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«Tenho o privilégio  
de perTencer a uma  
equipa fabulosa»,  
entrevista coM antónio loPes Dias, 
Director-geral Do valorfito.
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a nÃo PerDer nesta eDiÇÃo...

os vencedores 
dos prémios valorfiTo 
e os melhores momenTos 
da cerimónia de enTrega. 
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prémios  
valorfiTo 2012
22 de Março foi noite de “Óscares” 
ou melhor, de “Prudêncios” em Lis-
boa. Entre 57 nomeados, 12 Pontos 
de Retoma arrecadaram as estatue-
tas Valorfito, nas categorias “Excelên-
cia”, “Investimento” “Quantidade” 
e “Crescimento”. A primeira edição 
dos Prémios Valorfito, realizada no 
Pavilhão do Conhecimento, no Par-
que das Nações, em Lisboa, é o re-
conhecimento público do excelente 
desempenho dos Pontos de Retoma 
Valorfito, que desde a criação do sis-
tema, em 2006, recolheram 1,4 mi-
lhões de quilos de embalagens vazias 
de produtos fitofarmacêuticos para 
valorização.
António Lopes Dias, director-geral do 
Valorfito, inaugurou a cerimónia pres-
tando homenagem ao «grande arqui-
tecto do Valorfito», o saudoso Eng. 
Armando Murta, a quem dedicou 
uma nova iniciativa da Sigeru: as Bol-
sas Armando Murta. Com uma perio-
dicidade bianual, estas bolsas visam 
premiar o mérito de projectos de in-
vestigação e desenvolvimento nas te-
máticas agrícolas e ambientais e diri-
gem-se a alunos do ensino superior.
Aplicando a mesma filosofia de res-
ponsabilidade social e envolvimento 
com a sociedade, tão importante no 
difícil momento que o país atravessa, 
a Sigeru reservou parte do montan-
te pecuniário dos Prémios Valorfito 
a instituições de solidariedade social. 
Cada um dos Pontos de Retoma ven-
cedores escolheu uma instituição de 
solidariedade social, na sua região de 
origem, a quem atribuiu a verba de 
250€ (prémios regionais) ou de 500€ 
(prémios Excelência e Investimento).
O Valofito dará seguimento a outros 
desafios no decurso de 2013, entre 
os quais: uma campanha publicitária 
na televisão, tendo como protagonis-
ta a nova Família Prudêncio, visando 
sensibilizar os agricultores para as 
boas práticas agrícolas, em concre-

to a entrega das embalagens nos Pon-
tos de Retoma; a integração das fileiras 
da embalagens vazias de sementes e 
de biocidas na actividade do Valorfito; o 
projecto EcoEscolas e ainda a segunda 
edição dos Prémios Valorfito.
No que respeita a metas, é clara a de-
terminação da Sigeru em cimentar o 
papel da Extranet Valorfito, estimando 
que, até final do ano, 80% das emba-

lagens entregues o sejam usando esta 
plataforma online como veículo de co-
municação entre o Valorfito e os Pon-
tos de Retoma. Não menos ambiciosa 
é a intenção da Sigeru de duplicar a taxa 
de recolha de embalagens, atingindo os 
60%, até 2017. Vários dos Pontos de 
Retoma premiados manifestaram, des-
de logo o seu empenho em ajudar o Va-
lorfito a cumprir este objectivo.
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Nas páginas que se seguem acompanhe os melhores momentos da cerimónia de entrega dos Prémios Valorfito, conheça os premiados 
e saiba porque estão motivados a continuar o bom trabalho na retoma das embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos. E ainda as 
opiniões de muitos outros parceiros que no dia-a-dia contribuem para que a missão do Valorfito seja um sucesso.

Os vencedores dos Prémios Valorfito 2012

O jantar dos Prémios Valorfito foi servido no Pavilhão do 
Conhecimento no Parque das Nações, em Lisboa. 

prémios valorfiTo 2012
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João Correia elogiou «a equipa profissional do Valorfito, que 
tem feito um trabalho espectacular. Acredito que o Valorfito ul-
trapassa largamente a sua obrigação legal e tem imensos desa-
fios pela frente», disse o presidente da Anipla.

prémios valorfiTo 2012

Vérter Gomes, presidente da direcção da Groquifar (Associa-
ção de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos) ape-
lou ao associativismo do sector e incentivou o Valorfito a prosse-
guir o bom trabalho realizado até aqui.

«O Valorfito está de parabéns pela iniciativa dos Prémios Valorfi-
to, que vieram demonstrar a importância e a disponibilidade dos 
pontos de retoma em participar e contribuir para o sucesso da 
EG. Presenciei na sessão de entrega de prémios um verdadeiro 
espírito de equipa e um querer fazer acontecer. Parabéns a to-
dos os que integram o Valorfito e que com as suas ações contri-
buem para um ambiente melhor!», Ana Sofia Vaz, da Agência 
Portuguesa do Ambiente.

«Proteger o ambiente é defender a vida. Os  Prémios Valorfi-
to  são um bom incentivo para quem mais e melhor contribui 
para a defesa da vida», António Taínha, membro do júri dos Pré-
mios Valorfito.
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Os Prémios Valorfito representam o reconhecimento da Sigeru 
relativamente à participação dos Pontos de Retoma no sistema 
Valorfito. Deste modo, todos os participantes sentem que o seu 
trabalho foi reconhecido, que contribuíram para o bom funcio-
namento desta entidade gestora, e consequentemente para o 
Ambiente. Importa salientar que este Prémio é também o reco-
nhecimento aos agricultores que entregam nos Pontos de Reto-
ma os resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos, 
tornando-os os principais intervenientes, quer para o sucesso 
dos Pontos de Retoma, enquanto fios condutores deste sistema 
integrado, quer para o cumprimento dos objectivos afectos à ac-
tividade da Sigeru. Espero que os Prémios Valorfito 2013 incluam 
directamente a participação dos agricultores, pois não são só os 
resíduos que necessitam de ser valorizados, precisamos de va-
lorizar as acções/boas práticas dos agricultores, nomeadamente 
se tivermos em consideração a conjugação da actual conjuntura 
económico-social e o que lhes é exigido, i.e., tenham ou não 
uma boa colheita, tenham lucro ou prejuízo, não se esqueçam 
de guardar devidamente as embalagens vazias dos produtos fi-
tofarmacêuticos que utilizaram e entreguem-nas nos Pontos de 
Retoma. Foi uma honra ter participado nesta acção, ter presen-
ciado a alegria e a emoção dos participantes pelo que, só tenho 
duas palavras para a descrever: Bem Hajam!, Ana Teresa Cardo-
so, Agência Portuguesa do Ambiente.

«Os Prémios Valorfito constituem uma excelente iniciativa para 
premiar os Pontos de Retoma que se destacaram no âmbito do 
sistema integrado, mas ao mesmo tempo têm o condão de apro-
ximar e reforçar os laços das inúmeras entidades que trabalham 
todos os dias para assegurar a recolha e a valorização dos resí-
duos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos. De facto, só 
com a colaboração e o esforço redobrado de toda a “família Valor-
fito” é que será possível melhorar ainda mais os bons resultados 
já obtidos», Paulo Ribeiro, 3Drivers.

«É de louvar esta importante iniciativa de premiar as entidades 
que mais contribuíram para um aumento da recolha de embala-
gens de fitofármacos, salientando que a dinâmica aplicada pela 
equipa, de excelência, do Valorfito é a fonte de sucesso deste 
fluxo específico», Samuel Vilela, EGEO — Tecnologia e Am-
biente, S.A.

José Archer, da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), 
anunciou um dos prémios regionais.  O Valorfito é parceiro da 
ABAE no programa Eco-Escolas, no âmbito do qual as duas en-
tidades lançaram um concurso destinado às escolas do ensino 
básico e secundário, com vista a sensibilizar a comunidade es-
colar para as boas práticas agrícolas e ambientais, em especial 
sobre o destino correcto a dar às embalagens vazias dos produtos 
fitofarmacêuticos. 
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nomeados para o prémio invesTimenTo 

«Receber o prémio Excelência do Valorfito é muito gratifi-
cante para a A. Cano Associados, S.A. O caminho da exce-
lência em tudo o que fazemos é aquele que escolhemos e 
que vimos trilhando de algum tempo a esta parte. Naquela 
que é, seguramente, uma das regiões com maior potencial 
de crescimento de toda a União Europeia, mercê das opor-
tunidades surgidas com o Perímetro de Rega de Alqueva, é obrigação de todos os 
operadores que aqui intervêm desenvolver valores e seguir práticas que garantam o 
melhor aproveitamento das imensas oportunidades. Só a prática da Excelência nos 
pode tornar dignos da utilização dos recursos agora disponíveis. O reconhecimento do 
Valorfito, na área em que opera, não poderia ter sido mais oportuno. Muito obrigado! 
A retoma de embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos é prática que temos 
seguido com o maior empenho, daí que, em início de 2010, tenhamos feito um inves-
timento considerável nas instalações para recolha das referidas embalagens. Daqui 
para a frente seguiremos o mesmo rumo, colaborando para o esclarecimento dos agri-
cultores e incentivando-os às boas práticas agrícolas, também na defesa do ambiente, 
associadas ao tratamento das embalagens vazias dos produtos fitofarmacêuticos, ou 
de quaisquer outros produtos de uso agrícola que venham tratados com aqueles fito-
fármacos, nomeadamente as sementes».

Prémio excelência: a. cano associados, s.a. 

Instituição de solidariedade apoiada: CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Beja

«Foi com muito orgulho e satisfação 
que recebi este prémio, teve um sig-
nificado muito especial. Isto é o fruto 
do nosso trabalho e organização, que 
vimos desenvolvendo há muitos  anos, 
claro está que por trás está sempre uma grande equipa 
de colaboradores motivados e competentes. A maneira 
que temos para incentivar as pessoas na retoma das 
embalagens vazias, é sensibilizar o consumidor, atra-
vés dos nossos revendedores, recomendando os seus 
clientes a devolverem as embalagens vazias, e que pre-
zem o meio ambiente». 

Prémio investimento: 
casa caldas

Instituição de solidariedade apoiada: Lions Club de Ponte de Lima



«É sempre motivo de satisfação e orgu-
lho verificar que o nosso trabalho é reco-
nhecido. Significa que o nosso esforço e 
dedicação não foram em vão e que esta-
mos a contribuir para a melhoria e a maior 
profissionalização da actividade agrícola 
e, consequentemente, do meio ambien-
te. Informamos os clientes acerca dos 
benefícios para o meio ambiente e para 
eles próprios. Criamos facilidades para a 
entrega das embalagens, sendo estas, 
por vezes recolhidas pelos nossos cola-
boradores. Criamos locais apropriados e 
com espaço, para o acondicionamento 
das embalagens».

Prémio Quantidade algarve e ilhas: messinagro

Prémio crescimento algarve e ilhas: marreiros lda.

Prémio Quantidade  
interior norte:  
prorural 
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Instituição de solidariedade apoiada: Refúgio Aboim Ascenção

Instituição de solidariedade apoiada: Refúgio Aboim Ascenção

Instituição de solidariedade apoiada: 
Centro Social e Paroquial de Trovões

«A Marreiros, Lda. é a 1ª empresa nacional acreditada para a 
Distribuição e Venda de Produtos Fitofarmacêuticos - (Autori-
zação nº 001-DV), o que só por si sublinha o espírito pioneiro 
e de responsabilidade para com as necessidades dos produto-
res agrícolas da nossa região. Este prémio significa o reconhe-
cimento pelo forte sentido de responsabilidade ambiental e contributo para o bom 
desenvolvimento do sector. Foi uma surpresa agradável, ainda mais por podermos 
partilhar este prémio com uma instituição de solidariedade. Uma nobre iniciativa do 
Valorfito! A nossa equipa orgulha-se de poder hastear a bandeira do Valorfito, cultivan-
do muitos dos seus valores. Consideramos um ponto relevante de distinção ter uma 
postura conscienciosa e responsável em relação ao destino adequado das embalagens 
vazias de PF’s. Temos uma postura de incentivo, consciencialização junto dos nossos 
clientes, promovendo a cultura de boas condutas ambientais. Chegamos mesmo a 
realizar recolhas de embalagens, facilitando muitas vezes estas operações e, por outro 
lado, “dando o exemplo”. Sendo a Marreiros uma empresa familiar, sentimo-nos um 
pouco uma espécie de “Família Prudêncio” nesta eco-missão».

«Este prémio é um estímulo para no futuro 
procurar fazer mais e melhor, agradeço ao 
Valorfito e aos agricultores da minha região, 
que têm evoluído muito nos últimos anos».



«A Ecocampo é constituída por gente jo-
vem e todos queremos estar neste ne-
gócio de uma forma séria e responsável. 
Todos nós entendemos que a recolha das 
embalagens vazias é um dever e fazemo-
-lo com muito carinho. Este prémio dá-nos ainda mais estímulo para 
continuar este trabalho em prol da defesa da natureza e para que 
os nossos netos encontrem um mundo melhor. Foi para nós uma 
enorme honra receber este prémio. É para nós muito gratificante ver 
a maneira profissional e responsável com que os nossos agricultores 
se preocupam em entregar as suas embalagens. Também eles mere-
cem um prémio, pois sem a colaboração do agricultor todo este tra-
balho seria impossível. Desde a indústria química, aos distribuidores, 
técnicos, associados e terminando no agricultor, toda esta fileira res-
peita com muito carinho o meio ambiente.Temos pena que a grande 
maioria da opinião pública (mal informada) olhe os agricultores como 
grandes poluidores, o que não é verdade». 

Prémio crescimento interior norte: ecocampo

Prémio Quantidade litoral norte: J. oliveira e domingues lda

Prémio crescimento litoral 
norte: pinho maia lda

Página 07

maio 2013 | nº 6

esPecial

Instituição de solidariedade apoiada: Teatro Clube de Alpedrinha

Instituição de solidariedade apoiada: CENSO – Centro Social, Cultural e Recreativo das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá

Instituição de solidariedade apoiada:  
SANCRIS – Associação de Solidariedade 
Social Santa Cristina de Malta (IPSS)

«Este prémio significa um enorme estímulo e reflec-
te o empenho de toda a nossa equipa na divulgação e 
aconselhamento dos agricultores da nossa região, com 
vista à melhoria do manuseamento e tratamento dos 
resíduos, contribuindo para a diminuição do impacto 
ambiental. A retoma das embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos é um 
trabalho que já não pára. Estamos convencidos que de ano para ano as quantida-
des a recolher serão cada vez maiores, até porque a sensibilidade das pessoas 
para questões relacionadas com o ambiente está muito mais desenvolvida.  Pela 
nossa parte, os esforços vão redobrar. O prémio deu-nos ainda mais ânimo, para 
o ano queremos repetir o pódio, estando já a divulgar perante os nossos clientes 
a nossa satisfação e a pedir-lhes a sua colaboração pelo ambiente, pelas institui-
ções de solidariedade e por todos nós.  Foi muito importante também para nós, 
com este prémio, proporcionar à instituição de solidariedade escolhida o valor 
pecuniário por vós oferecido e que tanta falta lhes faz na actualidade. Aproveito 
para dar os parabéns ao Valorfito pelo excelente trabalho e iniciativas que está a 
desenvolver».

«Temos procurado promover as boas práticas agrí-
colas juntos dos nossos clientes no Minho, por isso 
este prémio é para nós uma satisfação».



«Este prémio é o reconhecimento pelo 
bom trabalho desenvolvido   por toda a 
equipa  no âmbito da recolha   das em-
balagens vazias de fitofármacos   junto 
dos seus clientes. No fundo, a atribuição 
deste prémio criou a nível da empresa 
um sentimento de dever cumprido. Pen-
so que para qualquer empresa é sempre 
importante receber este tipo de  estímu-
los, são essencialmente factores motivadores para melhorar o nos-
so serviço junto dos agricultores e um sinal   de que estamos no 
bom caminho».

Prémio Quantidade alentejo: protejagro

Prémio crescimento alentejo: agrobeja

Prémio Quantidade ribatejo e oeste: J. sobral e dias lda
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Instituição de solidariedade apoiada: 
Associação de Solidariedade Social de São João de Negrilhos

Instituição de solidariedade apoiada: 
Associação Caminho do Bem Fazer

«Foi com satisfação que recebemos este prémio. A 
Agrobeja mantém um forte compromisso com a socie-
dade em que está inserida, para nós a sustentabilidade 
é tão importante como a nossa actividade empresarial. 
Estamos certos que esta actividade de recolha das em-
balagens vazias de fitofármacos é um forte contributo 
para a diminuição do impacto ambiental que a sua necessária utilização poderá 
ter. Por outro lado, acreditamos que o respeito e a preservação do ambiente 
também são parte do nosso compromisso Social com a Comunidade em que es-
tamos inseridos. Por tudo isto, vemos este prémio como o reconhecimento pelo 
bom trabalho que temos vindo a desenvolver nesta área. Este reconhecimento 
é para os colaboradores da Agrobeja um estímulo para continuarmos com esta 
actividade e no que depender da Agrobeja, a Sigeru conseguirá atingir as metas 
que apresentou no evento».

Instituição de solidariedade apoiada: Loja Social em Ferreira do Alentejo

«Receber este prémio foi um 
privilégio para a nossa empre-
sa, reflectindo o resultado de 
um trabalho positivo com os nossos clientes /agricultores no 
processo de recolha dos resíduos, e comprovando  a nossa ca-
pacidade de resposta às suas necessidades e ao bom cumpri-
mento da legislação nesta área. Este prémio incentiva-nos a 
continuar e incrementar a recolha, não só por uma questão de 
respeito ambiental, mas também porque promovemos uma 
prestação de serviço integrado ao nosso cliente, o que em 
conjunto nos permite diferenciação comercial. Esta taxa de su-
cesso incentiva-nos ao acompanhamento da recolha de acor-
do com a evolução do negócio. Cada vez mais estaremos co-
mo referência de centro de recolha,  garantindo que os nossos 
agricultores conseguem assim cumprir o índice de qualidade».
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«Tenho o privilégio de pertencer a uma equipa fabulosa»

Prémio crescimento ribatejo e oeste:  
borrego leonor e irmão lda

«O prémio tem grande significado para a Borrego Leonor & Irmão S.A., 
pois vem atestar o trabalho desenvolvido pela empresa e reconhecimen-
to  por parte dos seus clientes como distribuidor de referência de produ-
tos fitofarmacêuticos para a região do Ribatejo. A recolha de embalagens 
usadas é mais um dos serviços de qualidade que disponibilizamos a todos os empresários 
agrícolas, sendo um motivo  adicional para visitarem as nossas instalações e contactarem 
com a nossa equipa. O crescimento do volume de vendas da empresa justifica parcialmente 
o galardão, mas a colaboração e profissionalismo dos nossos clientes foi o factor essencial. 
Finalmente, o apoio ao Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL) vem-nos ajudar a 
cumprir a nossa tarefa de entrosamento com a comunidade onde nos inserimos, o que deve 
ser preocupação de qualquer empresa com consciência social.
A Borrego Leonor & Irmão S.A. aderiu à iniciativa logo na fase piloto, tendo divulgado e incen-
tivado os seus clientes a terem preocupações ambientais. A avaliação externa e respectivos 
relatórios é talvez o aspecto que consideramos mais relevante, pois permitir-nos-á melhorar a 
nossa estrutura de recolha e respectivos processos internos».
Instituição de solidariedade apoiada: Centro de Recuperação Infantil de Almeirim 
(CRIAL) 

António Lopes Dias, director-geral do 
Valorfito revelou a ambiciosa meta da 
Sigeru: duplicar a taxa de recolha de 
embalagens, atingindo os 60%, até 2017.

Há cerca De ano e Meio à fren-
te Do valorfito, antónio loPes 
Dias MantéM o entusiasMo coM 
a MissÃo Da eMPresa e refor-
Ça a confianÇa De Que é Pos-
sível fazer Mais e MelHor coM 
o envolviMento Dos Pontos De 
retoMa. «nÃo Hesito eM Meter 
Prego a funDo QuanDo vejo 
oPortuniDaDe Para isso», ga-
rante o Director-geral Da si-
geru.
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Que balanço faz da primeira edição dos 
Prémios Valorfito?
Faço um balanço muito positivo e, confes-
so, que ultrapassou as minhas melhores ex-
pectativas. Se tivermos em conta que sou 
um optimista por natureza, pode ter-se uma 
ideia do nível que atingiu a fasquia.

O que retira de mais positivo desta ini-
ciativa?
Entre tanta coisa positiva, esta não é uma 
pergunta de resposta fácil. No entanto, o 
que retive como mais marcante foi o sor-
riso de felicidade e motivação na face dos 
responsáveis pelos Pontos de Retoma e, é 
bom que se diga, não só dos vencedores.

A segunda edição dos Prémios Valorfito 
já está a ser preparada. Quer revelar-nos 
as novidades que trará?
Costuma dizer-se que em equipa vencedora 
não se mexe. Por isso, não serão feitas al-

terações significativas ao formato de 2012, 
até porque os Pontos de Retoma ainda ago-
ra se estão a adaptar ao “estilo de jogo”. 
Contudo posso adiantar que vamos rever 
os critérios do Prémio Excelência e que é 
provável uma alteração ao nível das regiões, 
com a separação da região Ribatejo e Oes-
te em duas. Muito em breve daremos conta 
das eventuais alterações e do Regulamento 
para 2013.

O Valorfito lançará ainda este ano as 

Bolsas Armando Murta. Fale-nos deste 
projecto.
O Valorfito tem anualmente uma verba orça-
mentada destinada a Investigação & Desen-
volvimento, a qual tem um valor mínimo de-
terminado por lei. Gastar é fácil. Investir já é 
mais complicado. Foi com este pensamen-
to que decidimos aplicar estas verbas de 
uma forma mais aberta à sociedade, por um 
lado e, por outro, permitindo seleccionar os 
projectos que nos pudessem → → pág. 10  
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243 
Toneladas de 
embalagens 

recolhidas em 
2012

+4%
Aumento do 
volume de 

embalagens 
recolhidas em 

2012

31% 
Taxa de recolha 
de embalagens 

em 2012

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
e-mail: contacto.valorfito@sigeru.pt • web: www.valorfito.com

→→ continuação pág. 9 trazer mais retorno 
no futuro. Saliento o primeiro aspecto, pela 
importância que tem nos tempos actuais. 
Qualquer pequeno estímulo que tenhamos 
oportunidade de dar aos jovens que estão a 
terminar os seus percursos académicos é 
mais uma âncora para os manter agarrados 
ao futuro, em Portugal.

A Extranet Valorfito, a nova plataforma 
online de comunicação entre o Valorfi-
to e os Pontos de Retoma, está a corres-
ponder aos objectivos para que foi cria-
da? Qual a taxa de adesão actual dos 
Pontos de Retoma?
Totalmente e, também, esteve e está a atra-
vessar as dificuldades que prevíamos, de-
vemos dizê-lo. Depois de uma fase piloto, 
em que os PR’s participantes foram abso-
lutamente decisivos para o desenvolvimen-
to da plataforma, a Extranet Valorfito está 
em velocidade de cruzeiro. Neste momen-
to os PR’s com maior actividade usam-na 
em exclusivo e todos os outros vão sendo 
gradualmente integrados no sistema. Nes-
te momento só os PR’s com levantamentos 
esporádicos e pequenos ainda o fazem pela 
via tradicional e, mesmo nesses casos, aca-
bam sendo todos encaminhados para que, 
no próximo pedido de levantamento, já o fa-
çam online.

O objectivo do Valorfito é duplicar a taxa 
de recolha de embalagens, atingindo os 
60%, até 2017. O envolvimento dos Pon-
tos de Retoma, que podemos testemu-
nhar nesta edição da Valorfito@ctual, 
dá-lhe confiança para atingir tal meta?
Tenho uma confiança incondicional no em-
penho dos Pontos de Retoma 
e, de uma forma mais abran-
gente, em toda a equipa Valor-
fito, à qual eles também per-
tencem, obviamente. Por isso, 
sinto-me tranquilo, porque es-
tou convicto que vamos cum-
prir com o nosso compromis-
so.

Está há cerca de ano e meio ao leme do 

Valorfito. Tem sido uma experiência en-
riquecedora para si?
Sim, muito, aliás como eu esperava. De-
pois da minha participação 
no tempo em que o Valor-
fito era ainda um projec-
to, voltar a trabalhar nes-
te tema foi algo de muito 
especial para mim. A tare-
fa estava facilitada devido 
ao excelente trabalho do 
meu antecessor. Se fos-
se um carro, o Valorfito seria um mode-

lo que passou de protótipo 
para a produção em série. O 
carro estava pronto a ir para 
estrada, tudo afinado, alta 
performance, um verdadei-
ro vencedor. Eu só me limitei 
a sentar-me ao volante, meter 
a primeira e a acelerar. Procuro 

manter uma velocidade moderada, mas 
não hesito em meter prego a fundo quan-
do vejo oportunidade para isso. Tenho o pri-

«A Extranet 
Valorfito 
está em 

velocidade de 
cruzeiro»

«Tenho uma 
confiança 

incondicional 
no empenho 

dos Pontos de 
Retoma»

vilégio de pertencer a uma equipa fabulosa 
e, quando falo em equipa, falo de um nú-
mero significativo de pessoas que, de uma 

forma directa ou indirecta, traba-
lham para este objectivo, que to-
dos assumimos como nosso.

1,4 
milhões kg
Embalagens 

recolhidas pelo 
Valofito desde 

2006

681 
Pontos de 

retoma 
activos

«Tenho o privilégio de pertencer a uma equipa fabulosa»


