


Caros leitores,
é com orgulho que vos apresento a terceira edição do Relatório de Sustentabilidade do Grupo Orsero, 
no qual descrevemos os nossos compromissos e o nosso caminho na direção da ambiciosa meta da 
sustentabilidade, através do qual pretendemos conjugar o desenvolvimento sustentável com o cre-
scimento do nosso negócio, criando valor a médio/longo prazo para todos os nossos stakeholders.

Ao longo dos anos, demos grandes passos em frente, trabalhando com determinação para cumprir 
os nossos compromissos, e em 2021 atingimos metas importantes: criámos uma função dedicada à 
gestão da Sustentabilidade, adotámos uma plataforma online para facilitar a recolha de dados de 
sustentabilidade e a sua gestão, definimos a Política de Sustentabilidade do Grupo e aderimos ao 
Pacto Global das Nações Unidas (UNGC), o pacto mundial que incentiva as empresas a conduzir os 
seus negócios de forma responsável, tendo em vista o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável de 2030.

No âmbito do Ano Internacional das Frutas e Legumes (AIFV 2021) e dos respetivos objetivos de au-
mentar a consciência sobre os benefícios nutricionais da ingestão destes alimentos e da importância 
do combate ao desperdício alimentar, definimos e adotámos o nosso primeiro Plano Estratégico. No 
documento, não só descrevemos a nossa abordagem à sustentabilidade, como também identificamos 
os nossos principais objetivos a médio e longo prazo, com os quais poderíamos contribuir para a 
criação de um sistema alimentar sustentável.

Com os frutos do nosso trabalho, pretendemos contribuir todos os dias para a promoção de uma 
vida e de um planeta mais saudáveis, esforçando-nos por reduzir os impactos ambientais das nossas 
operações, por tornar a nossa fileira mais responsável, por reconhecer o valor de cada pessoa e por 
promover um sistema alimentar mais saudável e sustentável.

O nosso percurso em direção à sustentabilidade é um caminho que partilhamos com todos vós, que 
se integra mais a cada dia que passa na nossa forma de trabalhar, envolvendo todos, dos nossos 
fornecedores aos nossos clientes, tal como afirmado na nossa missão, porque estamos convencidos de 
que as pessoas representam o ingrediente fundamental do nosso sucesso e que a nossa fileira tem um 
valor inalienável.

Este relatório resume os resultados alcançados até à data e os compromissos concretos que decidimos 
assumir com vista a uma melhoria constante, acreditando que as ações de hoje irão definir o nosso 
amanhã.

Boa leitura,

Paolo Prudenziati
Presidente do Grupo Orsero

Somos um Grupo internacional.

Somos locais, somos globais.

Ao centro estão as nossas pessoas, 
apaixonadas, flexíveis.

Somos líderes no Sul da Europa.

Fruta e Legumes: este é o nosso mundo.

Aquilo que nos guia é  
oferecer apenas o melhor.

Aquilo que nos motiva é   
promover um estilo de vida saudável.

Aquilo que nos distingue é 
o compromisso de trabalhar

de forma sustentável  
para gerar bem-estar.

Aproximamos o mundo, 
todos os dias.



milhões de euros milhões de euros milhões de euros

Faturação Adjusted EBITDA Lucro líquido

1.069 52,9 18,5

�.  maturação �.  preparação 
      fresh cut

�.  armazenamento 
e processamento

�. comercialização 
      e distribuição

o nosso modelo de negócio

+1.500
fornecedores 
em todo  
o mundo 

5 navios
da frota reefer  
dedicados a bana-
nas e ananases

+8.800
controlos por dia 
só na Europa

25
armazéns

22
centros de  
maturação

4
centros fresh cut

26
stands de 
mercado

60%
venda à GDO  
em 2021*

*  Valor agregado das vendas no setor Distribuição do 
Grupo na Europa.

a nossa presença internacional o nosso resultado económico de ����

ilhas canárias

europa

américa  
latina

 A nossa realidade 

�.  controlo  
da qualidade
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Somos líderes em Itália e na Europa Mediterrânica
na distribuição de produtos hortofrutícolas.

80 anos de atividade
750 mil toneladas de fruta e legumes movimentadas  
e distribuídas todos os anos
Mais de 300 referências distribuídas todos os dias

1.  sourcing 2.  importação



A nossa estratégia  
 de sustentabilidade 
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Gestione
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Circolarità del
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Stili di vita
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Relazioni con
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Benessere
delle persone
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Lotta allo spreco
alimentare

7

Trabalhamos para integrar 
sustentabilidade e 

responsabilidade ao longo de 
toda a nossa cadeia de valor, 

considerando os aspetos 
económicos, sociais e ambientais, 
e empenhando-nos para envolver 
todos os nossos interlocutores.

A nossa estratégia baseia-
se em dois pré-requisitos 

imprescindíveis para garantir  
a solidez e a sustentabilidade  

ao longo do tempo das atividades 
do Grupo: a gestão ética do 
negócio e a criação de valor  

a médio/longo prazo.
Sobre estes pilares desenvolvem-

se quatro macro áreas que 
identificam os âmbitos em que 

nos propomos agir, e que servem 
de inspiração para uma série 

de objetivos concretos que nos 
comprometemos a alcançar nos 

próximos anos.



Os nossos objetivos 
 estratégicos 

Os objetivos estratégicos que 
definimos visam a criação de valor 
e a nossa melhoria progressiva, 
em linha com os Sustainable 
Development Goals (SDG) das 
Nações Unidas.
Todos os anos apresentaremos 
informações sobre a sua evolução, 
num diálogo claro e transparente 
com os nossos interlocutores.
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              os nossos objetivos estratégicos  
              de sustentabilidade sgd áreas envolvidas

1
100% dos fornecedores de frutas e legumes envolvidos  
nos temas sociais e ambientais até 2025

2
Concluir até 2028 o plano de eficiência energética,  
reduzindo os consumos em 20%

3
Promover a redução do desperdício alimentar ao longo  
da cadeia de valor testando todos os anos pelo menos  
uma solução inovadora

4
100% dos stands de mercado envolvidos em atividades  
contra o desperdício alimentar até 2025

5
100% das embalagens Fratelli Orsero recicladas, recicláveis, 
reutilizáveis ou compostáveis até 2025

6
100% das empresas do Grupo envolvidas na avaliação  
da circularidade das embalagens até 2023

7
Inspirar as pessoas, dentro e fora do Grupo, lançando  
todos os anos um projeto de comunicação dedicado  
à promoção de estilos de vida saudáveis e sustentáveis

8
100% das empresas do Grupo envolvidas no programa  
GO WELFARE até 2025

9
100% dos funcionários do Grupo envolvidos em atividades  
de formação e informação sobre sustentabilidade até 2025

10
100% dos armazéns de armazenamento e processamento  
do Grupo com certificação de segurança alimentar até 2025

11
100% das empresas do Grupo envolvidas num projeto  
dedicado às comunidades locais até 2030
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As áreas  
 da nossa estratégia 

Exploramos o mundo desde sempre à procura 
de fruta e legumes de alta qualidade. Por isso, a 
nossa fileira tem um valor imprescindível e temos 
consciência da importância de manter uma 
abordagem responsável ao longo de toda a cadeia 
de fornecimento.

Isto para nós significa:

manter relações de confiança com todos os 
nossos fornecedores, baseadas nos valores 
partilhados;
respeitar os diretos inalienáveis de cada 
pessoa, enquanto ser humano e enquanto 
trabalhador;
proteger o ambiente, prestando atenção ao uso 
responsável dos recursos naturais, promovendo 
boas práticas agrícolas e reduzindo as perdas e 
o desperdício alimentar ao longo da fileira;
construir parcerias dedicadas ao apoio das 
comunidades locais.

As pessoas são o primeiro ingrediente do nosso 
sucesso. Empenhamo-nos para reconhecer em 
qualquer contexto o valor de cada ser humano, 
quer se trate de funcionários, fornecedores, 
clientes ou consumidores. 

Para nós, esta atenção traduz-se no 
compromisso de: 

construir relações baseadas no respeito pelas 
diversidades recíprocas;
criar ambientes de trabalho atentos ao bem-
estar, à saúde e à segurança das pessoas;
respeitar quer as comunidades locais onde 
operamos diretamente quer as comunidades 
que encontramos ao longo da nossa fileira;
divulgar estilos de vida saudáveis e promover 
a sensibilização contra o desperdício alimentar 
dentro e fora do nosso Grupo.
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Acreditamos que a preocupação com o ambiente 
é uma forma de responsabilidade para com as 
gerações presentes e futuras. 

Por isso, comprometemo-nos a:

prestar atenção aos impactos ligados à 
logística e às atividades da fileira; 
apoiar a evolução das embalagens numa 
ótica de circularidade, prestar atenção
às inovações e ao ciclo de vida dos materiais; 
reduzir os impactos das nossas instalações 
em termos de energia, água,
resíduos, e controlar os da nossa frota naval, 
monitorizando os consumos e as
externalidades e aderindo sempre e 
atempadamente aos mais elevados padrões
regulamentares e às melhores práticas;
prevenir o desperdício e incentivar a 
recuperação dos resíduos alimentares.

Acreditamos na necessidade de construir um 
sistema alimentar cada vez mais saudável e 
sustentável. Pela sua própria natureza, as frutas 
e os legumes permitem conjugar o cuidado com 
a saúde dos seres humanos com a preocupação 
pelo ambiente, uma vez que estão entre os 
alimentos com mais baixo impacto ambiental. 

Conscientes deste ponto de partida, queremos:

assegurar elevados e rigorosos padrões 
de rastreabilidade, qualidade e segurança 
alimentar;
promover a consciência do valor nutricional 
dos alimentos e da sua importância numa dieta 
saudável;
favorecer uma gestão correta das embalagens 
em fim de vida para valorizar a importância da 
circularidade dos materiais;
sensibilizar contra o desperdício alimentar de 
forma a promover a conservação e a utilização 
correta dos desperdícios.
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Reconhecemos  
o valor  

das pessoas

Reconhecemos o valor do trabalho quotidiano 
das nossas pessoas, promovendo o espírito de 
equipa, a transparência e o respeito mútuo como 

fundamento da nossa cultura corporativa.
Graças ao trabalho de mais de 1.600 
colaboradores, conseguimos trazer até à mesa 
das famílias em toda a Europa produtos frescos, 

saudáveis e de alta qualidade.

No nosso Grupo trabalham pessoas com 
backgrounds muito diferentes. 
Empenhamo-nos para oferecer a todos um 
ambiente de trabalho seguro e estimulante, 
investindo nas suas capacidades, promovendo  
um bom equilíbrio entre vida profissional e vida 
privada.
Para valorizar a diversidade dos nossos 
colaboradores - cultural, de género ou devido a 
deficiência - empenhamo-nos quotidianamente 
em garantir igualdade de oportunidades em 
todos os campos.

Promovemos um ambiente  
de trabalho saudável e inclusivo

dos funcionários com contrato  
por tempo indeterminado

82%



558

538

288

68 21

1514

Espanha 
Itália

França 
Portugal

Grécia

12%
dos funcionários 

no total

Distribuição geográfica dos funcionários 
fora da europa a ��.��.����

México

15245

4

Costa Rica Colômbia

O que dizem os funcionários 
sobre o welfare

Pedimos aos nossos funcionários para 
falarem sobre o welfare da empresa 
num inquérito dedicado, com o objetivo 
de conhecer as suas preferências e 
aumentar cada vez mais o seu bem-estar 
e o das suas famílias. 

A importância da formação 
contínua 

Acreditamos na importância 
estratégica da formação contínua para 
melhorar o nosso desempenho. No 
final de 2021, as nossas empresa em 
Itália ativaram a plataforma Talent 
LMS, que oferece cursos de formação e 
divulga documentos da empresa.

A segurança  
em primeiro lugar

Protegemos a saúde e a segurança 
dos trabalhadores através de políticas 
adequadas de supervisão e controlo. 
Asseguramo-nos de que os locais de 
trabalho sejam seguros e saudáveis, 
promovendo atividades de prevenção e 
proteção de todos os trabalhadores.

funcionários que responderam 
ao inquérito sobre o welfare da 
empresa

horas de formação  
disponibilizada em relação  
a 2020

+15%
taxa de acidentes dos fun-
cionários em relação a 2020

-9%

Contra o desperdício alimentar, 
a favor da comunidade

São numerosas as parcerias que 
estabelecemos para recuperar os 
produtos alimentares não vendidos: 
em 2020, a nível europeu com a FEBA 
(European Food Banks Federation), em 
2021 em Itália com «  RECUP  » e em 
França com « Phenix ».

as porções de fruta  
e legumes doadas

Mais de 

5 milhões

80%

Distribuição geográfica dos funcionários 
na europa a ��.��.����

88%
dos funcionários 

no total



fornecedores  
em todo o mundo

países

Mais de 

Fruta e legumes de 

1.500

70

Desenvolvemos  
fileiras  

responsáveis
Exploramos o mundo desde sempre à procura 
de fruta e legumes de alta qualidade. Por isso, a 
nossa fileira tem um valor imprescindível e temos 
consciência da importância de manter uma 
abordagem responsável ao longo de toda a cadeia 
de fornecimento. Gerir o negócio de forma eficiente 
e sustentável para nós implica intrinsecamente 
uma gestão responsável da cadeia de valor - e, em 
especial, dos processos de armazenamento. Nos 
dois anos particularmente difíceis que acabámos 
de atravessar, poder contar com uma relação 
sólida com os nossos fornecedores assegurou-
nos um armazenamento constante de matérias-

primas.

de bananas e ananases adquiridos
certificados Global Gap

de bananas e ananases adquiridos
certificados Rainforest Alliance

72%

54%

Pedimos aos nossos fornecedores que respeitem 
alguns requisitos fundamentais para garantir a 
qualidade e ética do produto.

• Global Gap et GRASP certificam produtos 
seguros do ponto de vista alimentar, graças 
à aplicação de técnicas de agricultura 
integrada e sustentável; 

• Rainforest Alliance certifica que os 
produtos respeitam alguns critérios sociais e 
ambientais, da proteção da flora e da fauna 
à gestão dos pesticidas e fertilizantes, das 
condições de trabalho até às relações com as 
comunidades locais; 

• Fairtrade certifica os produtos provenientes 
de fornecedores que respeitam os direitos 
dos agricultores e trabalhadores nos países 
em vias de desenvolvimento, respeitando os 
critérios do Comércio Justo e Solidário.



O empenho  
contra o trabalho infantil

Productores de Aguacate de Jalisco, 
enquanto sociedade produtora, é 
certificada Global GAP com o módulo 
adicional GRASP, demonstrando 
assim o seu empenho quer para com 
uma agricultura segura e sustentável, 
quer para com o respeito pelos direitos 
dos trabalhadores. A atenção da 
empresa mexicana às temáticas sociais 
e ambientais é demonstrada através 
do rigoroso respeito quer pela norma 
local quer pelas convenções do ILO 
contra qualquer forma de trabalho 
forçado ou obrigatório. A empresa não 
contrata menores de 18 anos e adotou 
uma Política sobre o trabalho infantil 
com a qual se empenha em não 
promover, não aceitar e não tolerar que 
menores de 18 anos sejam envolvidos 
em atividades retribuídas, mesmo que 
para ajudar os membros da família, 
sobretudo quando tais atividades se 
revelam perigosas ou prejudiciais para 
o bem-estar físico e mental do menor.

No México  
pelo abacate

Desde 1999, estamos presentes no 
México para produzir e comercializar 
aquele que é considerado o ouro verde: o 
abacate.
A sociedade Productores de Aguacate 
de Jalisco cultiva-o na sua plantação de 
120 hectares, adjacente à zona protegida 
de Nevado de Colima, declarada Parque 
Nacional em 1936 e famosa pela presença 
do vulcão Fuego de Colima, que atual-
mente não se encontra em atividade. A 
Comercializadora de Frutas, por seu 
turno, dedica-se à seleção e controlo da 
qualidade dos abacates que adquirimos a 
pequenos produtores independentes das 
zonas de Jalisco e Michoacán.
Após os controlos da qualidade, em-
balamos a fruta e os legumes na nossa 
packing house e enviamo-los para os 
nossos clientes nos Estados Unidos e na 
Europa, em especial em França.
Ambas as empresas aderem ao Global 
GAP (Good Agricultural Practices) para 
a promoção das boas práticas agrícolas 
relativas à segurança e sustentabilidade 
ambiental e social da produção agrícola. 
Além disso, a Comercializadora de Fru-
tas possui a certificação SEDEX Ethical 
Trade audit, que atesta o seu compro-
misso também relativamente aos aspe-
tos sociais e éticos.

A nossa presença  
nas Canárias

Em Espanha, operamos através de 
Hermanos Fernández López, um dos 
maiores distribuidores de fruta e 
legumes do país. Temos a peculiaridade 
de distribuir em território nacional o 
Platano Canario, um produto único no 
mundo. Além de ser uma das principais 
fontes de sustento da população local, 
com efeito, só pode ser encontrado 
nestas ilhas. É cultivado respeitando 
as práticas de agricultura integrada 
e do bem comum da água, de forma a 
preservar a paisagem natural.
As nossas empresas que operam nas 
Ilhas Canárias para o armazenamento 
dos produtos locais, entre os quais 
também o Platano, são ISA Platanos, 
dedicada ao cultivo, e Bonaoro, ativa 
no processamento, armazenamento e 
embalagem dos produtos locais.
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embalagens não renováveis  
em relação a 2020

não conformidade  
com regulamentos e leis ambientais

-20%

As frutas e legumes estão entre os alimentos com 
menor impacto ambiental. Apesar disso, são 
muitos os desafios.
O sistema alimentar representa entre 21% e 37% 
das emissões globais de gases com efeito de 
estufa (GEE), a produção agrícola utiliza cerca 
de 70% da água consumida em todo o mundo 1 
e, em 2021, 17% de todos os alimentos disponíveis 
para os consumidores foram parar ao lixo 2 . 
Por isso, empenhamo-nos em reduzir o nosso 
impacto no ambiente e em combater os efeitos 
negativos das nossas atividades.

1. The Economist Intelligence Unit and Barilla Foundation (2021), 
“Fixing Food 2021: An opportunity for G20 countries to lead the way”, 
foodsustainability.eiu.com
2. United Nations Environment Programme (2021).  
Food Waste Index Report 2021. Nairobi.

Reduzimos  
o nosso impacto  

no planeta
A sustentabilidade é, por definição, estreitamente li-
gada ao ambiente e nós na Orsero temos plena con-
sciência disso: a natureza e o clima são os principais 

fatores para a excelência dos nossos produtos.
Sabemos que é impossível controlar os eventos na-
turais que afetam as colheitas de frutas e legumes 
mas, à nossa maneira, estamos convencidos de que 
é essencial compreender e limitar os impactos que as 
nossas atividades geram. Conscientes de tudo isto, 
partilhamos a sensibilidade em relação a todos os 
temas que dizem respeito ao ambiente e empenha-
mo-nos em monitorizar constantemente os nossos 

impactos e em melhorar o nosso desempenho.

consumo de água  
em relação a 2020

de LUBOIL para os navios  
em relação a 2020

-19%

-21%

0



Embalagens sustentáveis  
para F.lli Orsero

Para os produtos da marca Orsero, utili-
zamos cada vez mais embalagens com ele-
vadas percentagens de material reciclado 
e reciclável. Nos últimos dois anos - onde 
possível - substituímos as embalagens de 
poliestireno por embalagens de papel, e 
adquirimos etiquetas certificadas FSC.
Em outubro de 2021, nasceu a linha de 
embalagens ECOPACK para as linhas de 
fruta exótica da marca F.lli Orsero, en-
tre as quais a popular gama "maduros no 
ponto certo" e a linha biológica. As emba-
lagens são 100% recicláveis juntamente 
com o papel ou com os resíduos orgânicos, 
e o grafismo tropical da marca é impresso 
com tintas de base vegetal. Os dois tipos 
de embalagem adaptam-se a cada fruta e 
calibre:

• ECOPACK – ZERO PLÁSTICO,  em-
balagens 100% de papel e empilháveis 
para otimizar o espaço em frigorífico, 
com aberturas hexagonais dos lados estu-
dadas para deixar bem visível o produto 
e libertar as cores e os aromas de frutos 
como manga, papaia e maracujá;

• ECOPACK – FLOWPACK, tabulei-
ros de papel cobertos com um flowpack 
de celulose compostável com os resíduos 
orgânicos, para conter e proteger as fru-
tas mais delicadas como o bananito e com 
formas particulares como a pitaia.

Ecological footprint 3

Carbon footprint 3

Water footprint 3

Quantifica a área total de 
ecossistemas terrestres 
e aquáticos necessária 
para fornecer de forma 
sustentável todos os recursos 
utilizados e absorver as 
emissões produzidas.

Identifica o impacto 
associado a um produto 
em termos de emissões 
de dióxido de carbono 
equivalentes, calculadas ao 
longo de todo o ciclo de vida 
do produto.

É um indicador específico 
da utilização de água doce, 
exprime quer as quantidades 
de recursos hídricos 
efetivamente utilizados, 
quer a modalidade com a 
qual a água é utilizada.

km2 globais

ton de CO2 ton de CO2 

1.860

43.401

372.004
megalitros  

de água

Fruta

Fruta

Fruta

km2 globais
799

60.352

21.183

Legumes

megalitros  
de água

Prevenimos o desperdício  
alimentar a montante da fileira

Em 2021 anunciámos a nossa colabo-
ração com a Apeel, inovadora empresa 
americana com a missão de reduzir o 
desperdício alimentar, que se concre-
tizou diretamente nas nossas empre-
sas mexicanas. A Apeel aplica às cascas 
uma proteção de base vegetal, composta 
por substâncias que podem ser encon-
tradas naturalmente na fruta e nos le-
gumes. Esta reduz a velocidade de dete-
rioração do produto e previne assim o 
desperdício alimentar ao longo de toda 
a fileira: da produção ao consumo, pas-
sando pela venda.

3.  Os dados apresentados derivam de uma estimativa e têm em consideração as quantidades de produto vendido pelo Grupo Orsero 
em 2021. Tal como referido pela Fundação Barilla, para a fruta foram utilizados os fatores de conversão relativos ao dado médio da fruta, 
enquanto para os legumes os relativos ao dado médio dos hortícolas da época.
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Incentivamos  
uma alimentação 

saudável  
e sustentável

Acreditamos na necessidade de promover uma 
alimentação saudável e sustentável: pela sua 
própria natureza, as frutas e os legumes permitem 
conjugar o cuidado com a saúde humana - 
estando na base de uma alimentação saudável - 
com a preocupação com o ambiente, uma vez que 
estão entre os alimentos com mais baixo impacto 
ambiental. Conscientes deste ponto de partida, 
empenhamo-nos todos os dias para assegurar 
elevados e rigorosos padrões de rastreabilidade, 

qualidade e segurança alimentar.

Controlos táteis
É verificada a forma do produto, ou seja, o seu 
peso, tamanho, pressão e grau de maturação.

Controlos visuais
Os produtos são controlados a cada chegada: 
verifica-se se o produto é da variedade certa e se 
as características do fruto são as corretas.

Os nossos inspetores na América Central visitam 
regularmente as plantações para assegurar o 
respeito pelos exigentes requisitos técnicos do 
Grupo.

CONTROLO  
DA DISTRIBUIÇÃO

CONTROLO  
DA PRODUÇÃO

controlos da qualidade 
só na Europa

Mais de 

8.800

Monitorização da temperatura
À chegada de cada carga de produtos, é medida 
a temperatura interna no camião ou no contentor. 
A temperatura é verificada em diversos pontos, de 
forma a garantir a frescura de toda a carga.

Controlos estéticos
Verifica-se se o produto tem uma vida comercial 
duradoura, se não apresenta doenças ou 
deformações.

Customer standards
Para responder às preferências dos consumidores, 
verifica-se se cada produto está pronto para ser 
distribuído, ou seja, se respeita determinados 
customer standards.

Monitorização da humidade
Cada produto deve sempre encontrar-se num 
ambiente limpo e com as condições certas: 
para garantir a sua frescura, é constantemente 
verificada a humidade do ambiente.



Ano Internacional  
das Frutas e Legumes

A Assembleia Geral da ONU declarou 
2021 o Ano Internacional das Frutas 
e Legumes, uma oportunidade única 
para sensibilizar a opinião pública sobre 
a sua importância para a alimentação 
humana, a segurança alimentar e a 
saúde, bem como para alcançar os SDG 
da ONU.
Uma vez que partilhamos os objetivos 
da iniciativa, decidimos promovê-
la em todos os nossos canais de 
comunicação (homepage dos nossos 
sites corporativos, redes sociais, 
apresentações corporativas).

F.lli Orsero e as suas linhas Bio, 
Resíduo Zero, Níquel free

Empenhamo-nos para que a nossa 
marca F.lli Orsero promova a passagem 
a um sistema alimentar que não 
proteja apenas a segurança alimentar, 
mas permita também o acesso dos 
consumidores a sistemas alimentares 
saudáveis e sustentáveis, fornecendo 
também produtos biológicos, de 
Resíduo Zero e Níquel free.
A agricultura biológica baseia-se no 
respeito pelos ciclos naturais do solo 
e dos recursos hídricos, da flora e da 
fauna e, consequentemente, também 
das pessoas.
Os produtos hortofrutícolas de 
Resíduo Zero são cultivados seguindo 
as diretrizes da agricultura integrada, 
em combinação com as boas práticas 
agrícolas, e apresentam resíduos de 
fitofármacos detetáveis inferiores a 
0,01 mg/kg.
Relativamente à linha Níquel Free, só 
determinados produtos hortofrutícolas 
podem integrar esta denominação, 
graças ao método de cultivo aplicado e 
aos controlos destinados à prevenção de 
qualquer contaminação.

A responsabilidade passa 
também pela comunicação

Consideramos que ser socialmente 
responsável significa também estar 
perto do consumidor, em todos os 
momentos: instaurar um diálogo 
aberto, que possa suportar as pessoas 
nas suas escolhas, fornecendo 
informações úteis, conselhos e uma 
informação adequada e correta. 
Através dos canais de comunicação de 
F.lli Orsero, oferecemos às pessoas 
informações claras e transparentes 
sobre os produtos e sugestões para evitar 
o desperdício, reutilizar os descartes de 
fruta e legumes, conselhos para receitas 
especiais e muitas outras informações 
que podem contribuir para a difusão 
de hábitos alimentares equilibrados 
e que sensibilizem para um consumo 
consciente.

de utilizadores únicos  
intercetados através  

das redes sociais

de utilizadores  
visitaram o nosso site

>10 milhão

1 milhão

seguidores totais entre  
os perfis de Instagram (8.553), 

Facebook (23.874) e LinkedIn 
(14.118)

>46.000
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Orsero S.p.A.

sustainability@orserogroup.it

Para ler o documento: 
www.orserogroup.it/sostenibilita/




