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Grupo Vitacress Portugal 

POLÍTICA AMBIENTAL 
 

A Vitacress Portugal dedica-se ao cultivo sustentável, processamento e distribuição de produtos frescos de qualidade. 
 
A Vitacress Portugal compromete-se a cumprir com toda a legislação em vigor, assim como com os mais elevados padrões e 
as melhores práticas e está empenhada na utilização sustentável dos recursos naturais de que dispõe. 
 
A Vitacress Portugal definiu as seguintes seis áreas principais de ação no âmbito da sua Política Ambiental: 
 
Energia - Minimizar o consumo de energia resultante de fontes não renováveis. A Vitacress está ciente do impacto 
ambiental das suas operações de transporte, tanto rodoviário como aéreo, e procura formas de reduzir sua pegada de 
carbono. 
 
Água – Minimizar o seu consumo e procurar novas formas de reciclar a água utilizada, garantindo que as suas atividades 
não têm impactos negativos nos diversos ecossistemas. 
 
Resíduos - Minimizar os resíduos resultantes da sua operação, tanto orgânicos como não orgânicos (como embalagens), 
buscando oportunidades de reduzir, reutilizar, reciclar e cobrir recursos que de outra forma seriam redundantes. 
 
Proteção de Solo e das Culturas - Gerir os solos que cultiva, de modo a manter sua capacidade de produzir culturas de 
qualidade enquanto aprende com as suas melhores práticas de agricultura biológica. 
 
Biodiversidade - A Vitacress Portugal está empenhada em proteger e melhorar a biodiversidade dentro e junto às suas 
explorações agrícolas. 
 
Comunidade Local - A Vitacress Portugal está empenhada em gerir as suas atividades, respeitando o direito da 
comunidade ao usufruto do ambiente natural. 
 
Esta Política Ambiental define as responsabilidades individuais e comuns todos os colaboradores da Vitacress Portugal e 
envolvemos os nossos fornecedores e parceiros de negócio nestes mesmos objetivos. 
 
A Vitacress Portugal opera no âmbito de um Sistema de Gestão Ambiental que cumpre com os requisitos da ISO 14001 e 
divulga e implementa a sua política ambiental através de publicações internas, da formação de colaboradores e do seu 
website. A Vitacress Portugal revê regularmente a sua política ambiental e os objetivos inerentes de forma a garantir que se 
mantêm atuais e em linha com as suas atividades principais. 
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