Grupo Vitacress Portugal
POLÍTICA AMBIENTAL
A Vitacress Portugal dedica-se, de modo sustentável, à produção lavagem, embalamento,
distribuição e comercialização de produtos hortícolas frescos de elevada qualidade, utilizando
exclusivamente as melhores técnicas agrícolas e os mais elevados padrões de higiene alimentar.
Na gestão das suas operações a Vitacress Portugal compromete-se a cumprir com a legislação em
vigor e com os padrões de qualidade ambiental reconhecidos pelo setor, com o intuito de
protecção do ambiente, nomeadamente prevenir a poluição, evitar, reduzir ou controlar o impacte
ambiental que possa resultar do desenvolvimento da sua atividade económica.
Com o objectivo de utilizar sustentadamente os recursos naturais que tem ao seu dispor, a
Vitacress Portugal compromete-se a utilizar os recursos de modo sustentável, recorrendo a
medidas de mitigação que estão definidas nos objectivos anuais de ambiente e está empenhada
na melhoria contínua do seu sistema de gestão ambiental, tendo para tal identificado sete áreas
chave de atuação, que integram os principais compromissos da sua política ambiental.
Energia – Com o objetivo de reduzir o impacte ambiental da sua atividade, a empresa
compromete-se a minimizar o recurso a energias não renováveis, procurando constantemente
formas de diminuir esse mesmo impacte.
Água - A empresa procura minimizar o consumo de água e toma medidas para evitar qualquer
impacte negativo das suas atividades nos habitats aquáticos ou outros.
Resíduos - A empresa procura minimizar a produção de resíduos e investe na sua redução,
reutilização e reciclagem.
Proteção das colheitas - A empresa utiliza fitofármacos apenas na medida em que tal utilização
seja indispensável para a continuidade e qualidade da sua produção.
Solo – A gestão que a empresa faz dos solos que cultiva permite manter e até melhorar a
capacidade dos mesmos para suportar o crescimento das plantas, através da rotação e otimização
da fertilização, existindo o compromisso de redução e controlo dos eventuais impactes nesta
matéria.
Biodiversidade - A empresa está empenhada em proteger e melhorar a biodiversidade na sua
área de atuação.
Comunidade local - A empresa está empenhada em gerir a sua atividade com respeito pelo
direito da comunidade de usufruir da envolvente local.
A Vitacress Portugal opera ao abrigo de um Sistema de Gestão Ambiental que cumpre com os
requisitos da Norma ISO 14001, e divulga e implementa a sua Política Ambiental através de
publicações internas, informação e formação dos colaboradores e do seu website.
A Vitacress Portugal revê regularmente a sua Política Ambiental e objetivos, de forma a garantir
que estes se mantêm atualizados e em linha com a atividade que desenvolve.
Luis Mesquita Dias
Diretor Geral
Política Ambiental da VPBU

Data da publicação: 03.08.2012
Revisão: 26.02.2019

