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Atualização sobre a sustentabilidade empresarial 

 
Há 50 anos cultivamos as batatas mais saborosas e as trasnformamos em produtos maravilhosos. A  
sustentabilidade tem sido sempre uma alta prioridade na Farm Frites. A nossa cadeia de fornecimento 
começa na terra e temos orgulho de cuidar da nossa herança agrícola. Na Farm Frites queremos ter um 
efeito positivo na natureza e no meio ambiente. Compreendemos que devemos assumir a 
responsabilidade pelo impacto das nossas operações empresariais no ambiente, e continuamos a fazê-
lo. A Farm Frites visa contribuir para um mundo mais ecológico e sustentável.  
 
Em 2020, mais uma vez a Farm Frites empenhou-se plenamente em ser um parceiro sustentável da 
cadeia de fornecimento, criando iniciativas como «Green Circles» [Círculos verdes], «CO2-neutral fries» 
[Batatas fritas neutras em termos de CO2], «Flowering field edges» [Orlas dos campos floridas], «Strip 
cultivation» [Cultivo em faixas], «Living Nature Wall» [Parede viva] e «Solar Park» [Parque solar]. Isso 
demonstra que a sustentabilidade é, e continuará a ser, uma prioridade para a Farm Frites, o que 
também é demonstrado pelas nossas ambições atuais para o futuro. 

  
Alterações climáticas e emissões*  

• Até 2025, o nosso consumo de energia será reduzido em 5%, e em 10% até 2030  
• Até 2025, iremos aumentar a cota de energias renováveis para 15%, e para 30% até 2030  
• Até 2030, iremos reduzir em 50% as emissões de carbono por tonelada de produto 
 

    Embalagens sustentáveis*  
• Até 2022, pretendemos tornar 100% das nossas embalagens recicláveis  
• Iremos reduzir a nossa pegada de CO2 através da configuração das embalagens e da otimização 

do transporte  
• Pretendemos estimular comportamentos de reciclagem ao longo da cadeia de fornecimento e 

entre os utilizadores finais através de uma comunicação clara  
 

   Agricultura sustentável*  
• Até 2025, 50% das batatas que adquirimos terão o nível ouro da FSA  
 

Água* 
• Até 2025, iremos reduzir em 15% o consumo de água por tonelada de produto nas fábricas, e em 

30% até 2030 
 

Para nós, estas ambições são indissociáveis do adequado acompanhamento e responsabilização. Por 
essa razão, normalmente publicamos um relatório anual de sustentabilidade, a fim de também tornar 
visível o impacto dos nossos esforços juntamente com os nossos parceiros. 

 
Este ano, a Farm Frites decidiu não publicar o relatório anual de sustentabilidade de 2020. A Covid-19 
teve um impacto no setor dos serviços de restauração a nível mundial e levou a oscilações na procura 
de produtos. Como resultado, não conseguimos fornecer uma imagem consistente dos resultados dos 
nossos esforços de sustentabilidade. Os desafios que a Covid-19 nos trouxe não alteraram o nosso 
compromisso de alcançar as nossas ambições de sustentabilidade a longo prazo. Continuaremos a 
comunicar as nossas realizações no futuro, para fornecermos uma ideia clara de onde nos  
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o sabor fresco da terra encontramos na nossa busca por um mundo sustentável. Não o conseguimos 
fazer sem os nossos funcionários e os nossos parceiros da cadeia de fornecimento. Gostaríamos, por 
isso, de lhes agradecer pelos seus esforços incansáveis no domínio da sustentabilidade. Juntos estamos 
a trabalhar para um mundo mais ecológico e sustentável, agora e no futuro!  

 
Com os melhores cumprimentos,  

 
 

Warden Zuketto 

Diretor Executivo da Farm Frites International BV 


