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Grupo Vitacress Portugal

LÍDER NO SEGMENTO
DOS PRODUTOS IV GAMA
Rastreabilidade garantida do lote da semente à embalagem

O início da comercialização em Portugal dos
produtos IV Gama, em 2003, é o ponto de
partida para a actual liderança da Vitacress
neste segmento dos produtos hortícolas lavados, embalados e prontos a consumir. A produzir no país desde 1981, a Vitacress vendeu
em 2006 mais de 4 mil toneladas de itens de
saladas e batata, disponibilizando uma grande
variedade de produtos, entre eles agrião, alfaces, espinafre, rúcula, ervas aromáticas e batata primor.
Qualidade rigorosamente controlada e tecnologias avançadas de produção reforçam a sua
posição de líder e contribuem não só para
a garantia da segurança alimentar, mas também para a protecção do ambiente. A Vitacress
garante a total rastreabilidade da sua produção. É a única que produz e embala toda a
sua produção nos três continentes onde actua,
conseguindo rastrear as embalagens dos seus
produtos em qualquer ponto de venda e
recuar até ao lote da semente. O registo da
informação, desde a produção ao embalamento, só é possível com um programa especialmente concebido para o efeito, o Vitatrace.
É igualmente política da empresa estabelecer
protocolos de cooperação com empresas especializadas na produção de sementes, com vista
a obter variedades exclusivas e com características únicas, com a mais elevada qualidade e
performance no campo. Tem em desenvolvimento variedades como as alfaces Cos e
Tango, com o objectivo de garantir sementes
exclusivas. Assumiu ainda a não utilização de
organismos geneticamente modificados (OGM).
O controlo da qualidade começa nos campos,
quer com a manutenção da higiene pessoal e
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dos equipamentos quer com o controlo de
doenças e possíveis pragas quer, ainda, com a
inspecção cuidada ao produto colhido. Os produtos são depois submetidos a análises constantes para garantir que estão isentos de
resíduos e que apresentam os índices de higiene e segurança alimentar necessários à sua
comercialização. Também a água utilizada é
rigorosamente monitorizada através de análises microbiológicas regulares.
Produzindo de forma integrada e em plenas
reservas naturais, com a unidade de produção
de Almancil situada no Parque Natural da Ria
Formosa e a de Odemira no Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, as
responsabilidades acrescidas daí resultantes
conduziram a alterações no equipamento de
colheita, à incorporação de práticas biológicas na produção convencional, nomeadamente adubações maioritariamente orgânicas e
totalmente produzidas e controladas pela
empresa, bem como ao uso de insecticida biológico. A Vitacress disponibiliza ainda sistemas
de reciclagem dos materiais que utiliza para
minimizar os resíduos que produz e, de acordo com o levantamento que faz da fauna da
região, mantém corredores próprios.
Nesta perfeita sintonia com o ambiente, a
Vitacress obteve em 2001 a certificação EurepGap, confirmando as suas boas práticas agrícolas e o controlo apertado que faz a todos os
processos de produção. O controlo do impacte
ambiental da sua actividade está ainda reconhecido pela certificação LEAF (Linking the Environment and Farming), fazendo da Vitacress
a única empresa a deter este reconhecimento
em termos de responsabilidade ambiental e
agrícola fora do Reino Unido.

