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A cerimónia de 
entrega dos Prémios 
Valorfito - os famosos 
“Prudêncios”-, 
realizada a 5 de Maio, 
no Hotel M’Ar de Ar 
Muralhas, em Évora.



EM DESTAQUE

VALORFITO 
PREMEIA MÉRITO 
DOS PONTOS 
DE RETOMA

Rumo a uma Economia Circular, o Valorfi-
to prossegue a sua missão de retoma das 
embalagens vazias de produtos fitofar-
macêuticos. Em 2016 mais de metade das 
embalagens colocadas no mercado foram 
encaminhadas para valorização, com a aju-
da dos agricultores e de uma vasta rede 
de Pontos de Retoma e do operador Am-
bimed. O empenho e desempenho dos 
Pontos de Retoma foi publicamente reco-
nhecido na cerimónia Prémios Valorfito, 
realizada a 5 de Maio, no Hotel M’Ar de Ar 
Muralhas, em Évora.

«Pela primeira vez ultrapassamos os 50% 
de taxa de retoma, estamos na fase do 
copo meio cheio, meio vazio e não nos 
damos por satisfeitos», afirmou António 
Lopes Dias na abertura da cerimónia. No 
total foram retomadas 384,7 toneladas de 
embalagens em 2016, ano a que reporta a 
5ª edição dos Prémios Valorfito. Um ano 
marcado por uma descida de 11% no volu-
me de produtos fitofarmacêuticos coloca-
dos no mercado, mas que não se refletiu 
no desempenho do sistema Valorfito, que 
apesar disso, conseguiu melhorar a sua 
performance, com uma baixa de apenas 
1,2% de embalagens retomadas. 

No último ano, com a mudança do opera-
dor contratado pelo Valorfito para retomar 

e valorizar as embalagens – a Ambimed – 
o sistema tornou-se mais ágil, realizando 
maior número de recolhas e em mais lo-
cais. Outro indicador positivo é a descida 
do custo por kg de material recolhido.

O Valorfito conta com uma vasta rede de 
pontos de retoma aderentes – 918 – em 
Portugal Continental e nas Ilhas, embo-
ra muitos não tenham realizado qualquer 
pedido de retoma de embalagens no ano 
passado. «Há regiões, no Interior Centro 
e Norte, onde há ainda muito trabalho a 
fazer, no entanto nenhuma região do país 
está abaixo dos 20% de taxa de retoma», 
acrescentou o Diretor-Geral do Valorfito.

O Valorfito prossegue o seu trabalho para 
garantir maior eficiência do sistema e para 
reduzir os custos para a indústria de prote-
ção de plantas, que é quem financia todo 
o processo. Neste sentido, e em parceria 
com a Faculdade de Ciências da Universi-
dade Nova de Lisboa, está a estudar uma 
solução técnica para que as embalagens 
de plástico rígido possam ser “despenali-
zadas”, deixando de ser consideradas um 
resíduo perigoso quando sujeitas a tripla 
lavagem, tal como acontece na maioria 
dos países da União Europeia. «Este proje-
to vai mudar o nosso paradigma», garantiu 
António Lopes Dias.

prémios
2016
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«Muito obrigado 
a todos os Pontos 
de Retoma pelo 
empenho no sucesso 
do sistema Valorfito», 
Felisbela Campos Torres, Presidente 
da ANIPLA, acionista da Sigeru

«Parabéns ao 
Valorfito por este 
ponto de encontro 
que são os Prémios 
Valorfito», Vérter 
Gomes, Vice-Presidente da 
Groquifar, acionista da Sigeru

«Pela primeira vez 
ultrapassamos os 
50% de taxa de 
retoma, estamos na 
fase do copo meio 
cheio, meio vazio e 
não nos damos por 
satisfeitos», António Lopes 
Dias, Diretor-Geral do Valorfito

http://www.valorfito.com
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Tim dos Xutos e Pontapés 
animou o final da noite 
Prémios Valorfito com to-
dos os convidados a cantar 
os temas inesquecíveis da 
banda portuguesa.
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PRÉMIO COOPERATIVA
Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, CRL

PRÉMIO MISSÃO IMPOSSÍVEL
J. Oliveira & Domingues, Lda.
Manuel Gomes Lourenço Lda.
Casa Mário Machado, Lda.
J. Domingos Comba Ribeiro, Lda.

PRÉMIO INVESTIMENTO
Marreiros, Lda. 

PRÉMIO EXCELÊNCIA 
Marreiros, Lda.

PRÉMIOS 
NACIONAIS

PRÉMIO COOPERATIVA

Cooperativa Agrícola de Beja 
e Brinches, CRL

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa? 

Gostaríamos de em primeiro enaltecer o alto 
profissionalismo do Valorfito pelo trabalho 
que tem desenvolvido até ao momento no 
sistema integrado de gestão de embalagens 
e resíduos em agricultura, sendo que a divul-
gação e sensibilização das empresas e agri-
cultores tem sido fundamental para o cada 
vez maior sucesso deste sistema.

A Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches 
considera que tem um forte compromisso 
com a sociedade na defesa do ambiente, 
pelo que temos sensibilizado os nossos 
agricultores para a obrigatoriedade da en-
trega das embalagens de PF nos pontos 
de recolha.

Este prémio é para nós o reconhecimento 
pelo esforço e empenho que esta coope-
rativa tem mantido ao longo dos anos para 
o cumprimento dos objetivos deste proje-
to, assim como uma motivação para que 
no futuro possamos fazer mais e melhor. 

http://www.valorfito.com
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PRÉMIO MISSÃO IMPOSSÍVEL
J. Oliveira & Domingues, Lda.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa? 

É muito gratificante e importante para 
a empresa, pois sabemos que assim 
estamos a contribuir da melhor forma para 
manter um ambiente muito mais “limpo” e 
saudável. Significa que a mensagem está a 
passar da melhor forma através do nosso 
centro de recolha e que os agricultores estão 
cada vez mais conscientes de estar a fazer o 
que devem ao entregar as embalagens vazias. 

O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região? 

Na nossa região não se gastam mui-
tos milhos ou sementes tratada, mas 
também faz sentido a recolha, tendo em 
conta o serem sementes tratadas com 
inseticidas. 

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?

Atualmente os resíduos agrícolas que geram 
mais problemas ambientais na nossa zona 
serão os produtos mal usados, isto é fora de 
doses certas. As embalagens neste momen-
to já não são um problema tão grande, pois 
os agricultores estão mais cientes da neces-
sidade da proteção do ambiente.

PRÉMIO MISSÃO IMPOSSÍVEL
Manuel Gomes Lourenço, Lda.

 
 
É com muita alegria e satisfação que re-
cebemos o prémio Valorfito. É necessário 
continuar a sensibilizar os nossos agriculto-
res para a importância da preservação do 
ambiente e nesse sentido a Manuel Gomes 
Lourenço, Lda continuará a passar a mensa-
gem para que as embalagens de PF’s sejam 
entregues nos centros de recolha. O prémio 
traz-nos ainda mais motivação para conti-
nuar a lutar por uma agricultura mais limpa. 

  O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região? 

Tudo o que for feito no sentido de melhorar 
a gestão dos resíduos agrícolas será sempre 
muito positivo para o ambiente. 

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?

Os sacos de adubo, compostos orgânicos e 
corretivos são aqueles que continuam a ge-
rar problemas ambientais e, como tal, deverá 
ser dado o encaminhamento às embalagens 
vazias tal como já acontece nos produtos 
fitofarmacêuticos.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa?



8 Nº 20   junho 2017 www.valorfito.com

PRÉMIO MISSÃO IMPOSSÍVEL
Casa Mário Machado, Lda.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa?

Este prémio foi uma total surpresa para a equi-
pa da Casa Mário Machado, no entanto mos-
tra o esforço que fazemos todos os dias em 
alertar os agricultores para a necessidade de 
entregarem as embalagens vazias nos pontos 
de retoma, contribuindo para um meio am-
biente mais sustentável e seguro. Este prémio 
também é dedicado a todos os agricultores, 
porque sem eles este prémio “Missão Impos-
sível” não era possível.

O Valorfito está prestes a integrar a gestão 
de novas fileiras de resíduos agrícolas (em-
balagens de sementes tratadas) na sua licen-
ça. Será útil na sua região?

Na nossa região os resíduos agrícolas prove-
nientes de embalagens de sementes tratadas 
não terá grande expressão, visto não se ven-
der esse tipo de produtos, no entanto, parece-
-nos bem para outras regiões do país. 

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?

O Valorfito tem realizado um trabalho extraor-
dinário ao longo dos anos, no entanto tem 
que acelerar o processo de alargamento do 
espetro de resíduos recolhidos e tratados, tais 
como embalagens de fito-nutrientes/adubos 
e de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes 
dos quais a Autorização de Venda caducou 
ou se encontram deteriorados ou danificados.

PRÉMIO MISSÃO IMPOSSÍVEL
J. Domingos Comba Ribeiro, Lda.

O prémio Valorfito para a sua empresa significa?

Foi uma surpresa agradável para a empresa a 
atribuição do Prémio Valorfito “Missão Impossí-
vel” 2016. A J. Domingos D. Comba Ribeiro acei-
tou integrar a rede de Centros de Retoma desde 
o início da implementação do Sistema Valorfito 
e desde aí que, como parceiro do Valorfito e elo 
de ligação com o agricultor, trabalhou no sentido 
de sensibilizar este mesmo para a importância da 
entrega dos resíduos de produtos fitofarmacêu-
ticos. Ainda há muito trabalho a fazer, mas orgu-
lha-nos saber que contribuímos para a mudança 
de atitude positiva, em prol do ambiente, sen-
tindo esta atribuição como uma forma de reco-
nhecimento do que temos feito ao longo destes 
anos.

O Valorfito está prestes a integrar a gestão 
de novas fileiras de resíduos agrícolas (em-
balagens de sementes tratadas) na sua licen-
ça. Será útil na sua região?

Na zona de ação da nossa empresa, onde a 
cultura predominante é a vinha, a retoma das 
embalagens vazias de sementes tratadas, não 
terá muita expressão. Reconhecemos, contu-
do, que em outras regiões, onde representam 
muitas toneladas de resíduos, será uma mais-
-valia, uma vez que não existiam alternativas 
de recolha e que até ao momento são destruí-
dos por processos lesivos para o ambiente ou 
abandonados em locais menos apropriados.

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?

Outros resíduos da agricultura que atualmen-
te geram problemas ambientais são as em-
balagens vazias de adubos e corretivos e as 
embalagens secundárias e terciárias. São clas-
sificadas como resíduos não perigosos, em-
bora muitas vezes se encontrem contamina-
das, como por exemplo as caixas de papelão 
de fungicidas.

http://www.valorfito.com
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MARREIROS 
INVESTE E INOVA

A Marreiros é uma empresa familiar que 
opera no mercado agrícola do Algarve 
há mais de 35 anos. Um percurso mar-
cado pela constante procura de inova-
ção, que vê agora reconhecido com a 
distinção “Excelência”, atribuída a nível 
nacional entre 918 Pontos de Retoma do 
sistema Valorfito. 

Em 2016, a Marreiros investiu cerca de 
500 mil euros num novo armazém de 
adubos e produtos fitofarmacêuticos, 
com melhores acessos e em condições 
de segurança desenhadas em conformi-
dade com a legislação. Entre as melho-
rias realizadas, destaca-se o aumento 
da capacidade de receção de embala-
gens vazias Valorfito. No novo edifício 
foi também criada uma sala de conferên-
cias para efeitos de formação técnica de 

A Marreiros arrecadou 
os Prémios Valorfito 
“Investimento” e 
“Excelência” de 2016, fruto 
do investimento realizado 
num novo armazém de 
produtos fitofarmacêuticos, 
com o triplo da capacidade 
para recolha de embalagens 
vazias, e de um percurso 
marcado pela constante 
inovação. 

colaboradores, parceiros e clientes. «Este 
investimento foi um verdadeiro marco na 
empresa. A nossa logística sofreu melho-
ramentos consideráveis. O novo armazém 
garante-nos maior capacidade de aprovi-
sionamento e permite-nos ser mais ágeis, 
eficazes e competitivos, o que se pode tra-
duzir em custos melhorados e capacidade 
de resposta ainda mais veloz aos nossos 
clientes», explica Sérgio Marreiros, sócio-
-gerente da empresa.

Nos últimos anos, a Marreiros procurou 
adaptar-se a novos mercados, nomeada-
mente com gamas de produtos direciona-
dos a consumidores privados e venda mais 
personalizada em áreas como pet-shop e 
jardinagem lúdica. A par com uma lingua-
gem de comunicação moderna e mais pró-
xima do consumidor na sua loja física, criou 

Prémios Valorfito 2016
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uma loja online em 2015. «A loja Marreiros 
“virtual” obteve um crescimento super 
expressivo no primeiro ano, e em 2017 
vamos com um crescimento consolida-
do cima dos 50% até Abril, face ao mes-
mo período de 2016, taxa que prevemos 
manter até final do ano», revela Sérgio 
Marreiros, acrescentando que através 
da loja online chega a várias regiões do 
país (Norte de Portugal, Madeira e Aço-

res) e além-fronteiras, sendo a maior 
parte das vendas relativas a produtos da 
gama pet-shop e jardinagem. «São áreas 
com uma expressão financeira reduzi-
da na Marreiros, mas que têm um papel 
essencial no posicionamento de merca-
do da empresa e estratégia corporativa, 
acompanhados por uma equipa que cres-
ce em número e qualidade numa faixa 
etária jovem», concretiza o empresário. 

A loja e a equipa
Marreiros.

A Marreiros 
adotou uma 
linguagem de 
comunicação 
moderna 
e mais próxima
do consumidor.

http://www.valorfito.com
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A Marreiros está inserida numa das regiões com 
maior taxa de retoma de embalagens vazias de 
produtos fitofarmacêuticos, o que revela o pro-
fissionalismo crescente da agricultura no Algar-
ve.

Acerca da integração de novas fileiras de resí-
duos agrícolas na licença do Valorfito, Sérgio 
Marreiros espera que num futuro próximo este 
sistema possa vir a dar resposta às embalagens 
vazias de adubos: «sendo o Algarve uma região 
cujo consumo tradicional de adubos é feito em 

Armazém de adubos Sala de formação

sacos de plástico (25Kg), gera-se aqui 
um resíduo agrícola que nem sem-
pre tem o destino correto, à exceção 
de alguns agricultores de maior área 
ou campos de golfe que já possuem 
procedimentos para encaminhar es-
tes resíduos. Da nossa parte, tentamos 
ajudar e algumas vezes facilitamos o 
encaminhamento destes resíduos para 
o destino correto, mas julgamos útil 
que uma entidade como o Valorfito 
possa assumir este papel», remata.

Armazém de Fitofarmacêuticos Centro de recolha Valorfito
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ALGARVE E ILHAS
PRÉMIO QUANTIDADE
Messinagro, Lda.
PRÉMIO CRESCIMENTO
Cooperativa Agrícola do Bom Pastor CRL

ALENTEJO
PRÉMIO QUANTIDADE
Protejagro, Lda.
PRÉMIO CRESCIMENTO
Cooperativa Agrícola de Beringel, CRL

RIBATEJO
PRÉMIO QUANTIDADE
Borrego Leonor e Irmão, S.A.
PRÉMIO CRESCIMENTO
Edmundo e Almeida Domingos, Lda.

OESTE
PRÉMIO QUANTIDADE
Casa Queridos, Lda.
PRÉMIO CRESCIMENTO
RegaOeste, Lda.

INTERIOR NORTE
PRÉMIO QUANTIDADE
ProRural, Lda.
PRÉMIO CRESCIMENTO
Pereiras e Almeida, Lda.

LITORAL NORTE
PRÉMIO QUANTIDADE
J. Oliveira & Domingues, Lda.
PRÉMIO CRESCIMENTO
A. Teixeira da Silva, Lda.

PRÉMIOS 
REGIONAIS

http://www.valorfito.com
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ALGARVE E ILHAS 
PRÉMIO QUANTIDADE
Messinagro, Lda.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa? 

A Messinagro orgulha-se de ter recebido 
mais uma vez o prémio regional respeitante 
ao maior volume de embalagens vazias re-
colhidas. Este é um reconhecimento do nos-
so trabalho. Estamos sempre presentes  e 
dispostos a colaborar nos projetos que nos 
tragam um ambiente e agricultura melhores, 
rumo ao futuro.
 

O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região? 

Penso que a gestão das embalagens vazias 
de sementes tratadas será útil e bem-vinda. 
No entanto, na nossa região o volume destas 
embalagens é pouco significativo.

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?

Na nossa região, os resíduos que mais cau-
sam problemas ambientais são as embala-
gens resultantes de adubos, os plásticos re-
sultantes de estufas, estufins e coberturas do 
solo e todos os plásticos resultantes de siste-
mas de rega e hidroponia.

ALGARVE E ILHAS 
PRÉMIO CRESCIMENTO
Cooperativa Agrícola do 
Bom Pastor CRL
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ALENTEJO
PRÉMIO QUANTIDADE
Protejagro, Lda.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa? 

Quanto ao significado do prémio, consi-
dero que se trata de um reconhecimento 
pelo trabalho efetuado pela nossa em-
presa no âmbito da recolha de resíduos 
agrícolas e o qual nos deu uma enorme sa-
tisfação.

 

O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região? 

Quanto à possível recolha por parte do 
Valorfito de embalagens de sementes 
tratadas, acho que para a nossa zona 
é importante, uma vez que o consumo 
deste tipo de fator de produção têm alguma 
expressão.

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?

Quanto a mim os resíduos agrícolas que ge-
ram mais problemas ambientais poderão ser 
os produtos obsoletos, uma vez que ainda 
não existe um circuito de recolha para que o 
agricultor possa dar fim dos mesmos.

ALENTEJO 
PRÉMIO CRESCIMENTO
Cooperativa Agrícola 
de Beringel, CRL

 
 
O Prémio atribuido à nossa Cooperativa é 
um reconhecimento da aceitação e cumpri-
mento das normas ambientais por parte dos 
nossos associados, assim como o nosso em-
penho na melhoria deste projeto.

  
O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região?

No que diz respeito a outros resíduos agri-
colas, achamos bem que se avance nesse 
sentido, tanto nas embalagens de sementes 
tratadas, como nas embalagens dos adubos 
(sacos e big-bag) que são um problema para 
os agricultores.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa?

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valorfito.com
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RIBATEJO
PRÉMIO QUANTIDADE
Borrego Leonor e Irmão, S.A.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa? 

O prémio Valorfito significa que a Borrego 
Leonor & Irmão S.A. é um parceiro em que os 
nossos clientes confiam para cumprir a mú-
tua responsabilidade ambiental essencial ao 
agronegócio.

 

O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região? 

Numa região onde se produz milho é mui-
to importante a receção de embalagens de 
sementes tratadas, sendo uma mais-valia de 
salientar.

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?

O problema fundamental a resolver é no 
nosso ver o tratamento das embalagens de 
grandes dimensões para as quais não há uma 
solução ainda adequada.

OESTE
PRÉMIO CRESCIMENTO
RegaOeste

A Regaoeste aderiu com entusiasmo ao sis-
tema Valorfito. Na qualidade de vendedor e 
distribuidor de produtos fitofarmacêuticos, 
não podemos esquecer que a sustentabilida-
de deste negócio depende da proteção do 
ambiente e da sociedade em geral. O nosso 
empenho neste sistema de recolha é, assim, 
reconhecido com este prémio. Queremos 
continuar a trabalhar com a mesma dedica-

ção e procurar as melhores soluções para os 
nossos clientes.

O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região? 
As embalagens de sementes devem ser tra-
tadas como qualquer outro resíduo agrícola. 
Será, certamente, uma mais-valia para qual-
quer região. No nosso caso, na nossa área de 
intervenção, não é o resíduo agrícola existen-
te em maior quantidade.

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?
O maior problema na atualidade ainda é o 
plástico dos produtos fitofarmacêuticos. Da 
nossa parte, continuaremos a dar o melhor 
contributo, em parceria com o sistema Valor-
fito.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa? 
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INTERIOR NORTE
PRÉMIO QUANTIDADE
ProRural

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa? 

Este prémio significa para a nossa empresa 
o reconhecimento pelo trabalho que vimos 
a desenvolver ao longo dos últimos anos no 
setor comercial dos fitofármacos. Todos os 
nossos colaboradores estão motivados para 
sensibilizar os agricultores na recolha das 
embalagens vazias. O crescimento da nossa 
empresa está associado a uma preocupação 
ambiental constante. Queremos continuar a 

ser uma empresa líder neste setor, aliando o 
aumento do volume de negócios ao volume 
de embalagens recolhidas.

O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região? 

A recolha de embalagens de sementes trata-
das não terá muito impacto na nossa região, 
onde a cultura principal é a vinha. 

Quais os resíduos agrícolas que geram
mais problemas ambientais na sua região?

Consideramos, pela experiência dos últimos 
anos e pelo testemunho dos agricultores, 
que seria importante uma solução para a re-
colha de embalagens de fertilizantes sólidos 
e líquidos e enxofre em pó.

OESTE
PRÉMIO QUANTIDADE
Casa Queridos

RIBATEJO 
PRÉMIO CRESCIMENTO
Edmundo e Almeida 
Domingos, Lda.

http://www.valorfito.com
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INTERIOR NORTE 
PRÉMIO CRESCIMENTO
Pereiras e Almeida Lda.

LITORAL NORTE 
PRÉMIO QUANTIDADE
J. Oliveira Domingues

Texto na pág. 7

LITORAL NORTE
PRÉMIO CRESCIMENTO
A. Teixeira da Silva, Lda.

O prémio Valorfito para a sua empresa 
significa? 

O premio Valorfito para a nossa empresa 
significa o reconhecimento pelo serviço 
prestado.

O Valorfito está prestes a integrar a ges-
tão de novas fileiras de resíduos agrícolas 
(embalagens de sementes tratadas) na sua 
licença. Será útil na sua região? 

Sim, terá a sua utilidade, mas a maior proble-
mática efetivamente são as embalagens dos 
agroquímicos.
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PARABÉNS 
A TODOS! 

VALORFITO É SÓCIO-SORRISO 
DA OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO

A iniciativa prémios Valorfito vai além 
do reconhecimento público dos pontos 
de retoma que se destacaram durante o 
ano, e integra uma importante compo-
nente solidária, através de doações efe-
tuadas a instituições de solidariedade 
social nomeadas pelos Pontos de retoma 
premiados.

Este ano, chegou a vez do próprio Va-
lorfito selecionar uma instituição a quem 
destinar uma verba que faça a diferença 
no vida das pessoas e escolheu a Opera-
ção Nariz Vermelho como destino.

“A componente solidária da iniciativa Pré-
mios Valorfito é uma forma de podermos 
participar ativamente na melhoria das 
condições de ajuda aos mais necessita-
dos. E fazemo-lo geralmente através dos 
pontos de retoma nomeados, numa ten-
tativa de contribuir de forma mais asser-
tiva e eficaz para o apoio necessário nas 
várias regiões do país.  Este ano o Valor-
fito decidiu fazer também a sua seleção. 
A opção pela Operação Nariz Vermelho, 

resulta do excelente trabalho desenvol-
vido por esta organização, que de forma 
incansável leva a alegria e boa disposição 
aos hospitais nacionais,  plantando sorri-
sos nas crianças que por lá passam. Ter-
mos sido nomeados Sócio-Sorriso desta 
organização é para nós uma grande hon-
ra”, disse António Lopes Dias, Diretor-ge-
ral do Valorfito.

http://www.valorfito.com



