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Valorfito
10 anos ao serviço da Agricultura Nacional

O Valorfito celebrou o seu 10ª aniversário na cerimónia 
de entrega dos Prémios Valorfito 2015, realizada a 11 de 
Março, no Centro Cultural de Cascais. Os 60 Pontos de 
Retoma nomeados para os Prémios, e outros convida-
dos do setor, brindaram ao crescimento consistente 
deste Sistema, que desde 2006 foi responsável pela 
retoma e gestão de 2.336 toneladas de embalagens 
vazias de produtos fitofarmacêuticos. 

prémios
2015

Uma década de desafios e conquistas por amor à 
terra e ao serviço da agricultura nacional, resumida 
em alguns minutos de vídeo, marcou o arranque da 
cerimónia dos Prémios Valorfito 2015, onde foram 
distinguidos 14 Pontos de Retoma, na categorias 
Regionais: Quantidade, Crescimento, e Nacional: 
Cooperativa e Missão Impossível.

Noite de festa no 10º aniversário
do Valorfito

Especial
Prémios Valorfito 2015

http://www.valorfito.com


Este resultado orgulha-nos 
e muito se deve ao trabalho 
de sensibilização realizado 
pelo Valorfito e pelos seus 
Pontos de Retoma junto 
dos agricultores, que 
revelaram uma mudança 
de atitude positiva, em prol 
do ambiente

“

“
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O Diretor-Geral do Valorfito fez o balanço de 10 anos de 
atividade, e enumerou os resultados alcançados: 2.336 
toneladas de embalagens retomadas, 840 Pontos de 
Retoma aderentes e uma Taxa de Retoma próxima dos 
50% (em 2015). «Este resultado orgulha-nos e muito se 
deve ao trabalho de sensibilização realizado pelo Valor-
fito e pelos seus Pontos de Retoma junto dos agriculto-
res, que revelaram uma mudança de atitude positiva, em 
prol do ambiente», afirmou António Lopes Dias. 

Da parte das duas entidades acionistas da Sigeru 
(empresa gestora do Valorfito), o então presidente da 
ANIPLA, Richard Borreani, sublinhou o «contributo do 
Valorfito para a mudança de imagem da agricultura 
portuguesa, hoje mais limpa», considerando que «a 
correta gestão das embalagens vazias é um dos pontos 
mais importantes na preservação do meio ambiente». O 
representante da Groquifar, António Sevinate Pinto, felici-
tou o «projeto notável» que é o Valorfito e destacou a 
importância do setor da proteção das plantas na 
garantia da produção de alimentos e na preservação 
do ambiente. 

Nestes 10 anos de atividade, o Valorfito foi além 
daquela que é a sua missão de base e soube ser solidá-
rio - entregando 17.000€ a instituições de solidarieda-
de social - e proactivo, estimulando o Conhecimento, 
através da criação da Bolsa Valorfito Armando Murta, 

António Lopes Dias

que premiou 10 alunos do ensino superior, no valor de 
25.000€.

O futuro começa hoje
A pensar no futuro do Sistema, o Valorfito realizou, no 
último trimestre de 2015, um inquérito aos Pontos de 
Retoma, que se afirmam em geral satisfeitos com a 
Extranet Valorfito (91%), com o processo de levanta-
mento das embalagens (77%) e com o apoio prestado 
pelo Sistema (78%). À pergunta “Qual o destino das 
embalagens não entregues”, 31% respondeu “Quei-
mam-nas” e 23% “Deitam no Lixo”, o que remete para 
a necessidade de prosseguir o trabalho de sensibiliza-
ção dos agricultores.

Os inquiridos consideram que o Valorfito deve ser 
responsável por outros resíduos da agricultura, a 
maioria dos Pontos de Retoma respondeu que as 
embalagens vazias de adubos e corretivos devem ser 
geridos pelo Valorfito. Estas opiniões vão ao encon-
tro do Caderno de Encargos que o Valorfito subme-
teu em 2012 ao Ministério do Ambiente, para exten-
são da atual licença à gestão das embalagens vazias 
de biocidas e de sementes, e que até ao momento 
não obteve resposta. «Infelizmente não podemos ir 
além das nossas responsabilidades atuais enquanto a 
licença não for emitida», lamentou o diretor-geral do 
Valorfito.

A correta gestão das 
embalagens vazias é 
um dos pontos mais 
importantes 
na preservação 
do ambiente

“

“

Richard Borreani

um projeto 
notável
“ “

António Sevinate Pinto

“
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“

Verter Gomes, presidente cessante da Groquifar, 
foi homenageado. Um reconhecimento público 
do trabalho e dedicação do Dr. Verter Gomes 
no desenvolvimento do Valorfito, que remonta 
a 2003, época em que a Anipla e a Groquifar 
se juntaram para desenvolver os projetos piloto 
que deram origem ao sistema Valorfito. 
Muito Obrigado!
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Prémios Nacionais
Prémio Cooperativa
Prémio Missão Impossível

Prémios Regionais
Algarve e ilhas - Quantidade
Algarve e ilhas - Crescimento

Alentejo - Quantidade
Alentejo - Crescimento

Ribatejo - Quantidade
Ribatejo - Crescimento

Oeste - Quantidade
Oeste- Crescimento

Interior Norte - Quantidade
Interior Norte - Crescimento

Litoral Norte - Quantidade
Litoral Norte - Crescimento

Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, CRL
Zona Agro, Lda.

Messinagro, Lda.
Marreiros, Lda.

Projetagro, Lda.
Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, CRL

Borrego Leonor e Irmão, S.A.
Orivárzea, S.A.

Neovale, Lda.
Coopeniche, Lda.

Mário Teixeira da Silva, Lda.  
Zona Agro, Lda.

J. Oliveira & Domingues, Lda.
Cooperativa Agrícola do Bebedouro, CRL 

Parabéns a todos!
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Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches

Prémio Cooperativa
Prémio Crescimento - Alentejo
«Estes prémios significam que estamos a trabalhar cada vez mais e 
melhor, conseguindo consciencializar os nossos agricultores para a 
necessidade de conduzir os resíduos para os centros de recolha, e 
revela que estamos a ganhar eficiência neste processo. Os nossos 
agricultores estão de parabéns. O crescimento da retoma das emba-
lagens deve-se ao crescimento exponencial do consumo de produ-
tos fitofarmacêuticos devido ao início de novas zonas de regadio na 
nossa região».

André Soares

Zona Agro

Prémio Missão impossível
Prémio Crescimento - Litoral Norte
«Fiquei surpreendido com o Prémio Missão Impossível, mas 
ele é o reconhecimento do trabalho difícil que fazemos para 
convencer os agricultores a entregar as embalagens vazias. 
Temos, por exemplo, o caso do enxofre em pó, que gera 
muitas embalagens de grande dimensão, e que muitos 
agricultores continuam a queimar ou a deitar no lixo. É neces-
sário persistir diariamente na sensibilização».

Rui Dias
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Messinagro

Prémio Quantidade - Algarve e ilhas
«Este prémio é o reconhecimento do nosso trabalho durante 
todos este anos, num esforço de mudança do comportamento 
dos agricultores, que evoluíram e estão mais profissionais e 
alerta para a proteção do ambiente. Sentimo-nos orgulhosos de 
contribuir para o sucesso do sistema Valorfito, que representa 
também a melhoria da nossa agricultura».

Carlos Inácio

http://www.valorfito.com


Marreiros

Prémio Crescimento  - Algarve e ilhas
«A Marreiros e outras empresas da região do Algarve são 
responsáveis pelos excelentes índices de retoma de embalagens 
na região. Este é o resultado do trabalho de divulgação do Valor-
fito e das equipas das empresas,  que como a Marreiros, fazem 
um trabalho diário no campo, recolhendo as embalagens direta-
mente nas quintas dos agricultores. A Marreiros comunga com 
os princípios de defesa do ambiente e por isso desde a primeira 
hora ergue a bandeira do Valorfito».

Sérgio Marreiros

SIGERU . Sistema Integrado de Gestão de Resíduos e Embalagens em Agricultura, Lda. 6.

Nº 16   abril 2016   www.valorfito.com

Protejagro 

Prémio Quantidade - Alentejo
«Receber o Prémio Valorfito representou para nós um sentimen-
to de dever cumprido, o que nos deu mais uma vez uma enorme 
satisfação. O aumento do volume de embalagens recolhidas pela 
Protejagro justifica-se sobretudo pelo crescimento das nossas 
vendas nos agroquímicos, assim como  pelo facto de facilitarmos 
o processo de recolha das embalagens vazias aos  nossos clien-
tes, utilizando muitas das vezes os nossos meios de transporte 
para proceder à recolha».

Luís Banza

Borrego, Leonor e Irmão 

Prémio Quantidade - Ribatejo

«Sentimos muito orgulho neste prémio, que reconhece o traba-
lho de toda a equipa da Borrego Leonor e Irmão, e que se deve 
também ao esforço de divulgação por parte da equipa  Valorfito 
junto dos Pontos de Retoma e dos agricultores».

Paula Borrego

http://www.valorfito.com
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 Orivárzea

Prémio Crescimento - Ribatejo

«Receber o prémio VALORFITO corresponde a um reconhecimento 
da atividade levada a cabo pela Orivárzea no que diz respeito à 
retoma das embalagens vazias dos produtos fitofarmacêuticos, 
contribuindo para um melhor ambiente que é de todos nós! A nossa 
estratégia baseou-se na simples divulgação por folhetos, boletins 
informativos, das boas práticas no manuseamento, armazenamento 
e aplicação de produtos fitofarmacêuticos a todos os operadores 
agrícolas no raio da ação da Orivárzea».

António Madaleno

  

Neovale 

Prémio Quantidade - Oeste

«Não estávamos à espera deste prémio, mas pelos vistos 
fizemos um bom trabalho na recolha das embalagens vazias, 
nomeadamente porque  recolhemos diretamente nas quintas 
dos agricultores. Saímos daqui ainda mais motivados para conti-
nuar a trabalhar por uma agricultura mais limpa e sustentável».

Pedro Sousa

Coopeniche

Prémio Crescimento - Oeste

«Receber o Prémio Valorfito foi duplamente gratificante: fomos 
reconhecidos pelo desempenho de um trabalho desenvolvido 
sem o objetivo de alcançar um prémio e tivemos o privilégio de 
o partilhar com uma importante Instituição de Solidariedade 
Social local.  Lográmos aumentar o volume de embalagens reco-
lhidas, sensibilizando os nossos cooperantes para a importância 
do cumprimento das normas de recolha, através de contato 
direto e com painéis informativos»

Rui Ribeiro 
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Mário Teixeira da Silva, Lda.

Prémio Quantidade - Interior Norte

«Este prémio é o reconhecimento pelo trabalho realizado por 
nós ano após ano. Há 10 anos que temos um centro de recolha 
das embalagens, e anualmente vimos a aumentar a quantidade 
de embalagens recolhidas, ajudando os agricultores a limpar o 
ambiente e contribuindo para que o Valorfito atinja o objetivo a 
que se propõe em termos de recolha de embalagens vazias».

Jorge da Silva

J. Oliveira & Domingues Lda.

Prémio Quantidade - Litoral Norte 

«É uma honra termos sido distinguidos novamente, depois de 
2012, significando que todo o trabalho que a nossa organização 
vem desempenhando está paulatinamente a dar frutos. É gratifi-
cante para todos nós, especialmente para os nossos técnicos e 
funcionários de atendimento, saber que toda a informação e os 
conselhos que passamos aos nossos clientes, são compreendi-
dos e aceites».

José Domingues

Cooperativa Agrícola do Bebedouro 

Prémio Crescimento - Litoral Norte 

«O mais importante deste Prémio é o reconhecimento do papel 
que temos desempenhado no sentido de preservar a Terra, porque 
temos só uma. Sensibilizar os agricultores a entregar as embala-
gens vazias é muito relevante e  se todos fizermos um trabalho 
consciente e organizado os benefícios revertem a favor de todos. É  
de louvar o bom trabalho realizado pelo Valorfito. O Prémio é bom 
para a nossa Cooperativa, mas o Valorfito é que está de parabéns!»

José Marques

http://www.valorfito.com


SIGERU . Sistema Integrado de Gestão de Resíduos e Embalagens em Agricultura, Lda. 9.

Nº 16   abril 2016   www.valorfito.com

91% 77% 78%

Positivo

Negativo
4%

NS/NR
5%

Negativo
3%

NS/NR
19%

Negativo
12%

NS/NR
11%

Positivo Positivo

Levantamentos Apoio ValorfitoExtranet Valorfito

Destino das embalagens não entregues

44%

23%

31%

2%

Queimam-nas
Entregam noutro 
estabelecimento

Deitam no lixo

Enterram

Inquérito Valorfito
O Valorfito realizou, no último trimestre de 2015, um 
inquérito aos Pontos de Retoma. As opiniões recolhidas 
incentivam-nos a continuar no caminho percorrido ao 
longo destes 10 anos, com 3 objetivos sempre presen-
tes: eficiência do sistema, simplificação de processos e 

sensibilização dos Pontos de Retoma e agricultores para 
as Boas Práticas Agrícolas.
O futuro da Terra depende de todos nós e o Valorfito diz 
"Presente!" ao desafio de tornar o setor agrícola mais 
sustentável e cuidador dos  seus resíduos.

http://www.valorfito.com
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Inquérito Valorfito
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