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Já são conhecidos os 14 vencedores 
dos Prémios Valorfito 2013. A cerimó-
nia de entrega decorreu a 21 de Feve-
reiro, em Vila Nova de Gaia, nas Caves 
Graham’s, com uma soberba vista sobre 
a cidade Invicta. Já o sol se afastava do 
Rio Douro quando, no final da tarde, os 
convidados iniciaram uma visita guiada 
às caves Graham’s, propriedade da famí-
lia Symington há cinco gerações. Ali se 
encontram Vinhos do Porto mais jovens, 
que estagiam em pipas e balseiros, e 
verdadeiros tesouros - os vintage - que 
chegam a permanecer décadas dentro 
de garrafas cuidadosamente rodadas por 
mãos sábias. A família Symingthon é um 
dos maiores vitivinicultores do país, com 
26 quintas espalhadas pelo Vale do Dou-
ro, num total de 986 hectares de vinha e 
9 adegas próprias. É proprietária de um 
valioso espólio de 20 mil pipas de Vinho 
do Porto. 
Feita a apresentação da casa pelos an-
fitriões e provados os néctares, deu-se 
início à cerimónia de entrega dos Pré-
mios Valorfito 2013, para os quais esta-
vam nomeados 70 Pontos de Retoma. 
A reportagem realizada pelo programa 
Biosfera da RTP2 sobre resíduos, no 
qual participou o sistema Valorfito, ser-
viu de preâmbulo, mostrando todo o cir-
cuito, desde a entrega das embalagens 
pelo agricultor no Ponto de Retoma, até 
ao levantamento e chegada ao local de 
valorização.
António Lopes Dias, director-geral do 
Valorfito, fez o ponto de situação sobre 
a actividade do Valorfito em 2013, des-
tacando a subida de 7% na quantidade 
de embalagens retomadas – total de 
260 toneladas – face ao ano anterior. O 
que se traduziu numa taxa de retoma de 
36%, precisamente o objectivo a que o 
Valorfito se havia proposto para 2013. 
O número de Pontos de Retoma Valor-
fito voltou a subir, com 713 pontos de 
retoma activos, dos quais 49 novos ade-
rentes. Apesar do aumento, apenas 384 
fizeram pedidos de levantamento (um 
total de 527 pedidos). «Esta diferença 
aponta claramente para a necessidade 
de continuar o trabalho de sensibilização 
junto de toda a rede Valorfito →→ pág. 2 
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O troféu relativo ao Prémio de 2013 foi executado por adultos com deficiência mental, utentes da 
APERCIM, uma instituição do concelho de Mafra. A verba destinada ao PRÉMIO INVESTIMENTO, 
que não recebeu candidaturas, foi entregue pelo Valorfito a uma instituição de solidariedade social.

Visita guiada às caves Graham’s, propriedade da família Symington há cinco gerações

A família Symingthon é um dos maiores vitivinicultores do país, com 26 quintas espalhadas pelo 
Vale do Douro, num total de 986 hectares de vinha e 9 adegas próprias
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→→ continuação pág.2 e dos agricultores 
em geral para que as boas práticas am-
bientais façam parte do seu dia-a-dia, em 
particular no que se refere à entrega de 
embalagens vazias de produtos fitofarma-
cêuticos para valorização», afirma Antó-
nio Lopes Dias.
A Extranet é uma ferramenta de trabalho 
fundamental para o bom funcionamento 
do sistema Valorfito. Em 2013, cerca de 
80% dos pedidos de levantamento de 
embalagens foram feitos através desta 
plataforma informática. O objectivo do 
Valorfito é que até final de 2014 todos os 
pedidos de levantamento venham a ser 
feitos via Extranet, de modo a que o papel 
desapareça definitivamente do circuito 
em 2015.
A grande novidade do Valorfito para 2014 
é o alargamento da sua actividade de re-
toma às embalagens vazias de sementes 
e às embalagens vazias de biocidas para 
profissionais e, ainda, às embalagens 
vazias de produtos fitofarmacêuticos de 
capacidade superior a 250 litros/kg. O Va-
lorfito espera há muito pela licença para 
juntar estas novas fileiras de resíduos à 
sua actividade e está convicto que será 
concedida em breve.
A Valorfito@ctual mostra-lhe os vencedo-
res e os melhores momentos da cerimó-
nia dos Prémios Valorfito 2013. Acompa-
nhe nas páginas seguintes. →→ pág. 3 

António Lopes Dias, director-geral do Valorfito, fez o ponto de situação sobre a actividade do Valorfito 
em 2013, destacando a subida de 7% na quantidade de embalagens retomadas

A cerimónia de entrega dos Prémios Valorfito 2013 contou com a presença de individualidades 
oficiais como a Anipla, a Groquifar, a DGAV, a APA, a Confagri e a CAP

Prova de Vinho do Porto após a visita às Caves Graham’s
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JOÃO CORREIA, Presidente da ANIPLA: «É 
uma noite para celebrarmos os resultados cada 
vez mais sustentáveis do Valorfito. Estamos a 
sentir mais apoio por parte das associações de 
agricultores, porque este é também um trabalho 
dos agricultores e não só dos Pontos de Retoma 
e da indústria. Para cumprirmos o papel de dei-
xar a Terra em boas condições para as gerações 
vindouras o trabalho do Valorfito é muito impor-
tante. As metas impostas pela nova legislação 
comunitária e nacional até 2020 – retomar 60% 
das embalagens vazias de PF colocadas no mer-
cado - não são fáceis de atingir, mas a base está 
lançada e todo o esforço realizado é merecedor 
de reconhecimento».

VERTER GOMES, Presi-
dente da GROQUIFAR: «A 
ampliação do âmbito de ac-
tuação do Valorfito traz no-
vas responsabilidades e al-
guma preocupação sobre a 
nova forma de lidar com as 
embalagens vazias de bio-
cidas. Os empresários de-
vem ter consciência da ne-
cessidade de dar o destino 
correcto a estes resíduos, 
sabendo que são geradores 
de uma lição para as gera-
ções futuras»

O jantar foi servido no restaurante panorâmico 
das Caves Graham’s, com uma soberba vista so-
bre o Rio Douro e a cidade do Porto

ALDINA FERNANDES, secretária-geral adjunta da CONFAGRI: «Os Prémios Valorfito, além de 
serem um elemento relevante para a divulgação e para a sensibilização dos agentes agrícolas em 
relação sistema Valorfito, têm o mérito de reconhecer a importância crucial dos Pontos de Retoma 
no funcionamento do sistema. Penso que o sector cooperativo merece uma distinção especial, 
dada a dimensão da sua representatividade no território nacional e as relações de proximidade e de 
confiança que as cooperativas estabelecem com os seus agricultores associados, nomeadamente 
ao nível do aconselhamento técnico. Creio que a contribuição do sector cooperativo para os índices 
nacionais de recolha de embalagens tende a ser crescente e que isso se reflectirá também num 
maior número de cooperativas candidatas ao Prémio.
Estou convicta que com o reforço das acções de sensibilização e de apoio técnico, a integração das 
embalagens de sementes no circuito de retoma será assimilada de modo natural e progressivo, por 
todos os intervenientes. Por fim, quanto à cerimónia dos Prémios foi excelentemente organizada. 
Destaco o local escolhido e o acolhimento dado aos convidados. O Valorfito está de parabéns!»

«A Agrobeja mantém um forte compro-
misso com a sociedade em que está 
inserida, para nós a sustentabilidade é 
tão importante como a nossa actividade 
empresarial. Foi portanto com enorme 
satisfação e um sentimento de dever 
cumprido que recebemos este prémio 
na Agrobeja. Estamos certos que esta 
actividade de recuperação das embala-
gens vazias de fitofármacos é um forte 
contributo para a diminuição do impacto 
ambiental que a sua necessária →→ pág. 4 

Instituição de solidariedade 
apoiada: ADTR – Associação de 
Desenvolvimento as Terras de 
Regadio, ao projeto local de 
responsabilidade social

PRÉMIO EXCELÊNCIA

→→ continuação pág. 2
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→→ continuação pág.3 utilização poderá ter. 
Por outro lado, acreditamos que o respei-
to e a preservação do ambiente também 
são parte do nosso compromisso Social 
com a Comunidade em que estamos in-
seridos. Por tudo isto, vemos este prémio 
como o reconhecimento pelo bom traba-
lho que temos vindo a desenvolver nesta 
área. Serve também como um estimulo 
para continuarmos com esta actividade 
e no que depender da Agrobeja, a Sigeru 

conseguirá atingir as metas que apresen-
tou no evento. Para a Agrobeja é muito 
importante fazer parte deste projecto que 
julgamos fundamental para defender a 
imagem da nossa actividade de distribui-
ção de produtos fitofármacos. Activida-
de esta, sempre muito pressionada pela 
opinião pública. Atingidos os objectivos 
propostos, mostramos à Sociedade que 
a comercialização de pesticidas é feita 
com grande responsabilidade e respeito 

pelo ambiente! Quanto à integração das 
embalagens de sementes no circuito de 
recolha, é mais um passo importante no 
sentido de retirar essas embalagens dos 
locais reservados para os resíduos urba-
nos. São muitas toneladas de sacos, de 
diversos materiais, que são colocadas no 
mercado. A Agrobeja estará mais uma 
vez na linha da frente quando acontecer 
esse alargamento às embalagens vazias 
de sementes», Vasco Sevinate Pinto.
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PRÉMIO EXCELÊNCIA

Esta nova categoria foi criada em 2013 para premiar a cooperativa com a maior quantidade de emba-
lagens recolhida. A Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches foi a vencedora. Infelizmente, até à hora 
de fecho da Valorfito@ctual não nos foi possível obter da parte desta cooperativa uma declaração 
sobre o Prémio atribuído. De qualquer modo os nossos parabéns!

Instituição de solidariedade apoiada: Associação Santa Filomena a Milagrosa

PRÉMIO COOPERATIVA 

PRÉMIOS REGIONAIS - ALGARVE E ILHAS

«Este prémio significa o reconhecimen-
to pelo forte sentido de responsabilidade 
ambiental da Marreiros. Sendo a Mar-
reiros a 1ª empresa nacional acreditada 
para a Distribuição e Venda de Produtos 

«É com orgulho e felicidade que recebe-
mos este prémio. Significa que os objec-
tivos da empresa a nível de crescimento 
estão a ser cumpridos e também a nível 
deste projecto. Fazer parte do projecto Va-
lorfito é, para nós, fazer parte das preocu-
pações ambientais, não só a nível agrícola, 

Instituição de solidariedade apoiada: 
Associação Oncológica do Algarve

Instituição de solidariedade apoiada: 
Casa de Santa Isabel

Fitofarmacêuticos - (Autoriza-
ção nº 001-DV), o que só por 
si sublinha o espírito pioneiro e 
de responsabilidade com as ne-
cessidades dos produtores agrícolas 
da nossa região, este prémio vem renovar 
este espírito.
A equipa Marreiros orgulha-se de poder 
hastear a bandeira Valorfito e contribuir 
para um sustentável desenvolvimento do 
sector, partilhando os mesmos objectivos 
e metas a atingir. Consideramos um pon-
to relevante de distinção ter uma postura 
conscienciosa e responsável em relação 
ao destino adequado das embalagens 

vazias de PF, promovendo a cultura de 
boas condutas ambientais. Dando mais 
uma vez o exemplo da “Família Prudên-
cio”, esta incitativa do Valorfito vem faci-
litar todo o circuito de embalagens va-
zias dos mais diversos resíduos, dando 
resposta às necessidades do sector na 
região», Sérgio Marreiros.

Crescimento

24% 

Quantidade

5721
kg

mas do nosso ambiente, em geral. O cum-
primento das taxas de retoma das embala-
gens significa que o nosso ambiente está a 
melhorar. Quanto à integração das embala-
gens de grande volume no circuito Valorfito 
é mais um passo com vista à melhoria da 
gestão dos resíduos provenientes da agri-
cultura. Como as outras regiões, o Algarve 
também sente a falta de uma gestão des-
tes resíduos. A Messinagro está, como em 
outras ocasiões, na disposição de colaborar, 
na  recolha destas embalagens», Carlos 
Inácio. →→ pág. 5 
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Instituição de solidariedade apoiada: 
Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários Aljustrel

Instituição de solidariedade apoiada: 
Fundação Viscondes de Messagil

Instituição de solidariedade 
apoiada: Bombeiros 
Voluntários das Caldas da 
Raínha

«Fundamentalmente trata-se de 
um prémio de prestigio, que 
muito nos honra e que dá a 
toda a equipa que constitui 
a Protejagro, uma forte mo-
tivação para continuar e me-
lhorar, se possível, esta activi-
dade dentro do negócio dos agroquímicos. 
Temos o sentimento de dever cumprido. 
A integração da recolha de embalagens 
de sementes no sistema Valorfito é uma 
mais-valia para os nossos clientes e conse-
quentemente para o nosso negócio, uma 

«É para nós um motivo de grande orgu-
lho e satisfação termos conseguido ven-
cer o prémio de Crescimento na região 
Alentejo. Este prémio foi conseguido 
graças a um crescimento de 159%, fruto 
da nossa acção junto dos agricultores/
clientes, sensibilizando-os para a impor-
tância da entrega das embalagens vazias 
de produtos fitofarmacêuticos (PF) e, 
alertando-os para a obrigação legal de o 

vez que não existiam pura e simples-
mente alternativas de recolha deste 

tipo de resíduos. Tendo a actividade 
de venda de sementes um peso 
importante no nosso negócio é ne-
cessário que o circuito de recolha 
deste tipo de embalagens esteja 

muito bem articulado (Valorfito com os 
centros de recolha), por forma a que a so-
lução encontrada não cause transtornos 
e beneficie todas as partes envolvidas 
(empresas agrícolas-centros de recolha-
-Valorfito)», Luís Banza.

fazerem. Este prémio é, portanto, dedica-
do aos nossos agricultores/clientes que 
contribuíram de forma decisiva para ele, 
mostrado o respeito pela preservação do 
ambiente e pelo cumprimento da legisla-
ção em vigor».
Com este prémio queremos 
dizer Presente! Podem con-
tar connosco para cumprir 
os objectivos propostos 
em termos de taxa de reto-
ma de embalagens vazias de 
PF. Podem contar com a nossa 
entrega, dedicação e acção junto dos nos-
sos agricultores/clientes, porque a pre-
servação do ambiente e o cumprimento 
da lei são obrigações de todos nós!
Com o previsto alargamento da Licença 
do Valorfito para as embalagens vazias 
das sementes, estamos a colmatar uma 
lacuna do presente sistema de recolha. 
Uma vez que muitas destas sementes 
são tratadas com fungicidas e insectici-
das e o seu destino era muitas vezes uma 

Quantidade

23370 
Kg

Crescimento

159%

PRÉMIOS REGIONAIS - ALENTEJO 

PRÉMIOS REGIONAIS - OESTE 

queimada, um depósito no lixo conven-
cional ou, pura e simplesmente, o seu 
abandono no ambiente, com as conse-
quências ambientais nefastas que tais 

factos acarretam.
As embalagens de PF de volume 
superior a 250 kg/l têm vindo a au-

mentar na nossa região. Devido à 
intensificação da nossa agricultura, 
também pelo preço, uma vez que 
quanto maior a embalagem mais 
barato sai o kg ou l do produto e, 

também devido às áreas elevadas que 
têm as explorações agrícolas da nossa 
região. Como tal, estas embalagens são 
cada vez em maior número no Alentejo, 
o que prova que o Valorfito acompanha a 
evolução da nossa agricultura e, que pro-
cura adaptar o sistema de recolha das 
embalagens vazias de PF à realidade ac-
tual. Parabéns ao Valorfito, continuem a 
inovar e a lutar por uma agricultura mais 
sustentável e mais amiga do Ambiente», 
João Rita.

«A nossa empresa dispõe de 5 balcões de 
atendimento ao público em 3 concelhos 
diferentes - Caldas da Rainha, Bombarral 
e Lourinhã - onde incentivamos os nossos 
colaboradores a sensibilizarem os agricul-
tores para as boas práticas agrícolas da 
retoma das embalagens vazias. Estamos 

integrados na zona da Pêra Rocha do 
Oeste e da Maçã de Alcobaça, tam-
bém alguma área de hortícolas e dis-
pomos de 4 técnicos especializados 

nas diferentes culturas, prestando o 
serviço de assistência técnica aos 
nossos clientes. Reconhecemos 
uma mais-valia →→ pág. 6 

Quantidade

4140 
Kg

→→ continuação pág. 4
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PRÉMIOS REGIONAIS - OESTE 

→→ continuação pág. 5 grande para o nos-
so negócio poder contribuir para a reco-
lha das embalagens vazias, que antes 
por vezes ficavam a céu aberto durante 
anos junto a linhas de água, onde faziam 
as caldas, provocando poluição e lixeiras. 

É muito gratificante para toda a equipa 
da Casa Queridos poder contribuir para o 
sucesso da percentagem de recolha do 
Valorfito. Agradecemos aos nossos clien-
tes pelas boas práticas no campo e para 
o nosso ambiente. Sobre a integração 

das embalagens de grandes dimensões 
no circuito Valorfito, na nossa região é 
bastante útil, porque as embalagens que 
mais circulam são as de 200 l dos óleos 
de verão e glifosatos, cuja destruição não 
é fácil», Natália Querido.

Instituição de solidariedade apoiada: 
APECI - Associação para a Educação 
de Crianças Inadaptadas

Instituição de solidariedade apoiada: 
Centro de Acolhimento Sol dos 
Meninos

«A atribuição do Prémio 
Valorfito 2013 à Agriloja 
de Torres Vedras é muito 
importante para a Organi-
zação no seu todo, pois é uma 
forma de compensação pelo grande in-
vestimento que a Agridistribuição, S.A. 
realizou nas suas lojas em todo o territó-
rio nacional, em termos de cumprimen-
tos dos requisitos legais na comerciali-
zação de produtos fitofarmacêuticos e 
na recolha das respectivas embalagens 
vazias, contribuindo para um ambiente 
mais saudável e para um reconhecimen-
to da sociedade civil de que esta activi-
dade tem uma vertente de preservação 
do Meio, além do serviço nobre de pro-
dução de alimentos e de produtos para 

«É sempre muito importante receber 
um prémio, independentemente do valor 
monetário do mesmo, sobretudo quan-
do este atesta o cumprimento de um 

a transformação industrial. Este prémio 
é merecido por toda a equipa de técni-
cos agrícolas e de operadores de venda 
da Agriloja de Torres Vedras envolvidos 
na Venda Responsável e em todo o pro-
cesso administrativo/logístico inerente ao 
Valorfito, sendo uma forma de motivação 
suplementar para todas as outras Lojas 

do Grupo. É muito importante para o 
utilizador profissional de produtos fi-
tofarmacêuticos ser desde logo, no 

acto da compra de uma embalagem, 
convenientemente elucidado acerca 
da forma como vai poder eliminar, 
em segurança, a embalagem vazia 
resultante da utilização do produto 

adquirido. Esta situação verifica-se 
nos Pontos de Venda de PF que são si-
multaneamente Pontos de Retoma de PF, 
pois os Técnicos e Operadores de Venda 
envolvidos estão perfeitamente conscien-
tes das suas obrigações, tendo toda a 
informação disponível através do sítio da 
internet do Valorfito e daí a importância de 
fazer parte deste Projecto. 
A integração das embalagens vazias de 
sementes e embalagens de PF de capa-
cidade superior a 250 kg/l no circuito Va-
lorfito é muito importante a nível nacional, 
pois vai corresponder a uma necessidade 

existente e a uma lacuna actual em ter-
mos de preservação do ambiente. Estas 
embalagens representam muitas tone-
ladas de resíduos que actualmente são 
destruídas por processos lesivos para 
o ambiente ou abandonadas em locais 
menos apropriados. Mesmo as embala-
gens de sementes podem conter resí-
duos de PF utilizados no seu tratamento, 
não sendo, por isso muito justo e lógico 
que estas embalagens continuem a pas-
sar ao lado deste sistema, sem qualquer 
controlo ou penalização para os utiliza-
dores das mesmas», Rui Duarte.

Crescimento

138%

PRÉMIOS REGIONAIS - RIBATEJO trabalho útil para a so-
ciedade e o ambiente. 
Hoje em dia o agricultor 
está mais sensibilizado 
para a necessidade de 
entregar as embalagens 
vazias de PF e a J. So-
bral & Dias continua dia-
riamente a persistir na 
sensibilização dos seus 
clientes. A recolha das 
embalagens com mais 
de 250 kg/l é fundamen-
tal e diria mesmo mais, 
os sacos de adubos 
também deveriam entrar no circuito de 
recolha do Valorfito, que deveria prestar 

uma solução global de recolha de resí-
duos agrícolas», José Sobral. →→ pág. 7 

Quantidade

9947 

Kg
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Instituição de solidariedade apoiada: 
Cercima - Associação para a Educação 
e Reabilitação do Cidadão Inadaptado 
do Montijo e Alcochete

Instituição de solidariedade apoiada: 
IPO Porto

«Receber o Prémio Valorfito é sinal de 
que estamos a trabalhar da forma cor-
recta. Falamos muito com os agriculto-
res para que entreguem as embalagens 
vazias de PF e é um facto que muitos 
deles precisam dos comprovativos de 
entrega para fazer prova das boas práti-
cas. Sobre o facto de o Valorfito passar 
também a retomar as embalagens de vo-
lume superior a 250 kg/l, é uma boa so-

«O prémio que nos foi atribuído vem 
premiar o esforço que esta cooperativa 
tem vindo a fazer ao longo dos anos. A 
Fagricoop não se preocupa apenas com 
o cumprimento da legislação em vigor, 
mas vai mais além nas suas preocupa-
ções com o ambiente, prova disso são 
o incentivo às entregas das embalagens 
dos produtos fitofarmacêuticos pelos 
nossos associados, a promoção/divul-
gação de práticas agrícolas amigas do 
ambiente, acções de formação e apoio 
técnico nas áreas do manuseamento e 
aplicação de PF. Para nós o projecto Va-
lorfito é uma mais-valia, pois deste modo 
esta cooperativa participa activamente 

lução. Vendemos muitas embalagens de 
grande volume, sobretudo de glifosato e 
metame de sódio. A nossa única questão 
tem a ver com o armazenamento dessas 
embalagens vazias, pela falta de espaço 
das nossas instalações para acolher es-

no cumprimento das normas ambientais 
e incentiva os associados também eles 
a fazerem parte deste projecto. Deste 
modo, desempenhamos todos um papel 
activo na melhoria do nosso ambiente e 
ao mesmo tempo garantimos que as ge-
rações vindouras não têm o seu futuro 
comprometido. O facto de o Valorfito se 
estar a preparar para responder a todas as 

PRÉMIOS REGIONAIS - RIBATEJO 

PRÉMIOS REGIONAIS - LITORAL NORTE 

necessidades do sector agrícola em ter-
mos de recolha de embalagens, é para 
nós uma excelente notícia. Ficará assim 
garantido que todos os resíduos de em-
balagens utilizadas na actividade agríco-
la passam a ter um circuito de vida com-
pleto, desde a compra até à destruição 
da embalagem», Adelaide Magalhães.
→→ pág. 8 

Crescimento

117%

Crescimento

252%

ses grandes formatos. Esperamos ter 
informações em breve do Valorfito sobre 
como vai funcionar a recolha», Rogério 
Gomes.

→→ continuação pág. 6
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Instituição de solidariedade apoiada: 
Pesqueira Amiga- Associação de 
Solidariedade Social

Instituição de solidariedade apoiada: 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Carrazeda 
de Ansiães

«Temos reforçado a mensagem aos agri-
cultores para que entreguem as em-
balagens vazias dos PF, fazemo-lo no 
momento da venda e entregamos de 
imediato os sacos Valorfito 
para acondicionamento das 
embalagens. Para a Prorural 
foi uma consolação ter re-
cebido o Prémio Valorfito, é 
o reconhecimento do nosso  

«A Ansiagro é uma empresa recente, ini-
ciámos actividade em 2010, e temos re-
gistado um crescimento importante do 
volume de vendas, nomeadamente de 
produtos fitofarmacêuticos. Este prémio 
é um reflexo do nosso crescimento e do 
desenvolvimento da fruticultura nesta 
região, é um reconhecimento do nosso 
trabalho e das boas práticas dos agriculto-
res nossos clientes. Recebemos a notícia 
com surpresa, mas com muita satisfação. 
Consideramos importante que o Valorfito 
passe a integrar a recolha embalagens 
de PF de grandes dimensões no seu cir-
cuito, pois de ano para ano as vendas de 

«O prémio veio no fundo coroar o es-
forço que temos vindo a fazer junto dos 
nossos agricultores, divulgando o siste-
ma de recolha das embalagens vazias, 
por forma a consciencializar que só uma 
gestão sustentável permite o uso efi-
ciente dos recursos. Continuamos moti-
vados para recolher mais e melhor, para 

tal iremos investir no aumento e 
melhoria das infraestruturas para 
recepção dos sacos do Valorfito. 
Mais do que cumprir objectivos, 
fazer parte do projecto Valorfi-
to, é dar o nosso contributo na 
preservação do ambiente e con-
servação dos recursos naturais. 
Este prémio tem uma motivação 
extra, visto que nos permite aju-
dar uma instituição de solidarie-
dade, que tem como missão a 
promoção da qualidade de vida 
das pessoas com deficiência in-
telectual. Podemos assim prestar o nos-
so reconhecimento por todo o excelente 
trabalho que têm vindo a desenvolver ao 
longo dos tempos. No que concerne à re-

colha de embalagens vazias de semen-
tes, encaramos como uma mais-valia 
para a nossa região», Eduarda Nunes 
Silva Teixeira.

trabalho. É um orgulho trabalhar para 
um ambiente cada vez melhor. Quan-

to à integração das embalagens de 
grande formato no circuito Valorfito, 
pensamos ser uma boa solução para 

dar um fim correcto também a es-
ses resíduos», Nelson Augusto 
Castro.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
DE EMBALAGENS E RESÍDUOS EM AGRICULTURA, LDA.
Rua General Ferreira Martins, nº 10 • 6º A 1495-137 Algés
Tel: 214 107 209 • Fax: 214 139 214
e-mail: contacto@sigeru.pt • web: www.valorfito.com

produtos com este formato tem vindo a 
aumentar», Luís Carlos Marques dos 
Anjos.

Instituição de solidariedade apoiada: 
Associação de Pais e Amigos de 
Diminuídos Mentais de Penafiel

PRÉMIOS REGIONAIS - LITORAL NORTE 

PRÉMIOS REGIONAIS - INTERIOR NORTE 

Quantidade

1481 

Kg

Quantidade

4364 
Kg

Crescimento

248%

→→ continuação pág. 7


