
Sigeru, Fevereiro 2022. VALORFITO    e Família Prudêncio    são marcas registadas de Sigeru Lda.

Valorizar
as embalagens vazias de sementes 
de uso profissional entregando-as 
num Ponto de Retoma Valorfito, 
é um ato de respeito pelo ambiente.

Pela sua terra e pela terra de todos nós.
Cumpra as boas práticas ambientais.

Lembre-se:
Siga as instruções de segurança 
e de acondicionamento das embalagens 
vazias de sementes de uso profissional.

Não reutilize
Não coloque no lixo doméstico
Não coloque no ecoponto
Não enterre ou queime
Não as deixe abandonadas

de sementes de uso profissional
num ponto de retoma VALORFITO.

Faça como a família Prudêncio.
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O VALORFITO implementou em todo o território 
nacional o Sistema Integrado de Gestão de Embalagens 
e Resíduos em Agricultura, o qual é responsável pela 
recolha, tratamento e valorização das embalagens 
vazias de produtos fitofarmacêuticos, de biocidas e de 
sementes de uso profissional.

De acordo com o Despacho n.º 6560/2017, de 28 de julho de 
2017, o sistema Valorfito passou a ter no seu âmbito a gestão 
dos resíduos de embalagens de sementes de uso profissional. 
Como tal, as embalagens destes produtos devem ser entregues 
num ponto de retoma Valorfito, para que sejam encaminhadas 
para tratamento adequado.

Os pontos de retoma são os estabelecimentos que vendem os 
sacos de sementes de uso profissional, e nos quais se devem 
entregar os sacos Valorfito, de cor verde, com os resíduos de 
embalagens destes produtos, ou seja, quando as embalagens 
estiverem completamente vazias.

Para o êxito do Valorfito, a sua colaboração é 
fundamental, apenas lhe pedimos que siga as 
instruções deste folheto.

Esgote todo o conteúdo da embalagem.

Coloque a embalagem sem restos 
de sementes num saco verde Valorfito, 
destinado a resíduos não perigosos.

  Não coloque no saco Valorfito:
Embalagens com restos de sementes;
Embalagens que não sejam de
sementes de uso profissional;
Outros resíduos.

Não é permitido transportar resíduos 
Valorfito em sacos que não pertençam 
a este sistema.

Assegure que o saco Valorfito se encontra
em boas condições, devidamente
fechado e sem qualquer ruptura.

Entregue o saco Valorfito no seu Ponto
de Retoma e receba um novo saco 
em troca, gratuito. Peça o comprovativo 
de entrega.
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