São Vicente, contribuímos para 
um ambiente mais limpo, mais segu-
ro, mais saudável, transmitindo valo-
res, experiências, atitudes, ações que 
se repercutam na população hoje e 
no futuro. O objetivo foi alcançado, 
pelo feedback que fomos tendo do 
ponto de recolha e através do Célio 
(técnico da autarquia), a divulgação 
correu muito bem, dando origem a 
uma mobilização social responsável 
para a entrega junto do Ponto de Re-
toma, disponibilizado junto ao arma-
zém da Câmara». 

Apesar da pandemia, a agricultura 
não parou e o sistema Valorfito tam-
bém não…

«Na conjuntura atual e futura sempre aten-
tos à prevenção necessária, quer na recolha, 
quer na entrega, são de extrema importân-
cia as ações desenvolvidas para dar conti-
nuidade a este projeto, pelos motivos ine-
rentes a toda a complexidade causada por 
estes produtos no meio ambiente, e por 
consequente, à humanidade. Os pontos de 
retoma terão de ser uma realidade, o con-
trolo dos materiais, desde a sua conceção 
até ao seu fim de vida, tem de ser acompa-
nhado por entidades, organismos e empre-
sas certificadas para o efeito, que garantam 
que o ciclo de vida destas matérias-primas 
não prejudique o  ambiente, sendo por isso 
importante continuarmos a melhorar todo 
este processo de forma responsável».

«Este prémio significa que o trabalho 
de retoma das embalagens vazias é 
valorizado. Esta é uma entre muitas 
das ações de proteção do ambiente 
que a Frusoal leva a cabo de forma 
empenhada e responsável».

Apesar da pandemia, 
a agricultura não parou 
e o sistema Valorfito 
também não…

«Tudo continua a funcionar ao longo 
da cadeia de produção agrícola, com 
mais ou menos dificuldade, e o siste-
ma Valorfito é um elo importante nes-
ta cadeia, fazendo a gestão dos resí-
duos resultantes da agricultura, pelo 
que também não pode parar a bem do 
Ambiente». 

Prémios Conquistados:

Nacional 
Madeira 2019 

Câmara Municipal 
de São Vicente

Prémios Conquistados:

Regional
Crescimento 
Algarve & Ilhas

Frusoal, Lda 

http://www.valorfito.com
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«Este prémio é um estímulo para a Agromoliceiro 
continuar a fazer um trabalho de ligação ao agri-
cultor, para que a filosofia do ‘Agricultor Não Po-
luidor’ seja cada vez mais valiosa e esses valores 
sejam implementados na nossa agricultura». 

Apesar da pandemia, a agricultura não 
parou e o sistema Valorfito também não…

«O sector primário é fundamental para a socie-
dade, e apesar de todas as dificuldades desta ati-
vidade, os agricultores, sentem a responsabilida-
de de não parar e de fazer as coisas bem-feitas. 
Nestes últimos meses até reforçámos a atividade, 
porque houve um aumento da procura de fato-
res de produção para agricultura. Muitos destes 
novos agricultores constataram, neste período 
de pandemia, que a agricultura é uma atividade 
essencial. É obrigação do sector ajudar tecnica-
mente os agricultores, com tecnologia, inovação 
e informação. A pandemia é uma oportunidade 
para fazermos valer que o nosso sector é muito 
importante na economia nacional».

«É sempre bom receber um prémio, é 
o reconhecimento do bom trabalho da 
Agrozim na sensibilização dos agriculto-
res para as boas práticas agrícolas e pro-
teção do Ambiente».

Apesar da pandemia, a agricultu-
ra não parou e o sistema Valorfito 
também não…

«Desde o início da pandemia estivemos 
sempre a trabalhar e o Valorfito ter con-
tinuado com as retomas das embalagens 
foi muito bom, caso contrário não tería-
mos tido espaço suficiente para armaze-
nar todo o volume que nos foi entregue. 
É de louvar também o trabalho da distri-
buição neste período em que a procura 
dos fatores de produção para agricultura 
aumentou, com muita gente a dedicar-se 
ao cultivo da terra».

Prémios Conquistados:

Regional 

Crescimento 
Litoral Centro

Agromoliceiro, Lda

Prémios Conquistados:

Regional 
Crescimento 
Litoral Norte

Agrozim, Lda 

http://www.valorfito.com
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Apesar da pandemia, a 
agricultura não parou 
e o sistema Valorfito 
também não…

«Foi importante a retoma 
de embalagens não ter pa-
rado devido à pandemia, 
teria sido complicado o 
acumular de resíduos nas 
instalações da distribuição. 
Felizmente, com a boa von-
tade e o trabalho de todos, 
as coisas correram muito 
bem para nós e todos os 
nossos clientes».

«É sempre importante ver o nosso esforço 
reconhecido e certamente que nós vamos 
tentar fazer ainda melhor na retoma das 
embalagens vazias. É bom para nós, para o 
agricultor e para o Ambiente. A nossa forma 
de estar no mercado é colaborar com as en-
tidades, como o Valorfito, para que a agri-
cultura seja cada vez mais sustentável».

Apesar da pandemia, a agricultura 
não parou e o sistema Valorfito tam-
bém não…

«Nesta fase de pandemia o setor primário 
saiu reforçado, as pessoas dedicaram-se 
mais à agricultura e nós distribuição temos 
um papel fundamental e vamos continuar a 
ter, porque a pandemia ainda não passou. 
Acho que o setor primário vai a ser a base 
da sustentabilidade socioeconómica nesta 
crise que vamos atravessar. Em situações de 
crise o cultivo da terra é um recurso e no-
tou-se bem isso durante estes meses, com 
um aumento brutal no consumo de fatores 
de produção para a pequena agricultura».

Prémios Conquistados:

Regional 

Crescimento 
Ribatejo

António Abílio 
Matilde, Lda

Prémios Conquistados:

Regional 
Crescimento 
Interior Centro

Joagrotar
Joaquim de Melo Silva
 

«Este prémio é o reconhecimento 
pelo nosso trabalho junto dos agri-
cultores, significa que as ações de 
sensibilização têm surtido efeito, 
levando-os a cumprir a legislação, 
entregando as embalagens vazias 
para valorização».

http://www.valorfito.com
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Por amor à terra, entregue 
as embalagens vazias  

Ponto de Retoma Valorfito®.

Faça como a Família Prudêncio®.
Deixe que o amor desça à sua terra 
e cuide da Terra de todos nós.

Informe-se em  www.valorfito.com
ou num Ponto de Retoma Valorfito. www.valorfito.com

SIGERU . Sistema Integrado de Gestão de Embalagens
e Resíduos em Agricultura, Lda.

R. General Ferreira Martins, nº 10 - 6º A . 1495-137 Algés

T. +351 214 107 209 // contacto.valorfito@sigeru.pt

de produtos fitofarmacêuticos, 
biocidas e de sementes num

Em campo por amor à terra.
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Assista  ao vídeo
da cerimónia virtual

https://youtu.be/bsJ5tfMgVwc
https://youtu.be/bsJ5tfMgVwc
http://www.valorfito.com
http://www.valorfito.com
http://www.valorfito.com
mailto:contacto.valorfito@sigeru.pt
https://www.youtube.com/watch?v=bsJ5tfMgVwc&feature=youtu.be

