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Espaço
Sócios

Sistema permanece ao lado 
do setor e não pára!
Valorfito recolhe 95 toneladas 
no 1º trimestre 2020

O Valorfito, designação pelo qual é conhecido o 
Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e 
Resíduos em Agricultura, permanece ativo e ao 
lado do setor, sobretudo, neste cenário ímpar 
que todos os agricultores portugueses enfren-
tam. Apesar de todas as dificuldades, no final 
do primeiro trimestre, o balanço é muito posi-
tivo: foram recolhidas 95 toneladas de emba-
lagens usadas só nos primeiros três meses do 
ano, mais 25t (+36%) do que no 1º Trimestre de 
2019. 

Tendo em conta que neste momento, todas as 
atenções estão voltadas para a saúde, dando-
-se, naturalmente, total prioridade à recolha de 
resíduos hospitalares, o esforço do Valorfito 
adensou-se no sentido de garantir que todas 
as recolhas de embalagens usadas no setor 
agrícola são efetuadas. Objetivo que tem sido 
cumprido na sua maioria, com o apoio da con-
tratação de um operador adicional de gestão 
de resíduos nacionais, garantido que o nosso 
apoio chega a todo o setor.

Para o diretor-geral da Valorfito, António Lopes 
Dias, «este é o momento de, mais do que nunca, 
estar ao lado dos agricultores e pontos de re-
toma, assegurando a viabilização da produção 
agrícola nacional. Para o Valorfito, assegurar a 
recolha e tratamento dos resíduos agrícolas, 
protegendo o ambiente é primordial e, por isso, 
perante este cenário de imensa complexidade 
estamos no terreno, com todas as ferramentas 
de que dispomos, para assegurar todas as ne-
cessidades dos profissionais do setor, ao mes-
mo tempo que cumprimos as metas e desafios 
traçados para este ano».

Números muito significativos para um primeiro 
balanço do ano, que trazem não só uma pers-
pectiva positiva no que respeita ao crescimento 
das taxas de recolha ano após ano, mas tam-
bém importantes desafios de crescimento na-
cional, demonstrando a força de um setor cada 
vez mais preocupado com o caminho para a 
eficiência e sustentabilidade na agricultura.  

95t
de embalagens recolhidas

no 1º trimestre 2020

+36%
do que no 1º trimestre 2019



Por amor à terra, entregue 
as embalagens vazias  

Ponto de Retoma Valorfito®.

Faça como a Família Prudêncio®.
Deixe que o amor desça à sua terra 
e cuide da Terra de todos nós.

Informe-se em  www.valorfito.com
ou num Ponto de Retoma Valorfito. www.valorfito.com
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de produtos fitofarmacêuticos, 
biocidas e de sementes num

Em campo por amor à terra.
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