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A cerimónia realizou-se a 6 de Março, nas 
Antigas Cavalariças do Pestana Palace, em 
Lisboa, um edifício cheio de glamour e de 
história, mandado construir no final do sé-
culo XIX pelo abastado Marquês de Valflor e 
hoje classificado como Património Nacional. 
Dos 70 nomeados,  nas categorias Quan-

tidade e Crescimento, a nível regional, e 
nas categorias Investimento, Excelência 
e Cooperativa, a nível nacional, 15 Pontos 
de Retoma levaram para casa a estatueta 
“Prudêncio”.  No início da cerimónia, o dire-
tor-geral do Valorfito sublinhou o resultado 
obtido pelo sistema Valorfito em →→ pág. 2 

ESPECIAL PRÉMIOS VALORFITO 2014 

Ao verdadeiro estilo de Hollywood, o Valorfito homenageou os melhores Pontos de Retoma de 2014 com 
«Os Prudêncios», os óscares do Valorfito para os distribuidores de produtos fitofarmacêuticos. 

A NOITE DOS «PRUDÊNCIOS»

«Os Prudêncios», óscares do Valorfito, 
foram produzidos com recurso a impres-
são em 3D a partir de pó cerâmico. Veja 
o vídeo.

António Lopes Dias, Diretor-Geral do Valorfito, deu os parabéns a todos os que contribuíram para os 
excelentes resultado obtidos em 2014 - mais 14,4% de embalagens retomadas do que no ano anterior.

http://www.valorfito.com
https://youtu.be/jDjZ77NMR2I
https://youtu.be/jDjZ77NMR2I
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→→ continuação pág.1 2014, com uma taxa 
de retoma de 38,4%, perto da marca psi-
cológica das 300 toneladas recolhidas: 
«congratulamo-nos pelo crescimento 
registado ano após ano. Em 2014 supe-
rámos o crescimento do mercado e vol-
támos a superar-nos, com um aumento 
de 14,4% de embalagens retomadas face 
a 2013. Estão de parabéns todos os que 
contribuíram para este excelente resul-
tado, sobretudo os Pontos de Retoma e 
os agricultores», afirmou António Lopes 
Dias. 
Por parte das entidades que tutelam o 
Valorfito, João Correia, presidente da 
ANIPLA, deixou uma palavra de gratidão 
pelo desempenho do Sistema: «é fan-
tástico olhar para trás e ver o que con-
seguimos, o mérito é em grande medida 
dos Pontos de Retoma. Porém, ainda há 
muito trabalho a fazer para atingirmos as 
metas a que nos propusemos». Por sua 
parte, Verter Gomes, presidente da Gro-
quifar, lembrou que «os distribuidores de 
produtos fitofarmacêuticos são o elo mais 
importante desta cadeia, porque são eles 
que aconselham os agricultores, repre-
sentando um parceiro de que a indústria 
não pode de modo algum prescindir».
Apesar do crescimento sustentado das 
taxas de retoma de embalagens, as as-
simetrias a nível regional persistem. Há 
um núcleo duro – o Top 20 – de Pontos de 
Retoma, concentrados sobretudo a Sul do 
país, que é responsável por 45% do volu-
me de embalagens retomadas. Enquan-
to, no Interior e Norte do país, regiões de 
minifúndio, a taxa de retoma →→ pág. 3 

ESPECIAL PRÉMIOS VALORFITO 2014 

João Correia, presidente da ANIPLA, deixou uma palavra 
de gratidão pelo desempenho do Sistema: «é fantástico 
olhar para trás e ver o que conseguimos, o mérito é em 
grande medida dos Pontos de Retoma».

Verter Gomes, presidente da Groquifar, lembrou que os distribuidores de produtos 
fitofarmacêuticos são «o elo mais importante» no Sistema Valorfito.

A cerimónia realizou-se nas Antigas Cavalariças do Pestana Palace, em Lisboa.
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ESPECIAL PRÉMIOS VALORFITO 2014 

→→ continuação pág.2 continua aquém dos 
resultados desejados, o que se explica 
pela idade mais avançada dos agriculto-
res, que são menos sensíveis à mensa-
gem do Valorfito. Uma das importantes 

PRÉMIO EXCELÊNCIA

«Foi com enorme orgulho e muita sa-
tisfação que a Benagro – Cooperativa 
Agrícola de Benavente recebeu o Pré-
mio Excelência Valorfito 2014. Teve um 
significado muito especial, é fruto de 
um trabalho e organização duma equipa 
de colaboradores de excelência. Revela 
também as relações de confiança entre 
a Cooperativa e os seus associados, e 
os agricultores que entregam as suas 
embalagens no nosso ponto de recolha. 
É muito bom contribuir para o reconhe-

Instituição de solidariedade apoiada: 
Centro de Bem Estar Social de Santo 
Estevão

cimento do trabalho meritório dos nossos 
agricultores. A imagem que a sociedade 
tinha deste sector tem vindo a tornar-se 
cada vez mais positiva, de facto a comer-
cialização de pesticidas, e a sua aplicação 
é feita cada vez mais, com grande res-
ponsabilidade e respeito pelo ambiente. 
Foram dados passos importantes e isso 
reflecte-se no crescimento da quantidade 
entregue a cada ano. Vamos continuar a 
sensibilizar. A Benagro sempre teve uma 
enorme preocupação em dar o destino cor-
recto a este tipo de resíduos, e temos uma 
obrigação social, cuidar  da terra e das ge-
rações vindouras, preservando o ambien-
te. Queremos ter um papel cada vez mais 
activo no meio onde vivemos.
O Valorfito está de parabéns, voltou a cres-
cer de forma significativa no ano de 2014, 
é o reflexo do excelente trabalho que tem 
feito. A experiência que temos com o  

Valorfito é extraordinária, responde de 
forma muito eficaz às necessidades do 
nosso ponto de recolha nos processos 
de levantamento, comunicação e in-
formação, dispondo cada vez mais de 
meios para nos ajudar no processo de 
sensibilização». →→ pág. 4 

ações a levar a cabo, em breve, pelo Valor-
fito consiste na realização de um inquérito 
aos Pontos de Retoma com vista a diagnos-
ticar necessidades e a implementar melho-
rias no Sistema. Será ainda integrada no 

inquérito uma questão que visa apurar a 
quantidade de produtos fitofarmacêuti-
cos obsoletos que cada PR tem nas suas 
instalações, de forma a conhecer a verda-
deira dimensão deste problema.

Ana Paula Carvalho (DGAV); 
Joaquim Cabeça (BENAGRO)
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PRÉMIO INVESTIMENTO

PRÉMIO COOPERATIVA

PRÉMIOS REGIONAIS ALGARVE E ILHAS

Instituição de solidariedade apoiada: 
Vida Plena- Centro Paroquial de 
Almeirim

Instituição de solidariedade apoiada: 
Centro Social Paroquial do Bombarral

Instituição de solidariedade apoiada: 
Obra Nossa Sra das Candeias

«O Prémio Investimento atribuído à Plan-
tiagro representa um estímulo para con-
tinuarmos a trabalhar, em conjunto com 
os agricultores, na melhoria das boas prá-
ticas, nomeadamente, no que se refere à 
gestão de resíduos. Ao retomar as emba-
lagens vazias de fitofármacos cumprimos 
uma responsabilidade ambiental que é de 
todos, contribuindo para preservar os re-
cursos naturais (solo, água e ar). No que 
se refere ao Sistema Valorfito verificamos 
uma melhoria na coordenação das reco-
lhas e uma preocupação crescente em op-
timizar todos os processos subjacentes à 
gestão do Sistema».

«Para a Cooperativa Agrícola do Bombarral 
receber o Prémio Cooperativa demonstra a 
credibilidade que deposita no Sistema Va-
lorfito e em todo o seu potencial humano. 
Revela ainda toda a dedicação dos coope-
radores e colaboradores da nossa coopera-
tiva na implementação de uma agricultura 
sustentável e amiga do ambiente. Vemos 
no Sistema Valorfito uma mais-valia e con-
sideramos que nos últimos 3 a 4 anos tem 
melhorado significativamente o seu de-
sempenho».

«O prémio Valorfito distingue um tra-
balho de colaboração entre a empresa, 
a nossa agricultura e o nosso ambien-
te, sendo por isso um prestígio e um 
motivo de orgulho para a Messinagro. 
Significa que estamos em sintonia com 
o Sistema e que o nosso trabalho deu 

frutos. O sistema Valorfito tem vindo ao 
longo destes anos a desenvolver um tra-
balho credível e com evolução visível para 
todos. A agricultura e o ambiente agrade-
cem». →→ pág. 5 

Quantidade

9 t

→→ continuação pág.3

Luís Mira (CAP); 
Luís Marmelo (PLANTIAGRO)

Helder Joaquim (CAB); 
Aldina Fernandes (CONFAGRI)

Carlos Inácio (MESSINAGRO); 
Samuel Vilela (EGEO)
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PRÉMIOS REGIONAIS ALGARVE E ILHAS

PRÉMIOS REGIONAIS ALENTEJO

Instituição de solidariedade apoiada: 
APPC Faro

Instituição de solidariedade apoiada: 
Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel

Instituição de solidariedade apoiada: 
Santa Casa da Misericórdia de 
Ferreira do Alentejo

«Desde o início desta missão, a Marrei-
ros faz questão de partilhar os mesmos 
objectivos e metas do Valorfito. Sendo a 
Marreiros a 1ª empresa nacional acredi-
tada para a Distribuição e Venda de Pro-
dutos Fitofarmacêuticos - (Autorização 
nº 001-DV), o que só por si sublinha o es-

«Este prémio dá-nos 
uma enorme satisfa-
ção e sobretudo o sen-
timento de dever cumpri-
do para com os nossos clientes. Penso 
que o Sistema se encontra no bom cami-
nho, tendo o Valorfito melhorado bastan-
te na capacidade de resposta aos pedidos 
de levantamento de embalagens vazias e, 
se o Sistema conseguir num curto prazo 
solucionar o problema dos produtos ob-
soletos, então será dado um passo de gi-
gante na cadeia de recolha de resíduos».

ver junto dos clientes 
uma melhoria quantitati-
va e qualitativa do sistema de recolha de 
embalagens vazias, contribuindo desta 
forma para uma agricultura sustentável 
e um melhor ambiente para as gerações 
futuras.
O Valorfito tem um papel crucial junto dos 
Pontos de Retoma, com a constante ac-
tualização de informação e sensibilização 
para as questões relacionadas com todo 
o processo de entrega de embalagens 
vazias, de acordo com a legislação em 
vigor, bem como todos os assuntos rela-
cionados com estas temáticas. Tem uma 
preocupação na adopção de ferramentas 
informáticas simplificadas, de forma a tor-

pírito pioneiro e de responsabilidade com 
as necessidades dos produtores agrícolas 
da nossa região. Vencer este prémio pela 
terceira vez vem renovar este espírito.
Ano após ano o Valorfito supera-se no pro-
fissionalismo e dedicação em cumprir os 
seus objectivos, adoptando sempre uma 
postura de incentivo e consciencialização 
junto dos Pontos de Retoma. Considera-
mos um ponto relevante de distinção ter 
uma postura conscienciosa e responsável 
em relação ao destino adequado das em-
balagens vazias de PF’s, sendo o Sistema 
Valorfito um excelente parceiro nesta eco-
-missão».

Crescimento

73% 

Quantidade

18,5 t 

Crescimento

87% 

«As empresas têm a obrigação de mini-
mizar o impacto ambiental dos produtos 
fitofarmacêuticos e a Agrobeja acredita 
que todos devemos contribuir para que 
esta atividade seja sustentável. Receber 
o prémio Valorfito é um reconhecimen-
to e uma motivação extra para toda a 
equipa da Agrobeja continuar a promo-

nar o sistema transparente e acessível a 
todos. É sensível às preocupações dos 
Pontos de Retoma, e por isso considera-
mos que o Valorfito tem um  excelente 
desempenho».

→→ continuação pág.4

→→ pág. 6 

Diane Chatelain (VALORFITO); 
Sérgio Marreiros (MARREIROS)

António Sevinate Pinto (ANSEME); 
Luís Banza (PROTEJAGRO)

João Correia (ANIPLA); 
Fátima Fernandes (AGROBEJA)
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PRÉMIOS REGIONAIS RIBATEJO

PRÉMIOS REGIONAIS OESTE

Instituição de solidariedade apoiada: 
Santa Casa da Misericórdia de 
Almeirim

Instituição de solidariedade apoiada: 
Bombeiros Voluntários  
das Caldas da Rainha

Instituição de solidariedade apoiada: 
A designar

Instituição de solidariedade apoiada: 
ADAPECIL

Quantidade

12,8 t 

Crescimento

93,5% 

Crescimento

140% 

Quantidade

6,9 t 

«É o segundo ano que a Casa Queridos 
recebe o Prémio Quantidade Oeste, com 
grande satisfação pelo empenho de toda 
a nossa equipa de trabalho. É muito im-

portante dar o seguimento de pós-venda 
dos produtos, recolhendo todas as em-
balagens vazias, um processo no qual 
nos envolvemos diretamente, fazendo 
recolhas com os nossos carros. Para que 
tudo funcione é preciso fechar o ciclo de 
trabalho e sensibilizar os agricultores para 
as boas práticas.
O desempenho do Valorfito é muito posi-
tivo, são muitos pontuais na programação 
das datas de levantamento e nas recolhas. 
Temos a agradecer ao Valorfito, com uma 
pontuação muito boa».

→→ continuação pág.5

→→ pág. 7 

Amarilis Mendonça (ISA); Paula Borrego 
(BORREGO, LEONOR & IRMÃO)

Paulo Ribeiro (3DRIVERS); 
António Querido (CASA QUERIDOS)

penho do Valorfito tem vindo a melhorar 
nos últimos anos, com uma comunicação 
mais eficiente com o canal e maior rapidez 
na recolha das embalagens.
As campanhas efectuadas têm motivado 
os agricultores para uma recolha mais efi-
ciente e uma maior consciencialização so-
bre os problemas ambientais. Estando nós 
situados numa região classificada como 
“Zona Vulnerável” é da maior importância a 
diminuição da poluição dos recursos natu-
rais para preservar uma agricultura moder-
na, eficiente e responsável para o futuro 
das novas gerações».

«Para a Borrego Leonor & Irmão, S.A. o 
Prémio Valorfito tem muita importância, 
porque é o reconhecimento do trabalho 
efectuado pela empresa na salvaguarda 
do meio ambiente e da saúde Humana, 
contribuindo para um planeta mais limpo 
e saudável. Consideramos que o desem-
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PRÉMIOS REGIONAIS INTERIOR NORTE

PRÉMIOS REGIONAIS LITORAL NORTE

Instituição de solidariedade apoiada: 
Santa Casa da Misericórdia de 
Armamar- Lar de Idosos de S. José

Instituição de solidariedade apoiada: 
Centro Social Cultural e Recreativo 
Abel Varzim

Instituição de solidariedade apoiada: 
Centro Juvenil de São José - Guimarães

Quantidade

5,2 t 

«O Prémio Valorfito é importante, tem 
um significado diferenciador, reconhe-
cendo o trabalho realizado diariamente 
pela nossa empresa e pelos nossos co-
laboradores, no intuito de contribuir para 
uma melhoria no tratamento eficiente 

correcto encaminha-
mento das embalagens 
vazias de fitofármacos. A 
cooperativa alargou agora 
o número de pontos de recolha para cada 
uma das suas quatro lojas, pretendendo as-
sim facilitar aos seus associados a entrega 
de embalagens. Do ponto de vista da res-
ponsabilidade social, sendo a Cooperativa 
Agrícola de Barcelos uma instituição que ha-
bitualmente apoia estas causas, será uma 
enorme satisfação poder agraciar mais uma 
instituição do concelho. A Extranet veio dar 
um forte apoio ao sistema Valorfito, facilitan-
do todo o processo de recolha e emissão de 
comprovativos de entrega. Este sistema de 

das embalagens vazias de fitofármacos. A 
Mário Teixeira da Silva Lda aceitou integrar 
a rede de Centros de Retoma desde o iní-
cio da implementação do Sistema Valorfito, 
investindo na criação de um espaço autó-
nomo e independente para armazenagem 
de fitofármacos, cumprindo assim todos 
os requisitos legais. O Sistema Valorfito 
tem vindo a aperfeiçoar o seu desempe-
nho e prestado com mestria um serviço e 
um apoio de excelência no que concerne à 
gestão dos Centros de Retoma e na divul-
gação das boas práticas no tratamento das 
embalagens vazias de fitofármacos». 

Instituição de solidariedade apoiada: 
A designar

Crescimento

180% 

Quantidade

2,5 t 

Crescimento

50% 

«Este troféu, o “Prudêncio“, terá um lugar 
especial na nossa vitrina. Receber um 
Prémio Valorfito é para nós o reconheci-
mento de um trabalho efectuado ao lon-
go do ano junto dos nossos associados, 
sensibilizando-os para a necessidade do 

O Valorfito tem vindo a adaptar-se às dife-
rentes realidades do País e dos Pontos de 
Retoma, tem também trabalhado no intuito 
de efectuar recolhas de outras origens, es-
forço que congratulamos». 

gestão de embalagens será com certeza 
um dos mais eficazes sistemas de reco-
lha de resíduos que temos à disposição 
dos agricultores».

«Este  prémio é o reconhecimento do 
trabalho que toda a equipa da Casolimor 
desenvolve em prol de um mundo melhor. 

→→ continuação pág.6

Marina Marques (FCT-UNL); 
Jorge Silva (MÁRIO TEIXEIRA DA SILVA)

José Archer (ABAE); 
Helder Sousa (COOP. AGR. BARCELOS)

Paulo Lourenço (ANIPLA); 
Hernani Oliveira (CASOLIMOR)
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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

Entregue aqui
as suas embalagens vazias

www.valorfito.com

Em campo por amor à terra.

PONTO DE RETOMA
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Valorfito solidário
Valorizando a responsabilidade social que cada empresa/sector tem no 
apoio a causas solidárias, o Valorfito pretende, mais uma vez, celebrar o su-
cesso da cooperação existente entre o Valorfito e os Pontos de Retoma au-
xiliando os mais desfavorecidos, através da doação de uma verba específica 
a instituições de solidariedade social, escolhidas por cada um dos pontos de 
retoma premiados.
Desde a criação do evento Prémios Valorfito, em 2012, já foram apoiadas 
pelo Valorfito 42 instituições de solidariedade social, totalizando uma ver-
ba de cerca de 12.000 euros.

Valorfito - um sistema em crescimento  

Resultados Valorfito 2014  Evolução do número de Pontos de Retoma

Desde a sua criação em 2006, o Valorfito triplicou a quan-
tidade de embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos 
recolhidas para valorização, atingindo perto de 40% de taxa 
de retoma, em 2014.  

Resultados Valorfito  
Evolução

Taxas de Retoma
Distritos – 2014
Média Nacional = 38,4%

A zona Sul do país é aquela onde mais 
embalagens vazias são entregues, com 
uma taxa de retoma acima dos 60%. No 
Centro e Norte do país algumas regiões 
apresentam taxas de retoma abaixo dos 
20%. O Valorfito continuará a trabalhar 
na sensibilização dos agricultores, com 
um enfoque particular nas zonas de mi-
nifúndio.

mailto:?subject=
http://www.valorfito.com

