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Declaração do Diretor 
Executivo 
 
Na Produce Investments, levamos a 
responsabilidade social empresarial (RSE) a 
sério e sentimo-nos orgulhosos da maneira 
como demonstramos o nosso compromisso 
com o meio ambiente, os nossos funcionários 
e a comunidade. 
 
Também nos sentimos extremamente 
orgulhosos da maneira como operamos 
enquanto empresa. Como líder nos setores de 
produção de batata fresca e narcisos, a 
Produce Investments acredita que tem a 
responsabilidade de ajudar a moldar a forma 
como as empresas do nosso grupo operam, 
desafiando continuamente as convenções e 
procurando avanços tecnológicos que possam 
ajudar as nossas empresas e os seus 
respetivos setores a tornarem-se mais 
eficientes, reduzindo assim o nosso impacto 
ambiental coletivo. 

Angus Armstrong 
Diretor Executivo 

Continue a ler para descobrir mais sobre a nossa 
abordagem em termos de RSE... 
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Compreender a Produce Investments 
 
A Produce Investments Ltd. é um operador líder nos setores de produção de batata 
fresca e narcisos. 

Temos operações em todo o Reino Unido de cultivo e embalamento e servimos vários 
setores do mercado, incluindo o comércio a retalho, os serviços de restauração, o 
comércio a grosso e a comercialização em geral. 

Fora do Reino Unido, a nossa empresa de armazenamento e amadurecimento de 
etileno, a Restrain, continua a crescer. 
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A nossa visão  
 
Melhorar a nossa posição, enquanto fornecedor líder no mercado de batata fresca e 
narcisos no Reino Unido, mantendo a nossa diversidade única de clientes e 
melhorando a eficiência de tudo o que fazemos até 2020. 
 
Isso será alcançado: 

• pela aquisição de empresas de qualidade que proporcionem sinergias e 
diversificação de produtos e/ou clientes 

• pelo financiamento das estratégias de crescimento orgânico das 
empresas subsidiárias do grupo 

 

Os nossos valores: 
 

Ética empresarial 
Realizaremos sempre os nossos negócios com integridade e respeito pelos direitos 
humanos. Promoveremos: 

• A segurança e a negociação justa 
• O respeito pelo consumidor 
• As práticas de antissuborno e anticorrupção 

 
Proteção do meio ambiente 
Reconhecemos a necessidade de proteger o meio ambiente natural. Enquanto 
grupo, as nossas empresas dependem muito do meio ambiente e dos seus recursos 
naturais. Orgulhamo-nos de a nossa atividade mitigar o seu impacto ambiental, além 
de aceitarmos toda a responsabilidade.  
 
Proteção das pessoas 
Garantiremos: 

• Não arriscar a saúde e a segurança dos nossos funcionários e da nossa 
comunidade 

• O apoio à diversidade e à inclusão 
• O cumprimento da legislação prevista na Lei sobre a escravatura moderna  
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A Produce Investments e a RSE 
 
Para que uma política de RSE seja bem sucedida, acreditamos que ela deve estar 
alinhada com os nossos valores essenciais e que deve ser incorporada no modo 
como operamos a nossa empresa no dia a dia. Ao considerar os impactos sociais e 
ambientais mais amplos das nossas ações, podemos tomar decisões melhores para 
garantir a sustentabilidade a longo prazo da Produce Investments. 
 
Enquanto empresa mãe de um dos maiores fornecedores de batata fresca, 
aceitamos a nossa responsabilidade para com o meio ambiente, os nossos 
funcionários e as comunidades locais nas quais operamos. Estamos determinados a 
continuar a melhorar e a superar as expetativas. Vemos a RSE como parte 
integrante disso, à medida que avançamos.  
 

A nossa visão de RSE  
 
Continuar a demonstrar o nosso compromisso com o meio ambiente, os nossos 
funcionários e a comunidade, enquanto trabalhamos rumo à visão da nossa 
empresa, de acordo com os nossos valores fundamentais. 
 
Para conseguir isso, identificámos quatro áreas principais de atuação: 
 

• O meio ambiente 
 

• Fornecimento responsável e 
comercialização ética  

• Os nossos funcionários 
 

• Empresas do grupo na 
comunidade local  

 
A nossa estratégia de RSE tem como alvo comunicar os nossos objetivos e a nossa 
abordagem; para além disso, a nossa política é constantemente verificada e revista, 
para que permaneça atual e eficaz. 
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O meio ambiente  
 
Temos muito orgulho e aceitamos a responsabilidade pela forma 
como mitigamos o nosso impacto ambiental.  

Greenvale AP 
 
Ao longo de 40 anos de atividade comercial, fomos sempre 
ambientalmente proativos e inovadores. Atualmente, tal é 
demonstrado pelo Sistema de Gestão e Política Ambiental do 
Grupo, com certificação ISO14001, juntamente com as estratégias ambientais 
próprias das empresas do nosso grupo. Em 2015, foi lançado o Green20, o plano 
ambiental da Greenvale AP para todo o grupo. Ao centrarmos a nossa atenção na 
água, no carbono e nos resíduos, comprometemo-nos a reduzir o seu impacto 
ambiental. O Green 20 visa continuar o sucesso ambiental da Greenvale, 
esforçando-se por alcançar as seguintes metas: 
 
Áreas-alvo do 
grupo 

Níveis de 2014 Metas do grupo para 
2020 

Água (m3) 151.028 Redução de 35% 
Carbono 
(kgCO2/tonelada) 34,65 Redução de 30% 
Resíduos 90% desviados de 

aterro 
Todas as unidades com 0% 
para aterro 

Eletricidade renovável 
1.000 MWh 35% da eletricidade do 

grupo 
 
 
 
A visão "do campo até ao garfo" da Greenvale, relativa à forma de operar, significa 
encarar as questões ambientais desde os produtores de base até ao processo de 
produção e distribuição. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

O setor de produtos 
frescos depende muito 
dos recursos naturais 

e, sendo uma das 
maiores empresas 
neste setor, não 

encaramos isso como 
um dado adquirido. 
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Unidades operacionais da Greenvale AP:  
 
Em conformidade com a sua estratégia 
Green20, a Greenvale implementou o 
seguinte: 
 

• Introdução do sistema inovador 
premiado de reciclagem de água 
gelada, Cascade, para as unidades de 
embalamento; este sistema 
proporciona 75% de poupança de 
água, numa indústria onde o consumo 
de água é elevado. 

• Instalação de painéis solares nas 
unidades em Cambridgeshire e na 
Escócia, nos últimos 3 anos. 

• Em 2014, a montagem da turbina 
eólica de 1,5 MWh na unidade em 
Cambridgeshire levou a um fornecimento médio de 75% de energia renovável 
na Floods Ferry. 

• A iluminação LED foi lançada como padrão em todas as unidades, podendo 
resultar numa poupança  de 65% de energia. 

• As batatas de segundo grau são processadas na nossa empresa de 
processamento de batata, a Swancote Foods, para reduzir os fluxos de 
resíduos. 

• A Greenvale cumpriu o Plano de Oportunidades de Poupança de Energia 
(ESOS) em 2015, evidenciando cerca de 30% de poupança de energia. 

 
  

Prémios recebidos pelo Cascade:  
• Inovação do ano (prémios 

Refresh, maio de 2010). 
• Iniciativa ambiental 

(prémios da marca 
Sainsbury’s, junho de 2010). 

• Prémio Green Apple (Ouro - 
secção de alimentos, 
Câmara dos Comuns, 
novembro de 2010). 

• Uso sustentável dos 
recursos naturais (prémios 
Footprint Forum, junho de 
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A Jersey Royal Company Ltd 
 
A Jersey Royal Company está empenhada na agricultura 
sustentável, com um impacto mínimo nos ambientes local e global. 
 
Todos os produtos cultivados e comercializados pela Jersey Royal Company 
cumprem os critérios rigorosos delineados na sua política de gestão ambiental, que 
tem por base a norma ISO14001. 
 
O objetivo é cultivar de forma sustentável, pelo que a empresa toma várias 
iniciativas que reduzem o impacto ambiental, incluindo: 
 

• Redução contínua de insumos ano após ano  
• Abordagem baseada em «reduzir, reutilizar e reciclar», relativamente 

aos resíduos 
• Eficiência energética  
• Conservação e valorização da vida selvagem e da paisagem  

 

Swancote Foods 

Presentemente, a Swancote processa todos os fluxos de 
resíduos na sua fábrica de rações, produzindo uma ração 
animal altamente energética e de elevada matéria seca.  

Este investimento significa que as suas credenciais para a 
sustentabilidade são agora muito melhores; e, com grande 

parte da nossa matéria-prima proveniente de produtos imperfeitos (outgrades) e pré-
embalados da Greenvale, podemos finalmente declarar resíduos de batata nulos.  
Os nossos produtores 
 
Em todas as empresas do nosso grupo, incluindo a Greenvale AP, a Rowe Farming 
Ltd e a Jersey Royal Company, os nossos produtores têm consciência ambiental, 
produzindo batatas naturais e saudáveis, no pleno respeito pela natureza.  
 
Para conseguir isso, adotamos as seguintes medidas: 
 

• Os centros de cultivo da Greenvale possuem certificação ISO14001, 
graças à sua gestão ambiental.  

• Os produtores utilizam os sistemas agrícolas Zynx, SOYL e de irrigação 
por gotejamento. 

• Encorajamos os nossos produtores a realizar contagens anuais de aves e 
insetos, para além de incorporar flores silvestres nas margens dos 
campos. 
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• Esforçamo-nos continuamente por encontrar maneiras de reduzir os 
níveis de resíduos de pesticidas detetados nos nossos produtos. 

• Todas as nossas unidades de embalamento são exaustivamente testadas 
mensalmente, em relação a resíduos de pesticidas. 

• Cada um dos nossos produtores assina uma declaração anual sobre 
pesticidas. 

• Todos os nossos dados sobre resíduos são comunicados à Diretiva de 
regulamentação de produtos químicos. 

• A Greenvale Seed está a desenvolver novas variedades que exigem 
menos insumos (pesticidas, nitrogénio e água). Até ao momento, as 
variedades com sucesso são a Vales Sovereign e a Lady Balfour. 

• Os nossos produtores são encorajados a utilizar equipamento da nossa 
empresa do grupo Restrain. Fundada em 2003, a RestrainTM utiliza gás 
natural de etileno para controlar a germinação da batata, uma forma mais 
ecológica de preservação da colheita do que os métodos tradicionais. 

• Além disso, é utilizado o DeCyst, o único método de controlo de 
«separador de colheita» cientificamente comprovado para nemátodos de 
quisto da batateira (NQB). O DeCystTM é completamente natural e 
ambientalmente seguro. 
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Fornecimento responsável e 
comercialização ética  
 
Na Produce Investments, queremos fornecer produtos 
locais britânicos e estabelecer relações comerciais com 
a mais alta integridade e padrões éticos.  
O nosso objetivo é criar uma cultura de 
responsabilidade e justiça em toda a nossa cadeia de 
fornecimento. Isso viabiliza o nosso compromisso de 
garantir que todos os indivíduos envolvidos na 

produção dos nossos produtos trabalhem em condições que cumpram ou superem 
o Código Base da Iniciativa de Comércio Ético e as Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho.  

Política ética 
A nossa política ética representa a 
nossa dedicação em fazer negócios de 
forma correta, cimentando a nossa boa 
reputação e desenvolvendo relações 
comerciais sólidas. 
A fim de garantir que todos os nossos 
produtos sejam provenientes de fontes 
éticas e responsáveis, adotamos os 
seguintes procedimentos: 
 

• Filiação “AB” e “B” na Troca Ética de Dados de Fornecedores (SEDEX).  
• Como membro AB, a Greenvale AP exige que toda a nossa base de 

fornecedores se associe à SEDEX e realize uma autoavaliação. 
• Todas as nossas unidades de produção publicam as suas informações de 

autoavaliação no site da SEDEX e atualizam-nas de 6 em 6 meses. 
• Todas as nossas unidades de produção passam por auditorias éticas 

independentes, efetuadas por terceiros de 3 em 3 anos, que são 
publicadas no site da SEDEX. 

• Todos os nossos fornecedores no estrangeiro são obrigados a publicar as 
suas informações na SEDEX. 

• Utilizamos a ferramenta de avaliação de riscos da SEDEX para identificar 
e abordar áreas de preocupação, no âmbito da nossa base de 
fornecimento. 

• Utilizamos apenas agências de trabalho aprovadas pela Autoridade 
Gangmaster em matéria de Abuso Laboral (GLAA) e também auditamos 
os nossos fornecedores de mão de obra.  

• Na Rowe Farming Ltd, todos os funcionários são funcionários sazonais 
contratados de forma direta, com uma taxa de retorno sazonal 
potencialmente muito superior a 80%.  

Os nossos padrões 
éticos alicerçam os 
comportamentos de 
todos os indivíduos 

envolvidos na Produce 
Investments e nas 

empresas do grupo. 
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Isso permite-
nos honrar os 

nossos 
compromissos 

com os 
agricultores 
britânicos e 

fornecer 
produtos locais, 
bem como ter a 
oportunidade de 

melhorar as 
relações 

  
 

 

Apoio a agricultores britânicos e produtos locais 
Estamos empenhados em fornecer produtos britânicos.  

• Acreditamos que a qualidade e o sabor da batata britânica 
são inigualáveis.  

• Orgulhamo-nos de que mais de 95% da batata que 
adquirimos anualmente é cultivada no Reino Unido.  

• Isso ajuda os agricultores e a economia local, sendo melhor 
para o meio ambiente e reduzindo tanto a pegada de carbono 
como os quilómetros aliados ao transporte dos alimentos.  

• Apenas quando o equivalente britânico não está disponível é 
que nos comprometemos a usar batata importada. 

• Estamos organizados de forma ideal para garantir o 
fornecimento da melhor batata produzida no Reino Unido. 

• Contamos com uma forte rede de equipas responsáveis pela 
compra, marketing e apoio técnico, localizadas em Cornwall, 
Herefordshire, East Anglia e Escócia.  

Trabalho em parceria com os nossos produtores 
Acreditamos que as relações sólidas e duradouras com a nossa base de produtores 
são um elemento fundamental para o nosso sucesso.  

• Encorajamos uma abordagem aberta e honesta nas relações comerciais, 
durante as quais entendemos e respeitamos as operações, exigências e 
aspirações dos nossos produtores.  

• Isso permite-nos proporcionar termos e condições justos e atraentes, 
fornecendo, ao mesmo tempo, o melhor valor para os nossos clientes e 
consumidores.  

• Reconhecemos a importância de 
apoiar o desenvolvimento das 
aptidões agronómicas dos nossos 
produtores.  

• Isso garante que as suas culturas 
cumpram e superem as expetativas 
dos clientes e consumidores, 
enquanto continuam a operar de maneira eficiente e sustentável.  

• As nossas relações com os nossos produtores devem ser mutuamente 
benéficas. Por isso, é crucial ajudarmo-nos uns aos outros, sempre que 
possível e da melhor forma possível.  

• Organizamos reuniões de produtores, dias de formação para controlo de 
qualidade e dias de variedades de cultivo, no sentido de promover as 
nossas relações, produtos e serviços.  
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Em consonância 
com os nossos 

valores, encaramos 
a saúde e a 

segurança como 
parte fundamental 

das nossas 
operações. 

 

Os nossos funcionários 
 
Os funcionários da Produce Investments e das 
empresas do nosso grupo são sempre 
importantes para nós. Reconhecemos e 
valorizamos a contribuição de todos os que se 
empenham, com o objetivo de garantir produtos 
e serviços de alta qualidade. 
 
Esforçamo-nos para melhorar e desenvolver todos os membros da nossa equipa, 
para além de criar uma cultura motivadora no local de trabalho, que seja justa, 
segura e reconheça o trabalho árduo e o sucesso. 

Saúde e segurança 
 
 
O nosso objetivo não é simplesmente cumprir a legislação 
sobre saúde e segurança. Pretendemos alcançar padrões mais 
elevados, através da adoção de boas práticas, e conseguir a 
liderança no setor, com o nosso desempenho em matéria de 
saúde e segurança - tal como demonstrado pela nossa 
acreditação OHSAS 18001 sobre gestão de saúde e 
segurança ocupacional.  
 
Estamos empenhados em proporcionar um ambiente de 

trabalho seguro e saudável para todas as pessoas afetadas pelas nossas atividades 
profissionais e promover a empresa enquanto entidade empregadora responsável.  
 

• O conselho de administração está totalmente empenhado em alcançar 
estes objetivos, através de um programa de melhoria contínua, 
monitorização, revisão e promoção positiva de uma abordagem proativa.  

• Acreditamos que as práticas eficazes de saúde e segurança contribuem 
diretamente para o melhor desempenho da empresa como um todo.  

• Todos os níveis de gestão e operações têm o dever de empregar 
sistemas de trabalho seguros.  

• Todos os funcionários da empresa Produce Investments têm a 
responsabilidade final pela segurança e bem-estar de si próprios e de 
outros, através da implementação das políticas de saúde e segurança e 
das normas de segurança comportamental das empresas do nosso grupo. 

• A fim de melhorar ainda mais o nosso desempenho na área da saúde e 
segurança, a empresa embarcou num programa de segurança 
comportamental.
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Aprendizagem e desenvolvimento 
Investimos fortemente no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos 
funcionários. Isso viabiliza a excelência continuada no que fazemos.  
No âmbito das empresas do nosso grupo, reunimos indivíduos para a partilha de 
conhecimentos, aptidões e experiências, enquanto nos concentramos em áreas-
chave em termos de negócios e necessidades de desenvolvimento.  

 
  

Programa de aprendizagem moderno 
da Greenvale: 

• Destina-se a recrutar e a desenvolver 
jovens talentos. 

• Proporciona uma qualificação 
vocacional nacional de nível 2. 

• Trabalho em parceria com a 
Universidade de Lincoln e a 
Autoridade de Qualificações Escocesa 
(SQA)  

Programa de desenvolvimento da 
Produce Investments para 

licenciados: 
• Todos os anos, empregamos um 

número de licenciados de alto 
calibre. 

• Cada licenciado passa dois anos a 
trabalhar em diferentes áreas da 
empresa, antes de ocupar uma 
posição permanente. 

• Os licenciados são orientados por 
um mentor durante o programa, 
passando por avaliações 
regulares e participando em 
programas de desenvolvimento 
focados nas principais 
competências profissionais. 

Programa de desenvolvimento de 
gestão da Produce Investments: 

• Um grupo selecionado de 
funcionários passa seis meses a 
desenvolver e a melhorar as suas 
competências profissionais, como 
preparação para o próximo passo na 
carreira, ou simplesmente a melhorar 
ainda mais o desempenho atual. 

• O programa inclui feedback de 360 
graus, orientação individual, 
orientação na empresa e cursos de 
formação fora da empresa.  

• Até ao momento, aproximadamente 
50 dos nossos funcionários atuais 
passaram por esse processo, 
incluindo vários dos nossos gestores 
séniores. 

O nosso programa de mentoria: 
• Destina-se especificamente a 

desenvolver a nossa equipa de 
operações.   

• Os nossos gestores médios são 
orientados por um mentor 
designado, para os auxiliar no seu 
desenvolvimento geral.  

O nosso processo de avaliação abrangente: 
• Define e analisa os objetivos profissionais de cada indivíduo.  
• Desenvolve as competências do indivíduo, para que este desempenhe as suas 

funções.  
• Através do processo de avaliação, também avaliamos a nossa visão da empresa, 

os nossos valores e as áreas em que cada um pode contribuir. 
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Estamos empenhados em 
reconhecer e valorizar os esforços 

dos nossos funcionários e em 
praticar um diálogo aberto, para 

garantir que a comunicação eficaz 
esteja sempre presente. 

Empregamos 
até 2200 

pessoas em 
todo o Reino 

Unido. 

 

Comprometimento 
Visamos continuamente exceder as expetativas 
dos nossos funcionários, pois acreditamos que 
uma força de trabalho feliz e motivada é eficiente e 
produtiva.  
Exemplos de envolvimento dos funcionários no seio do grupo: 

• Equipas de comunicação que se reúnem trimestralmente ao nível 
do grupo ou da unidade, representando todas as funções, para 
discutir o que está a acontecer dentro da empresa. 

• Intranet da empresa para facilitar a comunicação rápida e 
abrangente. 

• The Produce Times - o jornal da nossa empresa.  
• O nosso serviço externo de denúncia, o Safecall, permite que os 

funcionários relatem de forma confidencial e anónima qualquer 
problema que encontrem no trabalho. 

• O nosso espetáculo itinerante de diretores, em que o Diretor Executivo e 
outros diretores visitam as nossas unidades com sessões de fórum aberto, 
com perguntas e respostas para os funcionários.  

• Na Jersey Royal Company Ltd, a representação dos funcionários ocorre 
através de um comité de ligação com os funcionários.  O comité reúne-se 4 
vezes por ano e permite a troca de informações e opiniões entre os 
funcionários e a administração.  O enfoque principal deste comité é aumentar 
a consciencialização sobre questões de saúde e segurança. No entanto, 
nestas reuniões, podem ser discutidos igualmente  outros assuntos 
relacionados com o trabalho. 

• Inquérito de participação para funcionários - “A sua voz” 
Benefícios 
Em alinhamento com os nossos valores fundamentais, a Produce Investments 
proporciona uma série de benefícios aos seus funcionários, a fim de permanecer 
competitiva e incentivar a lealdade. O objetivo é reconhecer e recompensar todos os 
envolvidos pelo trabalho árduo constante.  
Dependendo da função exercida em cada uma das nossas empresas, os benefícios 
podem incluir: 

  
Plano de pensões 

Seguro de vida Proteção dos rendimentos 

Horas extra em tarifa 
bonificada 

Regime de prémios de fidelidade 
na prestação de serviços 

Plano de subsídio de 
doença da empresa 

Vales para cuidados infantis 
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A Produce Investments na comunidade local  
 
Reconhecemos a diferença que podemos fazer nas nossas comunidades locais, 
proporcionando emprego e serviços e apoiando várias instituições de caridade e 
causas. Contamos com o apoio das comunidades locais e acreditamos que esta 
relação deverá ser mutuamente favorável. 
 
As empresas do nosso grupo têm capacidade para iniciar e apoiar investimentos 
comunitários e programas educacionais.  O nosso objetivo é apoiar as instituições 
caritativas e educacionais locais, bem como continuar a empregar pessoas das 
comunidades próximas das nossas empresas em todo o Reino Unido.  

Apoio à educação e à comunidade local 
 
Enquanto grupo com empresas em várias comunidades locais, acreditamos ser uma 
responsabilidade, bem como um privilégio, apoiar as crianças e as escolas locais.  
 

• Campanha «Cultiva a tua própria batata»: 
Todos os anos, em conjunto com a Potato Council Ltd, a Greenvale AP participa 
na campanha «Cultiva a tua própria batata». Esta iniciativa específica ajuda a 
ensinar as crianças em idade escolar a cultivar batatas e a instruí-las sobre os 

benefícios de uma dieta saudável.  
 

• Tattie Tales:  
Da mesma forma, a Greenvale Seed apoia um projeto 
conhecido como «Tattie Tales», organizado pelo Fundo 
Educacional Royal Highland. O projeto incentiva as crianças 
em idade escolar a cultivar e a colher as suas próprias 
culturas, oferecendo prémios. 
 

• Dia da criança no campo: 
Também apoiamos eventos educacionais, como o Dia da criança no campo, 
organizado pela Sociedade Agrícola Borders Union. Neste dia, as crianças em 
idade escolar entre os 5 e os 9 anos colaboram com empresas locais para 
aprender sobre várias questões rurais, o ciclo de vida da batata e a importância 
da alimentação saudável.  

 
• Competição de cultivo de batata Jersey Royal: 
A competição, patrocinada pela Sociedade 
Cooperativa The Channel Islands, leva crianças e 
outros habitantes da ilha a competir pela melhor 
cultura de batata Jersey Royal… com a maior 
produtividade. Cada concorrente recebe um kit de 
cultivo, que inclui duas batatas-semente Jersey Royal, 
fichas de poliestireno, adubo, fertilizante e um balde. Todos os concorrentes são 
avaliados num evento de pesagem, que se realiza no final de maio.  
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Apoio a instituições de caridade 
 
Todos os anos, atribuímos dinheiro às nossas empresas em todo o Reino Unido e 
permitimos que os funcionários decidam a que causas desejam doar o dinheiro. 
Encorajamos os funcionários a nomear as instituições de caridade que acreditam 
serem merecedoras de tais doações.  
 
2017 não será diferente, com montantes a serem distribuídos no seio do grupo para 
doações. Para além disso, as empresas do nosso grupo enfrentam o desafio de 
realizar eventos adicionais, a fim de arrecadar dinheiro para as suas instituições de 
caridade de eleição. 
 
Apresentamos a seguir alguns exemplos de instituições de caridade e causas, com 
as quais trabalhamos todos os anos: 
 
GroceryAid 

• Fundada em 1857, esta instituição 
de caridade tem sido um fundo de 
assistência social administrado 
com sucesso, apoiado pelas 
principais empresas do setor de alimentação e bebidas. 

• Esta instituição fornece apoio regular em numerário, subsídios de crise, 
cuidados de repouso e outros serviços para todas as pessoas necessitadas 
no setor de alimentação e bebidas. 

• A GroceryAid oferece consultores profissionais e uma ampla gama de 
serviços online. As principais áreas de atividade são problemas pessoais, 
orientação financeira, apoio jurídico, carga de trabalho, saúde e bem-estar e 
depressão.  

• As nossas doações em numerário realizam-se através de eventos de 
caridade e desafios em todas as empresas do nosso grupo.  

 
Fundo Empresarial Comunitário na Área de Fenland (FACET) 

• O FACET oferece formação para aquisição de aptidões 
profissioanis e aptidões para uma vida independente, a 
adultos com incapacidades de aprendizagem e outras 
incapacidades, incluindo deficiências físicas ou cognitivas, 
problemas de saúde mental ou vítimas de acidentes 
cerebrais.  

• A formação é concebida para ajudar os alunos a atingir todo o seu potencial 
na vida, através de uma série de atividades, incluindo a horticultura, o 
desporto, a música, as artes, o artesanato e a marcenaria.  

• A Greenvale oferece doações em numerário, bem como batata-semente para 
os alunos cultivarem a sua própria batata. 
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FareShare 

• Através desta parceria, a Greenvale AP aproveita a 
batata excedente. 

• Qualquer batata deformada, excedente ou de tamanho incorreto, que de 
outra forma seria desperdiçada, é doada à FareShare, onde pode ser 
redistribuída a uma das 900 instituições de caridade por ela apoiadas. 

• Esta parceria ajuda a reduzir o nosso fluxo de resíduos e, mais importante 
ainda, ajuda a alimentar as pessoas sem abrigo, as famílias necessitadas e 
outras pessoas vulneráveis.  

 
  



 

 

 

 
 

19 de 19 Responsabilidade social empresarial  

 
 

 

Para mais informações sobre a nossa política de RSE, visite o nosso site 
www.produceinvestments.co.uk  

 

http://www.produceinvestments.co.uk/
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