
 

 

CARTA DE COMPROMISSO 

A proteção do planeta e do ambiente nunca suscitou tanto interesse como atualmente. A 

aceleração do aquecimento global, de que todos somos testemunhas, não pode deixar ninguém 

indiferente. 

Há mais de 100 anos que a STEF acompanha a evolução da indústria alimentar e proporciona 

aos consumidores a diversidade e a segurança alimentar dos produtos que consomem. O Grupo 

sempre considerou a sua responsabilidade ambiental e social como uma componente essencial 

do seu desenvolvimento. O nosso compromisso para a redução das emissões de gases com 

efeito de estufa já nos permitiu, desde 2010, evitar a libertação de mais de 150.000 toneladas 

de CO2. E os esforços envidados em matéria de desenvolvimento sustentável foram 

recompensados, nomeadamente pela nossa classificação ECOVADIS Gold, obtida pelo 4.º 

ano consecutivo. 

Mas por muito significativos que estes resultados sejam, são insuficientes à luz dos desafios 

ambientais que o mundo enfrenta. Decidimos ir ainda mais longe e lançar uma iniciativa 

voluntarista e ambiciosa para melhor controlar e reduzir o impacto das nossas atividades. 

Pretendemos que esta ambição seja expressa de forma inequívoca através da nossa iniciativa 

Moving Green e dos quatro compromissos que lhe estão associados: 

1. Reduzir as nossas emissões associadas à mobilidade. 

A mobilidade está no centro das nossas atividades, pelo que o nosso objetivo é reduzir 

em 30% as emissões de GEE associados aos nossos veículos até 2030, otimizando 

os nossos padrões de transporte, reduzindo o consumo de combustível dos nossos 

veículos e privilegiando as energias alternativas. 

2. Reduzir as nossas emissões associadas à produção de frio. 

O controlo do frio é a nossa especialidade, pelo que o nosso objetivo é utilizar 100% de 

energia com baixo teor de carbono nos nossos edifícios até 2025. Isto implicará a 

redução dos nossos consumos graças ao nosso sistema de gestão de energia e à 

implementação de painéis fotovoltaicos nas nossas instalações. 

3. Integrar os nossos subcontratados no nosso compromisso. 

Estamos convencidos de que a nossa responsabilidade não se limita ao âmbito da 

nossa ação e se estende a toda a nossa cadeia de valor, pelo que pretendemos 

acompanhar os nossos parceiros numa abordagem mais virtuosa para o ambiente. 

4. Atuar em conjunto e de forma sustentável para um mundo com baixo teor de carbono. 

Quer seja através de ciclos de formação, quer através de uma sensibilização sustentada 

ou na sistematização dos esforços para reduzir o impacto nas nossas práticas diárias, 

pretendemos fazer de cada um dos nossos 19.000 colaboradores um interveniente 

na redução da pegada de carbono. 



 

Através da nossa contribuição, não apenas para o mercado agroalimentar, mas mais 

amplamente, para todo o ecossistema no qual operamos, pretendemos posicionar o nosso 

grupo como uma referência no que respeita à luta contra o aquecimento global. 

Stanislas Lemor Marc Vettard 

Presidente e Diretor-geral Diretor-geral Delegado 

 


