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O ano de 2020 deixou uma marca indelével nas páginas da História da Humanidade e individual de cada um de 
nós. Inevitavelmente, todos fomos agentes ativos de mudança, perante uma pandemia mundial, na qual vidas e 
rotinas se alteraram profundamente. Também o Grupo SOJA DE PORTUGAL foi sensível aos efeitos desta crise 
global de saúde pública, cujas consequências não tardaram a ecoar nos âmbitos económico e social.

Relembrando Darwin e a sua Teoria da Seleção Natural, não são as espécies mais fortes que têm melhores possibilidades 
de sobreviver, mas sim as que possuem maior capacidade de adaptação, face às alterações do meio onde habitam. Durante 
este período de adversidade, o foco da SOJA DE PORTUGAL não recaiu sobre a mera sobrevivência, mas sim sobre 
continuar a prosperar e a fazer prosperar o meio que nos rodeia, tendo o conceito de “adaptação” como guia-orientador.

Este processo adaptativo foi sustentado pelos pilares que há muito têm vindo a ser parte do nosso ADN. Neste 
sentido, a preocupação em torno da Sustentabilidade, da Inovação, da Gestão de Risco e Eficiência Operacional foi 
central. Manter intocável o pacto de confiança que existe com os stakeholders era, e é, o horizonte que pretendemos 
continuamos a perseguir.

A crise pandémica apelou a um sentido de consciência individual e coletiva mais urgente. A Covid-19 veio evidenciar 
a vulnerabilidade ambiental e social em que nos encontramos e veio alertar para o poder imensurável que a atuação 
de cada pessoa tem, no reverter desta situação.

Também as organizações detêm um papel fulcral. As páginas seguintes deste relatório demonstram como o ano de 2020 
fortaleceu e solidificou o laço que une a SOJA DE PORTUGAL com o compromisso com a responsabilidade social e 
ambiental. Reconhecemos que o caminho de crescimento de uma empresa só vale a pena trilhar se cada passo for dado 
com inteligência estratégica e com uma preocupação constante com a sustentabilidade desse mesmo progresso. 

Este é o grande valor competitivo que queremos trazer ao mercado: uma visão alargada, que nos 
permite dar resposta às prioridades definidas, desde o Consumo Responsável e o Impacto Ambiental, à 
necessidade de criar e distribuir Valor Económico, valorizar o Capital Humano e apoiar a Comunidade. 
Para cumprir este desígnio, procuramos uma abordagem mais holística sobre os vários âmbitos a potenciar. 
No que concerne à gestão responsável do ambiente e dos seus recursos, continuamos a mudar práticas e 
rotinas das nossas atividades, para que o nosso impacto ambiental seja o mais diminuto possível. Procuramos 
continuar a reduzir o total de emissões de dióxido de carbono, o consumo energético e a poluição em geral, na 
totalidade das empresas do Grupo, e a registar progressos, ao nível da eficiência dos nossos processos logísticos.

De forma a complementar estas iniciativas foi possível abranger ações de apoio a outros domínios, como 
a Investigação Científica, os Direitos Humanos, a Educação e o Bem-Estar Animal e das Comunidades 
onde estamos inseridos. Neste último campo, atribuímos Bolsas de Estudo, doamos dezenas de milhares 
de quilos de ração a associações de proteção e bem-estar animal, e fizemos parcerias com iniciativas de apoio 
à Inovação e à Investigação Científica, através de Programas como o SANFEED, IJUP, BYT e TALENTOS, 
que têm permitido investigar temas relevantes para alavancar o conhecimento nas várias áreas de negócio 
do grupo, reforçando, deste modo, a estreita colaboração da SOJA DE PORTUGAL com a academia.

Ao longo desta extensa jornada de 77 anos, 2020 foi um ano ímpar que será recordado por acontecimentos 
inesperados, desafios e rápidas adaptações, mas tendo sempre como prioritário a saúde e o bem-estar dos nossos 
colaboradores e de todos os que nos rodeiam diariamente. 

A resiliência de uma organização só se faz a partir da força de cada um dos seus stakeholders. Portanto, termino 
esta mensagem deixando uma nota de especial agradecimento a todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores 
da SOJA DE PORTUGAL, que se mantiveram ao nosso lado, um ano tão atípico, onde a incerteza e o receio 
marcaram as nossas rotinas.

O nosso sentido de compromisso manteve acesa a nossa missão e garantiu que, mesmo perante o desconhecido, 
conseguimos superar a adversidade e sair mais fortes e vigorosos, enquanto Grupo. 

Não nos esqueçamos que o crescimento só existe quando a aprendizagem não cessa. Que, no futuro vindouro, 
continuaremos juntos nesta jornada, capazes de enfrentar os diversos desafios, conscientes de construir um mundo 
melhor.
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2020 na SOJA DE PORTUGAL

83M €
Volume de Negócios 
Nutrição Animal

80M €
Volume de Negócios CA

12M €
Volume de 

Negócios UTS

176M € 
Volume de 

Negócios Total

3.400
Clientes Ativos

5

Sites Industriais

20%
Total de 

vendas para 
Exportação

Indicadores de negócio



Promover o Consumo Responsável e Segurança Alimentar

61

Novos produtos lançados 
em 2020
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929
Horas de formação sobre 
Segurança Alimentar aos 
colaboradores

8

Simulacros de 
Rastreabilidade

100%
das unidades industriais 

Certificadas

Compromisso com os grandes eixos da Sustentabilidade

1 milhão € 

+ 9% face a 2019 
de investimento em 
Gestão Ambiental

60.000 TON

+ 5% face a 2019
de coprodutos de origem 
animal, recolhidos e 
valorizados

74.161 GJ

-27% face a 2019 de 
Energia Elétrica 

3
Apoio de Bolsas 
escolares a alunos 
Universitários 
(Licenciatura) no 
ano 2020

25 
Apoio a Bolsas 
de Investigação 
no âmbito de 
Mestrados e 
Doutoramentos nos 
últimos 6 anos

246 mil  €
Apoios concedidos 
às comunidades 
locais e desporto 
jovem

6.000 TON

de biomassa 
utilizada na 
produção de energia 
térmica verde

13
Prémios de Mérito 
Escolar atribuído a 
alunos do 2º ciclo e 
secundário no ano 
lectivo 2019/2020
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30%
Mulheres

81%
Contratos sem termo

72%
Índice de Satisfação 
do Cliente Interno

44%
Mulheres em cargos

de Direção

653 

Colaboradores diretos

+10 mil 
Horas de 
Formação

Valorizar o capital humano



Orgulho no passado, 
solidez no presente, 

olhos postos no futuro!
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1. SOJA DE PORTUGAL
1.1 SOBRE A SOJA DE PORTUGAL

A SOJA DE PORTUGAL foi fundada em 1943 por 
um grupo de industriais portugueses, tendo como 
principal objetivo a preparação de produtos derivados 
de soja. 21 anos após a sua fundação deu-se início aos 
ensaios de novos fabricos de alimentos compostos 
para animais e a criação da marca SOJAGADO para a 
sua comercialização. 

Nos anos seguintes a SOJA DE PORTUGAL foi 
sucessivamente ampliada e transformada, aumentando 
a sua capacidade de produção e acabando por entrar na 
bolsa de Lisboa e do Porto.

Em 1989 entra no negócio da carne de aves com a 
aquisição de 50% do capital da AVICASAL e, 11 anos 
depois, adquire 100% do seu capital.

Em 2000 a SORGAL avança com a criação de duas 
novas marcas, Sirdog e Sircat, para a importação e 
comercialização de pet food e, no ano seguinte, inicia as 

exportações para o Norte de África e reforça as vendas 
no mercado espanhol na área de alimentos compostos 
para aquacultura.

Em 2006, foi adquirida a empresa SAVINOR, com 
duas áreas de negócio sinergéticas: a produção e 
abate de aves e a recolha, tratamento e valorização 
de coprodutos. Simultaneamente, no mesmo ano, foi 
adquirida a SPA - Sociedade de Produtos Avícolas, S.A.

Em 2012 foram definidas as principais orientações 
para a implementação de um sistema de gestão de 
competências e de avaliação de desempenho. Dá-se 
início ao desenvolvimento de um sistema de Business 
Intelligence corporativo e é implementado um novo 
sistema de avaliação de satisfação de clientes para 
todas as áreas de negócio do Grupo.

Em 2019, é criada a TSP - Transportes Soja de Portugal.

Atualmente, a SOJA DE PORTUGAL opera no setor da indústria agroalimentar e atua nas áreas de nutrição 
animal, carne de aves, recolha, tratamento e valorização de coprodutos de origem animal. O Grupo engloba 
algumas das mais relevantes empresas do setor agroindustrial, tais como a SORGAL, AVICASAL e SAVINOR.

Conta com fábricas e instalações em vários pontos do país e tem vindo a desenvolver operações em diversos 
setores de atividade, dos quais se destacam: 

Alimentos compostos para avicultura e pecuária;
Alimentos compostos para aquacultura;
Alimentos compostos para cães e gatos;
Produção, abate, desmancha e comercialização de carne de aves;
Recolha, tratamento e valorização de coprodutos de origem animal.

A SOJA DE PORTUGAL trabalha há 77 anos em prol de um crescimento sustentável, demonstrando as suas 
preocupações sociais e ambientais e atribuindo especial importância à saúde e nutrição, à qualidade e à inovação. 
Assente nestes princípios, em 2012 definiu a estratégia de sustentabilidade, que tem vindo a orientar a sua atuação 
e que estabelece os principais compromissos do Grupo na promoção do desenvolvimento sustentável.



Além da sua atividade económica e empresarial, com posições de liderança no mercado nacional e conquista de 
quota de mercado estrangeiro, a SOJA DE PORTUGAL tem também presente na sua atuação, a importância de 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde está inserida. 

O Grupo está presente em 3 
continentes e em mais de 20 
países, entre eles:
Espanha, Grécia, Itália, Maurícias, 
Arménia, França, Alemanha, 
Turquia, Reino Unido, Geórgia, 
Tunísia, Polónia, Países Baixos, 
Líbano, Vietname, Luxemburgo, 
Angola, Chipre, Bélgica, Albânia, 
Rússia.
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Desenvolvimento
Social
Meta:
para se envolver e investir 
nas comunidades locais

Inovação e Qualidade
Meta:
para garantir a inovação 
e qualidade em produtos, 
processos e modelos de 
negócios, juntamente com o seu 
reconhecimento

Recursos 
Humanos
Meta: para 
melhorar os 
conhecimentos 
e capacidades 
dos funcionários

Ambiente
Meta:
para reduzir 
os impactos 
ambientais

Saúde e Nutrição
Meta:
para promover a divulgação e 
alimentação responsáveis
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1.2 LOCALIZAÇÃO

AVICASAL
Plataforma Pinhel

AVICASAL
São Pedro do Sul

SOCIEDADE AVÍCOLA 
DO FREIXO

São Pedro do Sul

GRANJA AVÍCOLA DE 
S. TIAGO

São Pedro do Sul

SAVINOR
Trofa

SPA
Trofa

SORGAL
Ovar

SORGAL
Torres Novas

SORGAL
Oliveira de Frades



1.3 MISSÃO, VISÃO E VALORES

O Grupo ambiciona manter os elevados níveis de qualidade                                     
dos serviços e produtos, equilibrando os interesses legítimos dos diferentes 

stakeholders ao desenvolver negócios no setor da indústria agroalimentar, em 
áreas geradoras de sinergias, concebendo e disponibilizando ao mercado soluções 

competitivas, inovadoras e sustentáveis.

Ser reconhecida como um grupo empresarial de referência e 
excelência no setor da indústria agroalimentar.

O desenvolvimento das atividades da SOJA DE PORTUGAL 
está assente nos seguintes pilares transversais:

• Inovação;
• Gestão de Risco;

• Sustentabilidade; e
• Eficiência Operacional.

Missão

Visão

Ambição
Superamos 

expectativas

Rigor
Cumprimos para exigir, 
exigimos para cumprir
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Cooperação
Juntos somos 

mais fortes

Responsabilidade
Somos transparentes e 
ponderamos diferentes 

interesses

Inovação
Somos pró-ativos e 
ágeis na adaptação 

à mudança

Confiabilidade
Somos fiáveis
e consistentes

Valores
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1.4 ÁREAS DE NEGÓCIO 

O Grupo SOJA DE PORTUGAL é constituído: por três áreas funcionais, Nutrição Animal, Carne de Aves e 
Unidade de Recolha, Valorização e Tratamento de Coprodutos de Origem Animal; cinco áreas de negócio 
associadas a seis marcas e a três empresas: SORGAL, AVICASAL e SAVINOR.

Grupo
3 Áreas 

funcionais

Nutrição animal

5 Áreas 
negócio

Alimentos compostos  para 
avicultura e pecuária

Alimentos compostos 
para aquacultura

Alimentos secos 
para cães e gatos

Carne de Aves
Produção, abate, desmancha e 

comercialização de 
carne de aves

U.T.S.

Recolha, Tratamento 
e Valorização de 
coprodutos de 
origem animal



6 Marcas 3 Empresas

SORGAL, S.A.

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.
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Nutrição animal

Alimentos compostos para avicultura e pecuária

Conceber, produzir e comercializar alimentos 
de qualidade, que aumentam a rentabilidade das 
explorações pecuárias, suportados em soluções 
integradas e à medida.

Alimentos compostos para aquacultura

Conceber, produzir e comercializar soluções nutricionais 
integradas para peixes e crustáceos, desenvolvidas à 
medida, em estreita colaboração com o produtor.

Alimentos compostos para cães e gatos

Conceber, produzir e comercializar alimentos secos 
nutricionalmente completos para cães e gatos. 
Desenvolvemos fórmulas otimizadas e personalizadas, 
consoante os requisitos nutricionais dos animais, 
cumprindo com rigorosos testes de controlo de 
qualidade ao longo de todo o processo produtivo.

Apesar da Pandemia no ano de 2020, a SOJA DE PORTUGAL lançou novos produtos e construiu novas 
infraestruturas que permitem aumentar a produção e ao mesmo tempo ser mais eficiente em termos sustentáveis, 
através de um maior consumo de energia verde e beneficiando a descarbonização, em linha com os objetivos do 
Acordo de Paris e com a meta de neutralidade carbónica do Green Deal. 
O Grupo orgulha-se por garantir que toda a atividade empresarial tenha um impacto positivo nos ecossistemas, 
com uma atividade assente na Economia Circular e compromisso de alcançar desperdício zero.

Principais conquistas



Carne de Aves

Produção, abate, desmancha e comercialização de 
carne de aves

Criação, abate e distribuição de produtos frescos 
de carne de aves com excelente relação qualidade / 
preço, assegurando aos nossos clientes um serviço 
de distribuição diário de excelência. 

Recolha, Tratamento e Valorização de Coprodutos 
de origem animal

Serviço de recolha, tratamento e valorização 
de coprodutos de origem animal, suportado em 
processos inovadores e sustentáveis.

Recolha, Tratamento e Valorização de 
Coprodutos de origem animal

1.5 CADEIA DE VALOR

Assegurar o controlo de 
qualidade do produto em toda 
a cadeia de valor é de extrema 
importância para a SOJA DE 
PORTUGAL. A política de 
qualidade do Grupo implica a 
avaliação anual dos fornecedores 
e sua qualificação.

No que diz respeito à rastreabilidade dos produtos, esta é assegurada 
desde a chegada das matérias-primas até à expedição do produto 
final. Este sistema permite seguir as coordenadas de qualquer 
alimento por todas as etapas que atravessa, como produção, 
processamento e distribuição, até chegar ao cliente final, atuando 
como uma ferramenta de comunicação para garantir a conexão de 
toda a informação sobre o produto ao longo de toda a cadeia de 
fornecimento.

São também efetuados, com regularidade, simulacros de 
rastreabilidade e recolha, que incluem comunicação com clientes, 
entidades oficiais e entidades certificadoras, com o objetivo de 
testar e validar a metodologia de atuação perante a necessidade 
de retirada de produtos e lotes expedidos identificados como 
potencialmente não seguros, de forma a tornar o processo célere 
e eficaz. 

De forma a assegurar a satisfação dos clientes, fornecedores e demais stakeholders, a SOJA DE PORTUGAL faz o 
seguimento de metodologias de medição da satisfação de clientes, que permitem parametrizar o sucesso do Grupo 
e do valor criado na cadeia de produção.
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1.6 RECONHECIMENTOS,  INICIATIVAS E ASSOCIAÇÕES

AVICASAL distinguida com os prémios “Escolha do 
Consumidor” e “Sabor do Ano” 2020

A AVICASAL foi distinguida com os Prémios “Sabor do 
Ano 2020” e “Escolha do Consumidor 2020” - selos 
de excelência atribuídos aos produtos de maior qualidade 
e confiança quando comparados diretamente com os 
principais concorrentes do mercado.

SORGAL faz parte das 1500 Maiores Empresas do 
distrito de Aveiro
A SORGAL ocupa a 31ª posição anunciada na revista 
‘1500 Maiores Empresas do distrito de Aveiro’, publicada 
pelo ‘Diário de Aveiro’.

SORGAL e AVICASAL no Ranking das 1000 Maiores 
Empresas Portuguesas
O jornal ‘Expresso’ publicou na sua edição de dezembro, 
o Ranking das 1000 Maiores Empresas Portuguesas em 
2020, resultado da análise da Informa D&B. A SORGAL 
ocupa a 436ª posição e a AVICASAL ocupa a 682ª posição 
do ranking.

O Grupo SOJA DE PORTUGAL é subscritor da Carta de 
Princípios para a Gestão Sustentável, do BCSD Portugal.

A Carta de Princípios do BCSD é um documento que 
reúne as empresas portuguesas em torno de compromissos 
comuns de desenvolvimento sustentável da qual o Grupo 
SOJA DE PORTUGAL é subscritor.

Em 2020, no contexto da pandemia provocada pela 
Covid-19, a SOJA DE PORTUGAL assinou o Manifesto 
“Aproveitar a crise para lançar um novo paradigma de 
desenvolvimento sustentável”. promovido pelo BCSD 
Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável, com o intuito de construir um modelo de 
desenvolvimento mais sustentável.



A SOJA DE PORTUGAL aderiu ao Movimento “Unidos 
Contra o Desperdício”, um movimento cívico que 
agrega diversas entidades com intervenção no setor da 
alimentação, porque o combate ao desperdício alimentar 
no seu todo deve ser feito em colaboração com todos os 
intervenientes da cadeia de abastecimento.

Desde 2013 que a SAVINOR integra a SMART 
WASTE PORTUGAL (ASWP), associação que 
tem como objetivo a criação de uma plataforma que 
potencie e valorize o resíduo como um recurso, com 
o objetivo de atuar em toda a cadeia de valor do setor, 
promovendo a investigação, o desenvolvimento e a 
inovação, potenciando e incentivando a cooperação 
entre as diversas entidades, públicas e privadas, 
nacionais e internacionais.

A SAVINOR vê nesta parceria uma forma de promover a economia circular, uma economia mais 
verde na medida em que contribui para a redução da emissão de CO2 e da produção de resíduos 
naturais, a fim de proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente e proteger a saúde humana.

Desde 2019 que o grupo SOJA DE PORTUGAL 
subscreveu a versão portuguesa do Guia do CEO sobre 
Direitos Humanos, criada pelo WBCSD, CEBDS e BCSD 
Portugal. Nesta carta, o Grupo compromete-se a tornar 
um exemplo e a desafiar os seus pares na gestão de risco e 
do cumprimento dos quadros legislativos e regulatórios em 
relação aos Direitos Humanos.
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2. GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE
2.1 MODELO DE GOVERNO

O modelo de governo da SOJA DE PORTUGAL está assente em três órgãos: a Assembleia Geral, o 
Conselho de Administração e o Fiscal Único.

Assembleia Geral (AG) Conselho de Administração (CA)

A Assembleia Geral reúne-se com periocidade 
mínima anual, e sempre que os acionistas as 
convoquem.

O Conselho de Administração da SOJA 
DE PORTUGAL é constituído por três 
Administradores.

O Conselho de Administração tem como funções supervisionar, controlar e acompanhar as questões estratégicas - 
objetivos, indicadores e metas corporativas, bem como assegurar que são efetuados reportes mensais aos acionistas. 
As reuniões ordinárias são anualmente calendarizadas, cumprindo um agendamento de 12 reuniões por ano. 

É realizada anualmente uma avaliação a todos os departamentos e equipas da SOJA DE PORTUGAL, que refletem 
o desempenho e as melhorias a realizar quer ao nível económico, social e ambiental de todos os departamentos e 
equipas.

Assembleia Geral (AG)

Conselho de Administração Fiscal Único

Comissão de 
Inovação e Melhoria

Comissão de 
Sustentabilidade

António Isidoro
Presidente do Conselho

de Administração

Manuel Silva
Administrador

Vitor Pinho
Administrador



Fiscal Único

Compete ao Revisor Oficial de Contas (ROC) fiscalizar a Administração da empresa relativamente ao 
cumprimento da lei, bem como aos estatutos e regulamentos que lhe são aplicáveis. Adicionalmente, é 
ainda responsável por verificar e elaborar um parecer sobre os documentos de prestação de contas a nível 
individual e consolidado, através da realização de auditorias que assegurem o cumprimento dos standards 
legais.

De modo a integrar o compromisso da Sustentabilidade e a Inovação na gestão diária do Grupo foram criadas a 
Comissão de Inovação e a Comissão de Sustentabilidade, para apoiar o Conselho de Administração.

Comissão de Inovação
A Comissão de Inovação tem como missão definir a estratégia de inovação, 
garantir que a mesma está a ser implementada e assegurar a promoção de uma 
cultura dinâmica, inovadora e de melhoria na organização, fortalecendo a interação 
entre todos os colaboradores e empresas do Grupo.
Esta comissão tem caráter multidisciplinar e reúne-se bimestralmente com o 
intuito de incluir a deliberação final sobre a implementação de ideias/projetos, a 
alocação de project managers a projetos de IDI, o acompanhamento do estado de 
implementação das ações previstas e a discussão de ações e projetos a desenvolver.

António Isidoro
Presidente do 

Conselho
de Administração

Paula Azevedo
Diretora 

Contabilidade 
e Operações 
Financeiras

Tiago Aires
Diretor
Técnico 

Gabriel Gil
Diretor

Industrial

Diana Silva
Diretora de 

Qualidade, Auditoria 
e Melhoria
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Comissão de Sustentabilidade

António Isidoro
Presidente do Conselho

de Administração

Lurdes Nogueira
Gestora de Qualidade e 

Segurança Alimentar 

John Araújo
Diretor de Controlo

de Gestão

Gabriel Gil
Diretor

Industrial

Lídia Moreira
Diretora de Marketing, 

Comunicação e 
Sustentabilidade 

José Vieira
Diretor Técnico

Sofia Rocha
Diretora de Recursos 

Humanos

2.2 GESTÃO DE RISCO

A SOJA DE PORTUGAL faz 
diariamente um acompanhamento 
meticuloso dos riscos inerentes às 
diversas atividades desenvolvidas 
na empresa por acreditar na 
importância de uma sólida cultura 
de conformidade. Esta gestão 
permite controlar e mitigar todas 
as situações que possam configurar 
um risco - nomeadamente no 
âmbito dos riscos Económicos, 
Financeiros, de Segurança 
Alimentar, Ambientais e Seguros.

Assim, os dez motivos que levam a SOJA DE PORTUGAL a 
preocupar-se e a assumir um papel de destaque com a Gestão do 
Risco são:

Prevenir a imprevisibilidade do futuro;
Garantir a implementação de medidas e comportamentos 
preventivos, de acordo com os riscos identificados;
Ter em conta as boas práticas de governance de risco;
Contribuir para garantir a conformidade com requisitos legais;
Contribuir para melhorar a eficiência e eficácia;
Promover a identificação de oportunidades de melhoria;
Ser um instrumento fundamental de apoio aos órgãos de gestão;
Encorajar uma gestão proactiva, identificando continuadamente os 
novos eventos de risco;
Contribuir para melhorar o conhecimento da SOJA DE 
PORTUGAL como um todo;
Promover o envolvimento dos Stakeholders.

A Comissão de Sustentabilidade, que tem um caráter multidisciplinar, tem como missão definir a 
estratégia de sustentabilidade e garantir a sua implementação. Esta Comissão reúne-se trimestralmente 
para acompanhar o estado de implementação das ações previstas, discutir ações e projetos a desenvolver 
de forma a melhorar o seu desempenho.



2.3 STAKEHOLDERS E MATERIALIDADE

A SOJA DE PORTUGAL reconhece a importância de assumir todos os seus Stakeholders como elemento 
fundamental para o desenvolvimento das suas atividades, validação das suas opções estratégicas, gestão da 
sustentabilidade e para o sucesso alcançado. 

A identificação dos Stakeholders da SOJA DE PORTUGAL foi efetuada com base em critérios de responsabilidade, 
influência e dependência.

Acionistas e 
Investidores

Clientes e 
Consumidores

Colaboradores Comunidade 
Científica

Comunidade 
Local

Entidades 
Setoriais

Fornecedores Governo e 
Autarquias

Instituições 
Financeiras

Media Sociedade 
Civil

A SOJA DE PORTUGAL dispõe de um conjunto de meios de comunicação internos e externos para comunicar 
com as suas partes interessadas de forma transparente e regular.

Assembleia Geral de Acionistas
Reportar

Reuniões do Conselho de Administração
Informação de gestão
Relatório e Contas
Relatório de Sustentabilidade
Informar e comunicar
Website
Brochuras informativas
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Imprensa 
Newsletter AQUASOJA
Newsletter SPF
Newsletter AVICAL/SAVINOR
Newsletter SOJA DE PORTUGAL
Newsletter Agenda SOJAGADO
Intranet
SMS promocionais
Linha direta de apoio ao Cliente para 
atendimento de reclamações e sugestões
Redes sociais
Painéis informativos 
Manual de acolhimento
Inovar
Protocolos com empresas externas
Publicação de artigos científicos
Grupos de trabalho
Promover e divulgar
Ações de educação e sensibilização ambiental
Apoio a iniciativas/ projetos
Iniciativas de envolvimento com a 
comunidade local
Parcerias com centros de Investigação e 
Universidades 

Cofinanciamento de bolsas de Mestrado e 
Doutoramento
Envolver
Projetos implementados junto das escolas 
sobre questões ambientais

Ações de divulgação e participação em 
eventos da especialidade
Reunião de Quadros
Política de portas abertas
Reuniões e contactos periódicos

Avaliação da satisfação de Clientes
Colaborar

Política de resposta a reclamações
Avaliação de Fornecedores
Participação em Feiras e Conferências



A avaliação de materialidade é importante para identificar e priorizar os temas sociais, ambientais, económicos 
e de governance, tendo em consideração as atividades que a SOJA DE PORTUGAL desenvolve. Devido aos 
constrangimentos causados pela pandemia, em 2020 houve menos eventos e iniciativas de apoio solidário e à 
comunidade.

A matriz de materialidade da SOJA DE PORTUGAL, realizada em 2019, resulta do cruzamento dos resultados 
da auscultação dos Stakeholders com a perspetiva dos membros da Comissão de Sustentabilidade, relativamente a 
prioridades de atuação para a sustentabilidade. Os principais 5 temas materiais são os seguintes:

Qualidade do 
produto

Segurança 
alimentar

Desempenho 
económico/ 

Criação de valor

Saúde e Segurança 
no trabalho

Ética e Respeito 
pelos Direitos 

Humanos

A lista de temas materiais apresentada contribuiu para a definição da estrutura e conteúdos abordados no 
presente relatório e para a definição do grau de profundidade dos temas de sustentabilidade associados à respetiva 
materialidade.

PRODUÇÃO E 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS Ambiental - Reduzir o 

impacto ambiental

Utilização eficiente da água
Gestão ambiental
Qualidade de efluentes e resíduos
Utilização eficiente de energia e emissões de CO2 
associadas*
Cadeia de fornecimento sustentável
Bem-estar animal
Biodiversidade

OBJETIVOS AÇÕES E MEDIDAS

Desenvolvimento 
Social - Envolver 
e investir na 
comunidade local

Saúde e segurança alimentar
Ética e Respeito pelos Direitos Humanos
Envolvimento com a comunidade local

Saúde e Nutrição - 
Promover a criação 
e alimentação 
responsáveis

Promoção de alimentação saudável e acessível*
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Inovação e Qualidade 
- Assegurar a 
inovação e qualidade 
dos produtos, dos 
processos e dos 
modelos de negócio e 
o seu reconhecimento

Qualidade do produto
Segurança alimentar
Desempenho económico /Criação de valor
Valorização de coprodutos de outras indústrias
Ética e Direitos dos animais

OBJETIVOS AÇÕES E MEDIDAS

Recursos Humanos 
- Valorizar os 
colaboradores

Desenvolvimento do Capital Humano
Diversidade e Igualdade de oportunidades

2.4 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O compromisso da SOJA DE PORTUGAL 
em prol do crescimento sustentável 
encontra-se alinhado com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU). 

A atuação da SOJA visa contribuir para 
vários ODS - Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, sendo que a identificação de 
ODS prioritários foi realizada com vista 
a focar a ação do Grupo, em linha com a 
estratégia de sustentabilidade 2021-2023. 
Neste sentido, os ODS identificados como 
prioritários são os seguintes: ODS 3- 
Saúde de Qualidade, ODS 4- Educação de 
Qualidade, ODS 5- Igualdade de Género, 
ODS 12- Produção e Consumo Sustentáveis 
e ODS 13- Combater as alterações climáticas.

INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS9

IGUALDADE DE
GÉNERO5



Meta 3.9
Até 2030, reduzir 
substancialmente o número 
de mortes e doenças devido 
a químicos perigosos, 
contaminação e poluição do ar, 
água e solo.

Verificou-se na produção total de 
resíduos uma redução de 18% face 
a 2019, sendo que em 2020, 98% 
dos resíduos foram do tipo não 
perigosos.

Segurança alimentar;

Meta 4.3
Até 2030, assegurar a igualdade 
de acesso para todos os homens 
e mulheres à educação técnica, 
profissional e superior de 
qualidade, a preços acessíveis, 
incluindo à universidade.

Em 2020, em média, cada 
colaborador teve 16 horas de 
formação.

Desenvolvimento do 
Capital Humano;

ODS DESEMPENHOMETA CONTRIBUTO

Meta 5.5
Garantir a participação plena 
e efetiva das mulheres e a 
igualdade de oportunidades para 
a liderança em todos os níveis 
de tomada de decisão na vida 
política, económica e pública.

44% de mulheres em cargos de 
Direção.

Capital Humano da 
SOJA DE PORTUGAL;

Meta 12.2
Até 2030, alcançar a gestão 
sustentável e o uso eficiente dos 
recursos naturais.

Processo de Economia Circular 
permanente, com o objetivo de 
Desperdício Zero.

Utilização eficiente de 
recursos;
Desperdício zero;

Meta 13.2 
Integrar medidas relacionadas 
com alterações climáticas 
nas políticas, estratégias e 
planeamentos nacionais.

Alterações nos processos e 
modelos industriais de forma a 
reduzir as emissões de carbono.

Utilização eficiente de 
recursos;
Alteração nos processos 
e modelos de forma a 
mitigar as emissões de 
carbono.
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Objetivo
Promover 
o consumo 
responsável

Criar e 
distribuir valor 
económico

Reduzir o 
impacte 
ambiental

Valorizar o 
Capital Humano

Apoiar a 
comunidade

KPIs

Percentagem de 
unidades industriais 
certificadas com 
ISO 9001

Valor económico 
gerado

Investimento em 
gestão ambiental 
com vista a atingir 
reduções de emissões, 
resíduos, consumos 
de água e de energia.

Índice de Satisfação 
do Cliente Interno

Montante de apoios 
concedidos, com 
vista ao apoio às 
comunidades locais

2020 100% 176 milhões € 1 milhão € 72% 246 mil € 

2019 100% 172 milhões € 915 mil € 72% 379 mil € 

2018 100% 162 milhões € 899 mil € 73% 284 mil € 

2017 100% 158 milhões € 363 mil € - 219 mil € 

2016 100% 156 milhões € 2 milhões € - 182 mil € 

2015 100% 160 milhões € 210 mil € - 118 mil € 

2014 100% 161 milhões € 383 mil € - 110 mil € 

2.5 ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 2021-2023

A sustentabilidade é uma prioridade para a SOJA DE PORTUGAL, tendo neste sentido assumido 
o compromisso de desenvolver a Estratégia de Sustentabilidade 2021-2023. Esta estratégia 
visa responder às preocupações dos Stakeholders do Grupo e ir de encontro às boas práticas de 
sustentabilidade implementadas no mercado, garantindo a preservação das gerações futuras.

Este compromisso tem como base a criação de valor económico, ambiental e social ao longo de 
toda a cadeia de valor da SOJA DE PORTUGAL, garantindo a segurança alimentar e qualidade do 
produto, assim como o bem-estar e desenvolvimento dos seus colaboradores.

A Estratégia de Sustentabilidade para 2021-2023 está 
assente em cinco prioridades estratégicas, alinhadas 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). A tabela seguinte sintetiza o compromisso da 
SOJA DE PORTUGAL para o triénio 2021-2023, 
sendo os ODS identificados, transversais à estratégia 
de atuação.

A SOJA DE PORTUGAL definiu em 2020, alguns KPIs 
considerados como essenciais para a monitorização da 
implementação dos seus compromissos estratégicos. 
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Em 2020, a SOJA DE PORTUGAL assumiu o compromisso de promover o consumo responsável. Os objetivos 
inerentes a este compromisso incluem:

Melhorar as boas práticas de segurança alimentar, manuseamento e nutrição alimentar;
Fomentar a divulgação das boas práticas relativas ao controlo de qualidade do produto em toda a 
cadeia de valor;
Eliminar o uso de antimicrobianos com maior impacto na resistência antimicrobiana da população;
Uso equilibrado de água.

61
novos produtos 

lançados em 2020

3.1 PRODUTOS

A SOJA DE PORTUGAL adota uma abordagem 
holística no desenvolvimento dos produtos do 
Grupo, assente na qualidade e segurança e fomenta 
o compromisso de promover o consumo responsável, 
procurando desenvolver produtos mais sustentáveis, 
ou seja, com um menor impacto ambiental e social.

De modo a disponibilizar, sem falhas, produtos com 
qualidade e segurança alimentar é necessária uma 
gestão adequada dos meios, processos e produtos, 
numa atuação bem definida. 
A garantia da qualidade e segurança dos produtos 
alimentares no Grupo cumpre com a legislação 
aplicável e consiste numa ótica de melhoria contínua e 
na procura da excelência.

As várias marcas comerciais da SORGAL disponibilizam 
uma vasta gama de produtos, adaptados a cada etapa da 
vida dos seus animais e preparados de forma equilibrada 
e completa a nível nutricional. Aliado a produtos de 
qualidade, existe uma equipa técnica experiente que 
garante o acompanhamento de qualidade de todos os 
produtos.

Em 2020 foram introduzidos no mercado 61 novos 
produtos, através de uma equipa técnico comercial 
experiente que garante o acompanhamento de 
qualidade dos produtos.

Adicionalmente, foram lançados cerca de 40 produtos de Pet Food e 21 novos produtos de Fish Feed.

No âmbito das iniciativas implementadas para promover o consumo responsável foi também dado especial importância 
as publicações nas redes sociais (Instagram, Linkedin, Facebook), Plataformas Informativas Internacionais, como por 
exemplo, Mispeces, Aquafeed e Il Pesce na temática da sustentabilidade económica, ambiental e social, tendo o 
Grupo feito cerca de 180 publicações.

Em 2020, a SOJA DE PORTUGAL deu continuidade ao desenvolvimento de novos produtos, conforme se 
apresenta acima. O investimento na mais elevada tecnologia permite desenvolver e melhorar a qualidade dos 
produtos e serviços, aumentando e dinamizando o seu portfólio de produtos e soluções nutricionais.

100%
das unidades industriais 

certificadas

929
horas de formação 

sobre segurança 
alimentar

1438
horas de formação 

na área das industrias 
alimentares
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Instalação de uma nova linha 
de desmancha de frango 
e preparação de peitos de 

frango na AVICASAL

Instalação de uma nova 
linha de produção de frango 
temperado na AVICASAL

Instalação de uma linha 
de lavagem automática 
de caixas de recolha de 

coprodutos de peixe

Construção de uma central 
de armazenamento e 

abastecimento de gorduras
nas áreas de Pet Food e 

Fish Feed 

Instalação de uma nova linha 
de ensaque robotizada na 
área do Pet Food, em Ovar

Instalação de uma nova linha 
de ensaque na área do Pet 

Food, na Lamarosa

Construção de um novo sistema de recolha 
e armazenamento de condensados de vapor 
e abastecimento do mesmo, às caldeiras de 

produção de energia térmica

Instalação de uma UPAC (Unidade de Produção 
para Autoconsumo), com 1 Mwh de potência 

instalada através de fonte fotovoltaica, em Ovar

O Grupo está consciente da 
importância que as Certificações 
representam enquanto 
garantia de confiança para os 
seus consumidores, clientes e 
parceiros e por isso tem vindo 
a implementar sistemas de 
gestão adequados às atividades 
desenvolvidas. 

O ano de 2020, foi um ano de consolidação do Sistema de 
Gestão Integrado que permite dar resposta aos requisitos dos 
referenciais normativos implementados nas empresas da SOJA 
DE PORTUGAL. Esta estrutura comum permite às empresas do 
Grupo aproveitar sinergias e otimizar os recursos. Para além disso, 
dispõe de uma plataforma de gestão única, à qual, em qualquer 
altura, podem ser acrescentadas outras valências, à medida dos 
objetivos e estratégia definidas.

Em 2020, 100% das unidades industriais do Grupo encontravam-
se Certificadas. 

Certificações

Instalação de 2 novas básculas de pesagem de 
60 ton. e redefinição de todos os circuitos de 

circulação internos no polígono industrial
da SORGAL Ovar. 

Construção de um novo polígono de produção 
avícola com capacidade global para 500.000

 aves por ciclo
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Avicasal

Savinor

Sorgal

Granja Avícola 
de S.Tiago

Sociedade 
Avícola do 
Freixo

nas fábricas de 
Fishfeed- unidade 

de Ovar)

nas fábricas de 
PetFood e Fishfeed- 
unidade de Ovar) 

e AC’s (unidade de 
Ovar e Pinheiro 

de Lafões)

nas fábricas de 
PetFood e Fishfeed- 
(unidade de Ovar) 
e AC’s (unidade de 

Ovar e Pinheiro 
de Lafões)

(nas fábricas de 
PetFood - unidade 

de Ovar e da 
Lamarosa)

A Certificação GMP+ fornece uma garantia qualitativa adicional e garante em toda a cadeia em que os produtos 
são produzidos, armazenados e transportados, o respeito pelos mais altos padrões de segurança alimentar 
definidos pela legislação bem como pelas boas práticas setoriais. 

Mais informação disponível em www.savinoruts.pt 

Em 2020, o consumo de matérias-primas manteve-se semelhante aos padrões de anos anteriores, sendo que 
o milho e a soja, representam cerca de 55% do total de material consumido. 

Matérias-primas

Milho
37%

Os principais materiais consumidos são os seguintes (percentagem do total de materiais consumidos):

Soja
18%

Trigo
3%

Colza
3%

Sêmea de 
Trigo
5%

Em 2020, as unidades industriais do Grupo tinham as Certificações: 

As matérias-primas identificadas são de origem renovável, ou seja, renovam-se no tempo da escala humana, 
representando, assim, matérias com um potencial de menor impacto negativo sobre o ambiente, contribuindo 
para o compromisso sustentável do Grupo.
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A SOJA DE PORTUGAL tem vindo a apostar numa 
visão holística de um futuro sustentável ao conciliar 
retornos económicos, sociais e ambientais, através da 
alienação de certas áreas de negócios, sinergias entre 
as áreas existentes, uma forte aposta em inovação e 
Economia Circular e parcerias com Universidades 
para estudo de utilização de coprodutos. 

A transição de uma Economia Linear para a Economia 
Circular é uma preocupação cada vez mais presente 
na SOJA DE PORTUGAL. Esta transição pode 
traduzir-se na redução do desperdício ou dos resíduos, 
em qualquer processo, e consequente redução da 
pressão sobre o ambiente, estimulando um aumento 
da competitividade, promoção da inovação e criação 
de empregos, por ser um modelo de produção e de 
consumo que envolve a partilha, a reutilização, a 
reparação, a renovação e a reciclagem de materiais e 
produtos existentes, e deste modo o aumento do ciclo 
de vida dos produtos e o contributo para o desperdício 
zero.
Uma das formas de contribuir para a redução de custos 
do Grupo em matérias-primas, para uma redução 

da pegada ambiental da empresa e valorização dos 
produtos nacionais é a valorização de coprodutos. Os 
coprodutos gerados no processo de abate e desmancha 
da AVICASAL e SAVINOR são imediatamente 
processados na SAVINOR UTS e transformados 
em matéria-prima necessária para a formulação dos 
alimentos para animais. Este processo de recolha e 
transporte de coprodutos contribui para a criação de 
mais postos de trabalho e para a economia nacional, ao 
optar-se por coprodutos nacionais, em detrimento de 
produtos importados.

Com este fim, e, apesar da pandemia ter vindo 
a dificultar o acesso a matérias-primas, devido a 
problemas logísticos e de inatividade de alguns 
operadores, a SAVINOR UTS recolheu cerca de 
65.000 toneladas de coprodutos (mais de 250.000 
toneladas nos últimos 5 anos) para tratamento e 
valorização. Deste sistema são geradas matérias primas 
que posteriormente são reintegradas no processo de 
produção das áreas de nutrição animal da SORGAL, ou 
comercializadas a entidades externas.

Valorização de coprodutos de outras indústrias

Através da transformação e valorização de coprodutos de origem animal de outras indústrias, a SOJA DE 
PORTUGAL potencia:

Soluções 
competitivas, 
inovadoras e 
sustentáveis

Aumento de 
rastreabilidade dos 
produtos utilizados 

nos processos

Reduzir a pegada de 
carbono e a pegada 

hídrica

Controlo sobre a 
origem e qualidade  

dos produtos

Diminuir a 
exposição a 

fornecedores 
externos
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Gorduras
Animais

Gorduras Animais

Rações

Farinhas Animais

CICLO DE PRODUÇÃO - ECONOMIA CIRCULAR



Farinha
de peixe

Farinha de peixe

Farinha
de Aves

Óleo
de Peixe

Gordura
de Aves
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A SOJA DE PORTUGAL nos últimos anos tem vindo a diversificar e reduzir o consumo geral das embalagens. 
O ano de 2020, em consequência da pandemia, foi um ano atípico tendo-se verificado um aumento de 26% no 
consumo total de embalagens.

Embalagens

200000
400000
600000
800000
1000000
1200000

Madeira (Kg) Alumínio (Kg) Papel (Kg) Plástico (Kg)

2018 2019 2020

Consumo total de embalagens por tipo e ano

O tipo de embalagem mais consumido em 2020 foi a madeira (70%), seguindo-se o plástico (20%), papel e 
cartão (7%) e alumínio (2%).

A SORGAL foi a empresa que consumiu um maior volume de madeira e papel/cartão, seguida pela AVICASAL. 
A SAVINOR foi a empresa que consumiu um menor volume de embalagens (21.546kg), o que equivale a 1% 
do consumo total de embalagens do Grupo SOJA DE PORTUGAL. A SORGAL consumiu 89% do total de 
embalagens do Grupo e a AVICASAL consumiu 9%.

Tipo embalagem

Madeira
(kg/ton)

Alumínio
(kg/ton)

Consumo de embalagens por tipo e por empresa

97%

2%
1%

99,6%

0,4%

SAVINOR
AVICASAL
SORGAL

70%

2% 7%

20%



Papel
(kg/ton)

Plástico
(kg/ton)

59%

37%

6%

79%

19%

2%

Apesar de ainda não existir no mercado uma solução 100% sustentável no que diz respeito ao material 
das embalagens, a SOJA DE PORTUGAL tem vindo a trabalhar e a investigar, em conjunto com as 
Universidades, para reduzir a micragem do plástico nas embalagens, a diversificar, reduzir e a procurar 
as melhores soluções, sendo que os diferentes tipos e materiais de embalagens devem ser adaptados ao 
produto que transportam, de forma a garantir a qualidade, validade e segurança dos alimentos ao longo do 
seu ciclo, desde a produção, passando pelo transporte, armazenamento até ao seu consumo.
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Uma das formas utilizadas para fazer uma venda com 
menor impacto a nível de consumo de materiais de 
embalagem é a venda a granel da carne de aves, esta 
é vendida em caixa coletiva de PVC ou PET reciclável, 
entre os 15 e 25Kg, sendo estas embalagens de tara 
retomada.

As embalagens de produtos da Aquasoja, são todas 
em PET, ou seja, todas podem ser recicladas. 90% 
dos sacos de 30kg da SOJAGADO são em papel e as 
saquetas são feitas com plástico PET.

No quadro  ao lado, pode-se verificar que nas 
embalagens da SORGAL PET FOOD, quanto maior o 
tamanho da embalagem menor a percentagem de PET 
utilizada na sua composição.

Tamanho em 
embalagem PET (gramas/unid.) % PET em 

cada unid.

20 Kg

10 Kg

4 Kg

2 Kg

1,5 Kg

17,33 gr

11,71 gr

6,33 gr

4,33 gr

4,08 gr

11%

12%

13%

18%

19%

3.2 SEGURANÇA ALIMENTAR

A SOJA DE PORTUGAL desenvolve diversas iniciativas que visam garantir que 
os requisitos de qualidade e segurança alimentar estão a ser cumpridos ao longo de 
toda a cadeia de valor.

Das várias iniciativas que visam garantir que os requisitos de qualidade e segurança alimentar estão a ser cumpridos 
ao longo de toda a cadeia de valor, as que se destacam são as iniciativas de sensibilização, conhecimento e formação 
dada aos colaboradores e clientes. No total os colaboradores tiveram 10.387 horas de formação em diferentes 
áreas, mais 4% que em 2019. 

AVICASAL SAVINOR SORGAL
Outras empresas 

do Grupo TOTAL

Horas de formação (h)

Colaboradores envolvidos (nº)

178

111

198

95

27

24

526

36

929

266

Para garantir a segurança alimentar é necessário 
conseguir identificar a origem responsável dos 
ingredientes. Para isso, é realizada anualmente a 
avaliação dos fornecedores do Grupo SOJA DE 
PORTUGAL de forma a cumprir com as exigências 
do sistema de qualidade e requisitos de produção do 
Grupo. Para o ano de 2021, estão previstas novas 
Certificações com diferentes exigências (a este 
propósito consultar 1.5 Cadeia de Valor).

A implementação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade, é essencial por se constituir como uma 
ferramenta de controlo e padronização de processos 

com vista à eficiente otimização dos mesmos, dos 
recursos e das atividades. 
Esta Gestão é transversal a todo o Grupo, e assenta num 
sistema dinâmico, suportado por práticas de melhoria 
contínua, que se ajustam à evolução tecnológica que o 
Grupo tem evidenciado, quer ao nível industrial, quer 
através da I&D de novos produtos e processos.

Por isso, a aposta em novos sistemas de qualidade é 
cada vez mais rigorosa e direcionada para a melhoria 
contínua, mas também para a segurança alimentar e o 
bem-estar animal.

VIDA
SAUDÁVEL3

Em 2020, a formação em segurança alimentar abrangeu 266 colaboradores num total de 929 horas de formação.
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3.3 BEM-ESTAR ANIMAL

A SOJA DE PORTUGAL tem o compromisso de melhorar e promover a proteção e o bem-estar animal em toda a 
cadeia de valor, o que engloba quer as atividades de nutrição animal, quer as atividades de produção de aves, bem 
como as condições em que as aves são criadas e mantidas.

A SOJA DE PORTUGAL acredita que a saúde e o bem-estar animal são fundamentais para desenvolver produtos 
de qualidade, deste modo a sua atuação está em linha com elevados standards e diversas legislações nesta matéria, 
para que esteja garantido o rigor, a qualidade e a segurança dos produtos. No âmbito deste compromisso, em 2020, 
os colaboradores do Grupo tiveram 580 horas de formação no âmbito da Produção Agrícola e Animal, abordadas 
em mais de 40 ações.

Número de Horas de Formação em bem-estar animal aos seus colaboradores:

SAVINOR TSP SPA TOTAL

Horas de formação (h)

Colaboradores envolvidos (nº)

113

9

235

16

162

9

90

5

654

42

SAF GAST

54

3

Os produtos destinados à nutrição animal são 
desenvolvidos a pensar em soluções completas e 
equilibradas, criadas a partir de combinações eficazes 
dos nutrientes. Todos os alimentos são produzidos e 
formulados por veterinários, a pensar na saúde e bem-
estar dos animais, respeitando integralmente as suas 
necessidades nutricionais. 

O sistema de controlo de qualidade do Grupo 
permite garantir a 100% a segurança alimentar dos 
produtos, pois para além de análises internas, a SOJA 
DE PORTUGAL realiza análises complementares 
em laboratórios externos, por amostragem, para 
complementar e confirmar os seus resultados. 

São diversos os aspetos que são tidos em consideração 
para a proteção e o bem-estar animal, que garante a 

sanidade das aves, nomeadamente os relacionados 
com as instalações, equipamentos, regras de 
manuseamento, transporte, pendura e os métodos 
de insensibilização das aves. Neste âmbito, foi criado 
o Manual de Boas Praticas de criação de aves, que 
constitui um compromisso assumido entre todos os 
parceiros. O seu cumprimento é verificado através 
da realização de visitas periódicas dos técnicos às 
explorações, e de auditorias internas e externas, apesar 
dos constrangimentos provocados pela pandemia.

Em 2020 foi reiniciada a produção de frangos na SPA, 
com a renovação efetuada nos equipamentos de alta 
tecnologia capazes de melhorar as condições das aves 
e o seu bem-estar.
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O Grupo SOJA DE PORTUGAL assume o compromisso de criar e distribuir valor económico, que se 
concretiza através dos seguintes objetivos:

Uma gestão financeira e operacional eficiente;
Criação e distribuição de valor para os Stakeholders;
Melhoria contínua. 

176M €
valor económico 

direto gerado

77
ideias de 

colaboradores

35%
de ideias de 

colaboradores, 
aprovadas em 2020, 

já implementadas

A SOJA DE PORTUGAL está consciente da importância de gerar e distribuir valor económico, e define estratégias 
que permitem continuar a consolidar o seu posicionamento no mercado nacional e a marcar presença no mercado 
internacional.

4.1 DESEMPENHO ECONÓMICO 

176M€
Valor Económico 

em 2020

59.352.908€

AVICASAL

38.127.888€ 

SAVINOR

78.854.299€

SORGAL

Em 2020 a SOJA DE PORTUGAL recebeu benefícios financeiros emitidos pelo governo, ao abrigo dos programas 
SIFIDE e RFAI. O valor recebido no ano de reporte foi de aproximadamente 1.899.876,00€.

O programa SIFIDE - Sistema De Incentivos Fiscais À Investigação & Desenvolvimento 
Empresarial, pretende estimular a competitividade das empresas ao apoiar organizações com 
atividade de natureza agrícola, industrial, comercial e de serviços a avançar com projetos 
no âmbito da Investigação & Desenvolvimento através da dedução à coleta do IRC de uma 
percentagem das respetivas despesas de I&D.

O RFAI - Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, previsto no Decreto-Lei nº 162/2014 de 31 de Outubro, é 
um benefício fiscal destinado às empresas para deduzirem à coleta apurada uma percentagem do investimento 
realizado em ativos não correntes (tangíveis e intangíveis).



Conforme vem sendo refletido ao longo do relatório, a Inovação é parte integrante da SOJA DE PORTUGAL, 
por isso, o Grupo desenvolveu uma política de Investigação, Desenvolvimento e Inovação assente em seis pilares:

4.2 INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL

1. Referência no Mercado
Continuar a ser uma referência no Mercado, desenvolver 
produtos inovadores, de elevada qualidade e valor, que 
superem as expectativas dos clientes e consumidores.

2. Abertura ao exterior
Ser uma empresa aberta ao exterior, criar parcerias com 
o meio científico e consolidar as já existentes, com vista 
à circulação e transferência do conhecimento para a 
organização.

3. Ideias Inovadoras

Incentivar ideias inovadoras nas várias áreas do Grupo, 
tendo como finalidade a criação de valor para a organização 
e para os Stakeholders, através do desenvolvimento de 
produtos inovadores e da melhoria da qualidade e segurança 
do portfólio existente.

4. Canais de comunicação Promover canais de comunicação adequados para o 
conhecimento real do Mercado.

5. Cultura de Inovação

Promover a cultura de inovação, através de um ambiente 
propício à criatividade, espírito crítico e de iniciativa dos 
colaboradores. 
Foi criado, em 2013, o Projeto SIM 
- Soja Inovação & Melhoria – que 
pretende transformar e materializar 
ideias de diversas áreas funcionais, 
com especial foco nos produtos e 
serviços.

6. Competitividade Constituir um elemento diferenciador, potenciando a 
competitividade.
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A SOJA DE PORTUGAL tem vindo a estabelecer um conjunto de parcerias que permitem o desenvolvimento 
contínuo de abordagens inovadoras para responder aos desafios e tendências do setor agroalimentar. O Grupo já 
colaborou com um total de 25 bolsas: 6 Blue Young Talent; 11 IJUP-empresas; 6 SANFEED e 2 Talentos, distribuídas 
da seguinte forma nos últimos 6 anos:

Projetos com a Comunidade Científica e Financiamento de Bolsas de Investigação

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1

5
8

4
1

5

Bolsas de investigação

Um dos principais vetores estratégicos da SOJA DE PORTUGAL é a 
Inovação, nesse sentido, são estabelecidas uma série de parcerias com vista 
ao desenvolvimento de um trabalho sustentado e guiado pelos mais exigentes 
padrões de I&D.

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS9

Ano

Nr. de bolsas oferecidas

2020 1
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O Grupo SOJA DE PORTUGAL assume o compromisso de reduzir o impacte ambiental, que se 
concretiza através dos seguintes objetivos:

Implementar iniciativas que promovam o controlo e utilização eficiente de recursos;
Promover uma gestão ambiental eficiente;
Promover a valorização de coprodutos de várias indústrias.

1 milhão € 
de investimento em 
Gestão Ambiental

1.366 ton 
consumo 

de fuelóleo 

0,03 GJ/ton
consumo específico 

de energia por tonelada 
produzida

6.410 ton
consumo de 

biomassa nos sites 
industriais

5.182 t CO  e2

emissões indiretas de 
CO  e estimadas2

4.388 t CO  e2emissões diretas
de CO  e 
estimadas

2

Em 2020, o Grupo continuou a apostar numa gestão responsável do ambiente, resultando num investimento de 
364.568,89 € em custos de prevenção e gestão ambiental.

5.1 GESTÃO RESPONSÁVEL DO AMBIENTE

A SOJA DE PORTUGAL está consciente do impacto positivo que pode ter no ambiente, por isso implementou 
um conjunto de boas práticas, das quais se destacam: 

Valorização da produção de vapor sempre que possível com fontes de energia renovável (biomassa) ou fontes 
mais limpas (como o gás natural); 
Tratamento e reutilização de águas, sempre que tecnicamente possível,  e em e todos os processos que o permitam; 
Eliminação de potenciais focos de ruído através do canopiamento de equipamentos geradores de ruído, tais 
como compressores e geradores;
Recuperação e aproveitamento de fontes de calor geradas nos processos térmicos ou frigorígenos para 
aquecimentos de águas de produção ou de lavagens; e
Instalação de painéis fotovoltaico na SORGAL e previsão de instalações nas outras unidades, o que permite 
uma poupança de 150.000€ ao ano. Está ainda previsto para 2021 montar uma UPAC no site industrial da 
Avicasal.



A SOJA DE PORTUGAL, define anualmente o seu 
plano de monitorizações das emissões gasosas de forma 
a assegurar a qualidade do ar. Este plano é elaborado 
com base na legislação em vigor e nos requisitos 
das licenças ambientais atribuídas a cada instalação 
industrial.

A execução do plano de monitorização é efetuada por 
empresas independentes especializadas e acreditadas 
para o efeito.

Os resultados destas monitorizações são reportados 
às entidades competentes, tendo-se verificado o 
cumprimento dos valores de emissão em todas as 
instalações do Grupo.

Ainda quanto à qualidade do ar, importa referir que o 
recurso à utilização de biomassa e de gás natural, para 
a produção de energia térmica, tem uma contribuição 
muito significativa para a preservação da qualidade do 
mesmo.

Quanto à poluição sonora são realizados em todos sites 
do Grupo, estudos de ruído, de acordo com o atual 
quadro legislativo, aplicável a esta matéria.

A gestão ambiental no Grupo tem também custos associados à deposição de resíduos, tratamento e redução de 
emissões:

SOJA DE 
PORTUGAL

Tratamento e deposição de resíduos

Tratamento e redução de emissões

317,368 €

270,674 €

2020

Despesas com materiais e serviços de manutenção e operação

Seguro de responsabilidade ambiental

Custos de gestão de resíduos, tratamento e redução de emissões (€)

40,673 €

111,597 €

740,312 €

Serviços externos de gestão ambiental

Aquisição de novos equipamentos

Outros

Custos de prevenção e gestão ambiental (€)

62,242 €

1,228 €

301,799 €

364,569 €
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Nos últimos anos tem havido um investimento na gestão ambiental com vista a atingir reduções de emissões, 
resíduos, consumos de água e de energia. Este investimento tem-se materializado através de:

Instalação de 
caldeiras a biomassa 

na AVICASAL e 
SORGAL.

Aposta na tecnologia 
LED em todos os sites 
industriais do Grupo, 

com substituição 
integral de lâmpadas 
por tecnologia LED.

Instalação de 
parque fotovoltaico 

de 1MWH na 
SORGAL Ovar;

Construção de 
uma nova ETAR 

com capacidade de 
tratamento equivalente 

a uma cidade de 
50.000 habitantes 
no site industrial da 
SAVINOR Trofa;

Reconversão de uma 
caldeira de fuelóleo, 

para uma caldeira 
de gás natural na 
SAVINOR Trofa;

Formação em Gestão 
Ambiental a todos os 
gestores do grupo e 
participantes ativos 

nos processos;

Instalação de sistemas 
automáticos de 

monitorização remota 
online em todos os 
setores e empresas 
consumidoras de 
energia e de água, 

com vista à otimização 
dos consumos;

Estabelecimento de 
avenças e parcerias 

com empresas 
especializadas nas 
áreas da energia e 

águas de consumo e 
residuais, com vista 
ao estabelecimento 

das melhores práticas 
para otimização de 

consumos dos recursos.

5.2 UTILIZAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS 

No ano de reporte verificou-se um aumento geral 
no consumo de energia em todas as empresas 
do Grupo de aproximadamente 14%, ficando o 
consumo total de energia em 307.561GJ. Este 
aumento global de energia deve-se à alteração 
da produção e de consumos do Grupo, que está 
mais diversificado.

Energia

SAVINOR
AVICASAL
SORGAL

42%

40%

18%

Consumo de 
energia por 

empresa

2018

2019

2020

262 891 GJ

270 405 GJ  

307 561 GJ  

Consumo de energia por ano

0.04 GJ

0.03 GJ

0.04 GJ
Consumo específico de energia (GJ/ton)
Consumo total de energia (GJ)

Ano

Consumo Energia
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SAVINOR registou novamente o maior consumo total de energia do Grupo (42%), seguida da SORGAL (40%) e 
por fim a AVICASAL (18%). 

O consumo total de energia aumentou nas 3 empresas do Grupo, a SAVINOR registou um aumento de 4% face a 
igual período do ano anterior (125.295 GJ em 2019, para 129.914 em 2020), o aumento da AVICASAL foi de 51% 
(36.292 GJ, em 2019, para 54.761 em 2020) e o consumo total de energia da SORGAL aumentou de 108.819 
para 122.886 em 2020, ou seja, 13%. 

Evolução do consumo de energia por fonte ao longo dos últimos três anos:

202020192018

54414 66174

0

66915

4 31156

71754
75487

74161

9539
8768

6410

Consumo de
Fuelóleo (GJ)

Consumo de
Gás Natural (GJ)

Consumo de
Gasóleo (GJ)

Consumo de
Eletricidade (GJ)

Consumo de
Biomassa (GJ)

Como se pode verificar pelo gráfico acima apresentado, o consumo de fuelóleo manteve-se semelhante nos últimos 
três anos, registando um pequeno aumento no último ano de 7%. O consumo de nafta e gasóleo tiveram um 
aumento de 184% e 452%, respetivamente, e o consumo de eletricidade registou uma redução (-27%). O consumo 
de gás natural registou um aumento de 270%, enquanto o consumo de biomassa reduziu 27%.

Relativamente ao consumo de energia, por fonte, por empresa, em 2020 apresenta-se o gráfico abaixo, que 
evidencia a diferença de consumo entre as várias empresas.

SAVINORAVICASALSORGAL

50941

4069 0 0 0

66915

0 0311

37919

14038

22205
34027

25179

40794

Consumo de
Fuelóleo (GJ)

Consumo de
Gás Natural (GJ)

Consumo de
Gasóleo (GJ)

Consumo de
Eletricidade (GJ)

Consumo de
Biomassa (GJ)

Consumo por empresa

181094069
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Utilização de gás natural na SAVINOR

Assiste-se globalmente a uma necessidade 
crescente de utilização de fontes de energia 
renovável ou limpas, e cada vez mais o gás 
natural é considerado como uma das principais 
alternativas. O gás natural, é uma fonte de energia 
de origem natural, e, genericamente, resulta 
da decomposição de matéria orgânica vegetal e 
animal, acumulada ao longo de milhões de anos 
em jazidas naturais subterrâneas. É utilizado 
como existe no subsolo, desde a sua extração até 
chegar ao consumidor final, não sofre processos 
significativos de transformação industrial para 
além de ter uma reduzida pegada de carbono, 
especialmente quando comparado com fontes de 
energia fósseis tradicionais.

A aposta no gás natural faz-se notar particularmente 
na SAVINOR, que conseguirá reduzir as suas 
emissões de CO   para a atmosfera em cerca de 
570 toneladas por ano. 

Esta redução anual corresponde globalmente ao 
CO   que é sequestrado da atmosfera em cerca de 
4.000 árvores, desde a sua plantação até à idade 
de 20 anos. 

2

2

Parque solar fotovoltaico na SORGAL

O ano de 2020 marca o início do consumo de 
energia verde no Grupo SOJA DE PORTUGAL, 
no entanto este caminho iniciou-se em 2019 com 
a orçamentação e análise com vista à instalação 
de um parque de produção de energia, através 
de energia solar (fotovoltaico) no principal site 
industrial, na SORGAL, em Ovar. 

O parque solar fotovoltaico tem uma capacidade 
de produção de energia de 1.000 KWh numa área 
de cerca de 15.000 m   em solo. 2

A energia gerada é absorvida, quase, a 100% 
pelo polígono industrial e corresponde a uma 
autossuficiência de 1/3 de energia verde neste site, 
ou seja, estima-se que anualmente seja evitado 
362.509kg CO    para a atmosfera, correspondendo 
a uma absorção equivalente de 16.474 árvores.

2

O Grupo SOJA DE PORTUGAL 
desenvolve várias iniciativas com 
vista a diminuir o seu consumo 
energético, promover a energia de 
fontes renováveis, e minimização de 
emissões de gases de efeito de estufa. 

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS9COMBATER AS

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

13ENERGIA LIMPA E 
ACESSÍVEL7
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A SOJA DE PORTUGAL está empenhada em reduzir a sua pegada de carbono, para isso tem investido na 
transformação e valorização de coprodutos de origem animal de outras indústrias resultando no menor transporte 
de produtos, por não haver necessidade de os importar, e reduz a necessidade de extrair novos produtos do meio 
ambiente. Aposta ainda na Economia Circular e na inovação, de forma a criar produtos mais sustentáveis, cuja 
pegada de carbono é mais reduzida. 

Pegada de carbono

65%

21%

14%
Em termos de emissões, foi registado um aumento 
do total de emissões de CO   (âmbito 1 e 2) de 15%. 

As emissões diretas (âmbito 1  ) representaram 54% 
das emissões totais e as emissões indiretas (âmbito 
2  ) representaram os restantes 46% das emissões 
totais do Grupo.

A SORGAL foi responsável por 65% das emissões 
(cerca de 6.263 tCO  e), a AVICASAL 21% (1.993 
tCO  e) e a SAVINOR 14% (1.314 tCO  e).

2

1

2

2
2

2018

2019

2020

9 902

8 147

9 570  

39 (t CO  e)

21 (t CO  e)

36 (t CO  e)

Emissões totais de CO  e por ano2

Emissões específicas (t CO  e)
Emissões totais de GEE (t CO  e)2

2

54%

Emissões indiretas (t CO  e)
Emissões diretas (t CO  e)

46%

  Emissões diretas produzidas associadas ao consumo de combustíveis 
da frota e das instalações.
  Emissões indiretas associadas à eletricidade.2

1

Emissões totais 
de CO  e por 

tipo
2

2

2

2

2

2

2

Ano

SAVINORAVICASALSORGAL

Emissões CO2
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Em 2020 o consumo de biomassa no grupo evitou o consumo de 2.850 toneladas de nafta, evitando a emissão 
de 8.189 toneladas de CO  para a atmosfera, o que corresponde a uma absorção equivalente de 372.000 árvores.2  

2019 2020

Emissões de GEE de Âmbito 1 – Emissões diretas

Emissões diretas das operações 4.070 4.389

Emissões indiretas – emissões associadas à aquisiçao de eletricidade (market-based) 4.131 4.058

Total – Emissões de GEE de Âmbito 1

Total – Emissões de GEE de Âmbito 2

4.070 5.182

4.131 4.058

tCO  e (ton)2

Emissões de GEE de Âmbito 2 – Emissões indiretas

Emissões indiretas – emissões associadas à aquisiçao de eletricidade (location-based) 4.077 4.388

Market-based

Location-based 4.077 4.388

Total – Emissões de GEE de Âmbito 1 e 2 (market-based) 8.147 9.5670

A captação total de água na SOJA DE PORTUGAL registou um aumento de 7%, quando comparado com 2019. 
A captação de água foi superior na AVICASAL, que representou 46% da captação total, a SAVINOR representou 
43% da captação total e a SORGAL representou os restantes 11%. 

Água e efluentes

46%

43%

11%

Captação total 
de água por 

empresa

2018

2019

2020

200 460

239 139

256 987

0,8 m

1,0 m

Captação de água por ano

Captação específica de água (m  /ton)
Captação total de água (m  )3

3

0,9 m

3

3

3

Ano

SAVINORAVICASALSORGAL

Captação Água



60/61

A melhoria dos sistemas de tratamento terciário de 
água residual, com o objetivo de alargar a utilidade 
da mesma, tem sido uma prioridade para a SOJA DE 
PORTUGAL. Através da utilização de um sistema de 
filtração e desinfeção por cloro, o Grupo tem vindo a 
reaproveitar a água residual em cerca de 20%. Esta 
água reutilizada tem como finalidade a rega, lavagem 
de arruamentos, lavagem de pavimentos, oficinas, 
entre outros.

Em 2020 verificou-se um aumento de 11% do volume 
de efluentes no Grupo, aumento semelhante ao 
registado nas águas residuais específicas. Em linha 
com anos anteriores, a AVICASAL continuou a 
ter o maior impacto no volume de efluentes, com 
uma percentagem de 51.71% do total, seguido pela 
SAVINOR com 47.54% e pela SORGAL, com 0.75% 
do total de efluentes do Grupo.

2018

2019

2020

208 824

228 979  

0,82 m

Volume de efluente por ano

Volume de efluentes específico (m  /ton
Volume de efluente (m  )3

3

51.71%

0.75%

Volume de 
efluentes por 

empresa

0,77 m

0,86 m

207 157
47.54%

Todas as unidades industriais da SOJA DE PORTUGAL fazem a monitorização mensal dos consumos, considerando 
os volumes autorizados, e cumprem as licenças ambientais. 

3

3

3

Ano

SAVINORAVICASALSORGAL

Volume efluente
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O Grupo produziu 4.040 toneladas de resíduos, tendo-se verificado uma taxa de valorização de 61%. A produção 
total de resíduos verificou uma redução de 18% face a 2019, sendo que em 2020, 98% dos resíduos foram do tipo 
“não perigosos”. Em termos de distribuição por empresa, a AVICASAL teve a maior produção de resíduos, com 45% 
do total do Grupo, seguido da SAVINOR, com 37% e, a SORGAL, com 18%.

Resíduos

45%

18%

Produção de 
resíduos

37%

SAVINORAVICASALSORGAL

A redução de quantidade de resíduos produzidos durante 
o ano 2020, deve-se essencialmente a uma descida 
significativa da quantidade de lamas produzidas pela 
Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais da 
SAVINOR, pelo mesmo motivo verificou-se também um 
decréscimo da percentagem de resíduos encaminhados 
para operações de valorização, uma vez que as lamas 
produzidas nas Estação de Tratamento de Águas Residuais 
Industriais (ETARI) são encaminhadas para unidades de 
compostagem.

Produção de resíduos por tipo de valorização

2018 2019 2020

Produção de resíduos (t)Resíduos valorizados (t) Resíduos não valorizados (t)

1080
1853

2934

O Grupo SOJA DE PORTUGAL promove na sua atuação uma gestão sustentável e 
utilização eficiente dos recursos. 

PRODUÇÃO E
CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

12

Pr
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uç
ão

 re
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Ano

1714

3201

4914

1592

2448

4040
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O Grupo SOJA DE PORTUGAL assume o compromisso de valorizar o capital humano, através dos 
seguintes objetivos:

Assegurar a gestão de talento e a satisfação dos colaboradores;
Melhorar as condições de Saúde e Segurança dos colaboradores;
Promover a ética, igualdade e o respeito pelos Direitos Humanos.

653 
Colaboradores

81%
Contratos sem termo

30%
Mulheres

+ 10 mil
Horas de formação

44%
Mulheres em cargos 

de Direção

72%
Índice de Satisfação 
do Cliente Interno



2020 foi um ano marcado pela pandemia causada pelo 
Covid-19, com impacto no trabalho desenvolvido pelas 
diferentes equipas do Grupo SOJA DE PORTUGAL. 
Foi um ano difícil, que colocou o mundo perante 
desafios e dificuldades e que levou a SOJA DE 
PORTUGAL a ter de criar medidas imediatas para 
reagir perante as adversidades que surgiram. 

O foco de toda a organização mudou substancialmente, 
de modo a salvaguardar a segurança e saúde de todos os 
colaboradores, bem como a manutenção da atividade. 
A 6 de março de 2020, foi criada a primeira versão 
do Plano de Contingência da SOJA DE PORTUGAL, 
que teve especial destaque para a comunicação e 
sensibilização das equipas para a importância das 
regras de higiene e distanciamento social, necessidade 
de recorrer ao regime de teletrabalho, desfasamento 
de horários, utilização da máscara, restrições de 
circulação entre sites, entre muitas outras medidas 
operacionalizadas no terreno. 

A 17 de março de 2020 foi decretado Estado de 
Calamidade em Ovar, onde está localizada a sede do 

Grupo, e fixada uma cerca sanitária Municipal, com 
interdição das deslocações por via rodoviária de, e, para 
o Município de Ovar, onde o esforço acrescido levou 
também a manter o nível de exigência das medidas 
implementadas nos restantes sites do Grupo. 

Por força da evolução da pandemia ao longo do ano, 
houve necessidade de atualização e introdução de 
novas medidas. Foram várias as práticas introduzidas 
no novo dia-a-dia dos colaboradores, e felizmente, 
não houve surtos a reportar ou unidades industriais 
paralisadas devido ao COVID-19. Desta forma, o 
esforço de todos, permitiu em 2020, apesar de todos 
os constrangimentos, continuar a laborar e a servir os 
clientes, sem necessidade de recorrer a mecanismos de 
layoff ou outros apoios extraordinários.

O Grupo conseguiu continuar a sua atividade sobretudo 
no que concerne ao recrutamento e seleção de novos 
colaboradores e manutenção da estrutura, bem como 
com a dinamização de ações de formação, seja online, 
seja em regime on job/presencial, com o cumprimento 
de todas as medidas de segurança.

6.1 CAPITAL HUMANO DA SOJA DE PORTUGAL 

A 31 de dezembro de 2020, o Grupo 
SOJA DE PORTUGAL registava 
653 colaboradores, o que reflete uma 
diminuição de 3% face ao ano anterior. Dos 
653 colaboradores, 81% são colaboradores 
com contratos sem termo, uma ligeira 
subida face a (+ 1%). 

SAVINOR
AVICASAL
SORGAL

20%

28%27%

OUTROS

25%

Colaboradores 
por empresa

2018

2019

2020

641

670

653

Colaboradores
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Nr. Colaboradores Total

Colaboradores por empresa



SOJA DE PORTUGAL | Relatório de Sustentabilidade 2020

No que diz respeito à distribuição por género dos 
colaboradores, 30% dos colaboradores são do 
sexo feminino. Relativamente às faixas etárias, 
cerca de 86% dos colaboradores têm mais de 
30 anos de idade e cerca de 15% tem menos de 
30 anos. 2% dos colaboradores contratados em 
2020 tinham 50 ou mais anos de idade.

Colaboradores distribuídos por idade 
e género

O Grupo está comprometido em promover a igualdade de oportunidades. 
Em 2020, 30% dos colaboradores da SOJA DE PORTUGAL são mulheres. 
Adicionalmente, 44% diretoras.

2018

 Total

> de 50 

30 a 49 

18 a 29 

2019

 Total

> de 50 

30 a 49 

18 a 29 

69
32

101

Masculino Feminino Total

217

112

329

211

48

163

78
31

109

225

118

343

218

53

165

449

192

641

468

202

670

 Total

> de 50 

30 a 49 

18 a 29 

66
28

94

Masculino Feminino Total

225

111

336

223

56

167

458

195

653

Masculino Feminino Total

IGUALDADE 
DE GÉNERO5

2020

2019

2020

2020



Estratégia de Gestão de Recursos Humanos

Uma sólida estratégia de gestão de Recursos 
Humanos é essencial para continuar a procurar, 
desenvolver e adequar as melhores práticas de 
gestão de pessoas, que tanto contribuem para a 
prosperidade, inovação e crescimento sustentável 
do Grupo. Faz parte desta estratégia a divulgação 
e promoção dos valores que fazem parte do ADN 
do Grupo: ambição, colaboração, responsabilidade, 
rigor, inovação e confiabilidade.

Trabalhar para melhorar as condições de Saúde 
e Segurança de todos colaboradores, o Plano 
de Ações 2021-2023, inserido na Estratégia de 
Sustentabilidade do Grupo, tem como um dos 
objetivos, em 2022, desenvolver um Programa de 
promoção do bem-estar e saúde dos colaboradores, 
através de Palestras Wellness, Alimentação Saudável 
e atividades de Ginástica Laboral.

De forma a continuar o caminho iniciado em 2019, 
e, em virtude da pandemia, o meio digital continuou 
a ser uma forte aposta do Grupo, nomeadamente 
através da implementação do teletrabalho e de 
formação online.

O recrutamento de novos colaboradores avançou 
através da utilização de plataformas e sites de emprego 
e através, do Cento de Emprego, Universidades e 
Feiras de Emprego. 

Envolvimento dos colaboradores

À semelhança dos anos anteriores, foi efetuada a avaliação do Cliente Interno. O estudo foi realizado ao nível 
das primeiras linhas de Gestão de Topo com o objetivo de analisar a qualidade e capacidade do nível de serviço 
entre departamentos. Pela primeira vez em 2020, foram incluídos os Gestores Industriais dada a criticidade das 
equipas que estão sob sua alçada. Assim, o resultado do índice de satisfação de cliente interno foi de 72,29%. 
Comparativamente a 2019 (72,46%), concluímos que foi um bom resultado dado o ano atípico que afetou a 
dinâmica de trabalho e interações das diversas estruturas organizacionais. 

Devido às restrições da pandemia, não foi possível realizar o diagnóstico de Clima Social em 2020, tal como 
estava previsto, dada a implicação que este estudo exige no preenchimento do inquérito em papel por cerca de 
grande parte da organização que é infoexcluída. Prevemos que seja realizado em 2022.

Benefícios proporcionados aos colaboradores

Ciente da importância dos seus colaboradores, a SOJA DE PORTUGAL proporciona um conjunto de 
benefícios aos mesmos. Entre estes destacam-se: 

Cheque de natalidade;
Oferta de cabazes de Natal a todos os colaboradores;
Oferta de brinquedos aos filhos dos colaboradores;
Descontos em todos os produtos da SOJA DE PORTUGAL;
Protocolos com entidades externas (descontos para colaboradores e familiares);
Oferta de uma peça de fruta por dia a cada colaborador;
Oferta de relógios aos colaboradores que fazem 25 anos de serviço.

É de salientar que a habitual Festa de Natal para os colaboradores, reformados e familiares, bem como parte dos 
eventos presenciais, não foram realizados em virtude da pandemia.
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6.2 DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO 

O desenvolvimento de competências dos colaboradores é um dos eixos de atuação estratégica da SOJA DE 
PORTUGAL. Em 2020, as principais áreas de Formação foram de enquadramento na organização, Indústrias 
Alimentares, Produção Agrícola e Animal e Serviços de Transporte. 

2018

2019

2020

17 492

10 877

10387

27 h

16 h

Evolução do total de horas e média de 
horas de formação por colaborador (h)

16 h

Em relação ao ano de 2019, o número total de 
horas de formação reduziu em 5%, no entanto o 
número médio de horas de formação por colaborador 
manteve-se estável. As horas de formação por 
colaborador por género totalizaram 17 horas por 
colaborador do género masculino e 13 horas por 
colaborador do género feminino.

Total de horas de formação

Dirigentes/ 
Diretores

Quadros 
superiores

Feminino Masculino

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Quadros 
médios e 

intermédios

Profissionais  
altamente 

qualificados e 
qualificados

Profissionais  
semi-

qualificados

Profissionais  
não 

qualificados

Praticantes/ 
aprendizes

Apesar da crescente dificuldade que a pandemia 
trouxe na área da Formação, nomeadamente pelas 
restrições de realização de formações presenciais, foi 
possível realizar ações de formação online (Webinars, 
Workshops, Ações Técnicas) de forma a promover o 
desenvolvimento das competências dos colaboradores. 

Algumas das principais temáticas abordadas foram ao 
nível do Bem-Estar Animal, Ciências Informáticas, 
Marketing e Publicidade, Eletricidade e Energia, Biologia 
e Bioquímica, Comércio e Contabilidade e Fiscalidade, 
Sensibilizações em matéria de Segurança e Higiene no 
Trabalho e Medidas Preventivas do Covid-19. 

Para além disso, no âmbito dos workshops desenvolvidos, 
alguns dos temas foram a Resiliência e a Motivação 
para o Sucesso e a Comunicação e Gestão de Conflitos, 
que se revelou muito importante para o ano atípico de 
2020 e 2021

Foram ainda realizados diversos webinars e workshops 
em regime online, nas mais diversas áreas com 
relevância das diferentes áreas de negócio, incluindo 
ainda ações técnicas.

Ano

Nr. Horas

Horas formação

Função
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O desenvolvimento de competências dos colaboradores através da Formação faz 
parte da estratégia da SOJA DE PORTUGAL. Nesse sentido, em 2020, foram 
realizadas 441 ações, que envolveram 576 colaboradores.

6.3 ÉTICA, IGUALDADE E DIREITOS HUMANOS

A SOJA DE PORTUGAL assume o compromisso de tratar todos os seus colaboradores de forma igual com 
respeito e dignidade, promovendo um ambiente de trabalho respeitoso, dignificante, livre de comportamentos 
desadequados e discriminatórios em função da idade, incapacidade, estado civil, raça ou cor, país de origem, religião, 
sexo, orientação sexual ou identidade, como está indicado na legislação e no Código de Trabalho de Portugal.

Em 2017, materializou-se o compromisso para com a ética e respeito pelos Direitos 
Humanos, através da criação do Código de Conduta de Prevenção do Assédio, 
transversal a todas as empresas e aplicável a todos os colaboradores. 
Está em curso e definido no plano de ações do triénio a criação da política de Direitos 
Humanos do Grupo em 2021.

Estabelecidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos e na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho, os Direitos Humanos são direitos e liberdades fundamentais civis, 
políticos, económicos, sociais e culturais.

Portugal, e a maioria dos países mundiais, está a começar a criar leis e obrigações corporativas para estabelecer 
planos e processos para due diligence na área de Direitos Humanos de forma a reportar a sua implementação e 
eficácia – a hard law. No entanto, nos últimos anos as empresas nacionais e internacionais, onde se inclui a SOJA 
DE PORTUGAL, têm vindo a implementar os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos (UNGP) nas operações da empresa e nas relações de negócios para, através da soft law, estar 
à frente da curva regulatória e evitar, de forma mais eficiente e eficaz, possíveis danos que possam ser causados e 
contruir relações de confiança com as comunidades e partes interessadas.

6.4 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

A SOJA DE PORTUGAL tem um compromisso com a segurança dos colaboradores e aposta no reforço de 
medidas que permitam a adoção de novos comportamentos capazes de prevenir e reduzir a sinistralidade laboral. 

Desde 2017, a SOJA DE PORTUGAL conta com um programa formativo de desenvolvimento de competências 
na área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, disponível para todos os colaboradores. Em 2020, foi dada 
continuidade à implementação deste programa face ao papel crucial do mesmo no desenvolvimento da cultura de 
segurança da SOJA DE PORTUGAL. As empresas do Grupo têm vindo a proporcionar uma série de ações de 
Formação específicas sobre: os Riscos existentes no local de trabalho; Ergonomia, Condução de equipamentos de 
movimentação de cargas industriais e Emergência (primeiros socorros e combate a incêndios).

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE4

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO8
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A SOJA DE PORTUGAL atua de acordo com o 
Código de Trabalho português que indica, entre 
outros requisitos, que o empregador deve assegurar 
formação e material adequado para que o colaborador 
possa prevenir os riscos associados ao exercício da 
sua atividade, reforçando assim a necessidade, já 
identificada, de promover a consciencialização dos 
colaboradores nestas matérias.

Em termos de avaliações de risco, o Grupo aplica 
processos de análise de todos os aspetos do trabalho, 
de modo a tentar compreender o que poderá provocar 
danos, a possibilidade de eliminação dos perigos e 
a averiguação de quais as medidas de prevenção ou 
de proteção que terão de ser postas em prática, por 
forma a controlar os riscos. Esta avaliação consiste 
num processo dinâmico e é atualizada e melhorada 

regularmente, na sequência de alterações legais ou 
normativas ou com vista à adaptação face à evolução 
tecnológica dos materiais, equipamentos e processos. 
Deste modo, o Grupo faz o acompanhamento de todas 
as atividades (auditorias e avaliações de risco), de modo 
a assegurar que é recolhida a informação correta e 
adequada ao setor e atividade a que se destina. 

Em 2020 não foram registadas mortes resultantes 
de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. 
Ocorreram 2 acidentes de trabalho com consequência 
grave (de acordo com a definição da Autoridade para as 
Condições do Trabalho).

2018 2019 2020

Total de horas trabalhadas (h)

Total de óbitos (n.º)

1.078.369

0

1.105.153

0

1.082.540

0

Total de acidentes de trabalho graves (n.º)

Total de acidentes de trabalho (n.º)

Índice de acidentes de trabalho graves

1 2 2

79 100 2

- - 1,84%

Índice de acidentes de trabalho

Total de doenças profissionais (n.º)

Índice de doenças profissionais

- - 3,69%

2 2 0
1,9% 1,8% 0

O Departamento de Recursos Humanos, responsável pela Saúde e Segurança, continuará a desenvolver e a adequar 
práticas que suportem as necessidades do negócio, que promovam o desenvolvimento das pessoas e dos valores que 
contribuam para a promoção da Segurança e Saúde no Trabalho. Só com esta estratégia será possível valorizar as 
pessoas que tanto contribuem para a prosperidade, inovação e crescimento sustentável da SOJA DE PORTUGAL. 
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O desenvolvimento de competências dos 
colaboradores é um dos eixos de atuação 
estratégica da SOJA DE PORTUGAL. Em 
2020, as principais áreas de formação foram 
de enquadramento na organização, Indústrias 
Alimentares, Produção Agrícola e Animal e 
Serviços de Transporte. 
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O Grupo SOJA DE PORTUGAL assume o compromisso em apoiar a comunidade, que se concretiza através:

Desenvolvimento de projetos com impactos sociais positivos na comunidade, nas áreas da saúde, 
educação, ambiente e desporto.

8
iniciativas destacadas 

de apoio à
comunidade 

246 mil € 
em apoios concedidos

Para a SOJA DE PORTUGAL todos os agentes podem ter um papel ativo dentro das comunidades em que se 
inserem. Neste sentido, o Grupo assumiu o compromisso de desenvolver projetos e iniciativas com impacto positivo 
na sociedade, nas áreas da saúde, educação, ambiente e desporto nas várias comunidades que se insere em Portugal. 

Das iniciativas de apoio às comunidades locais realizadas, destacam-se:

O nosso compromisso com o bem-estar animal

SOJAGADO promoveu formação sobre 
‘Nutrição de Frangos e galinhas poedeiras’

A SOJAGADO promoveu uma ação de formação 
presencial aos clientes da Cooperativa Agrícola 
da Feira. O orador presente foi o Veterinário e 
Diretor Técnico da SOJAGADO, José Vieira, que 
abordou o tema ‘Nutrição de frangos e galinhas 
poedeiras’. 

A SORGAL Pet Food doou 18 mil quilos de ração à 
Associação Animais de Rua

A SORGAL Pet Food doou 18.000 KG de ração 
à Associação Animais de Rua, no âmbito de uma 
campanha que decorreu durante o mês de março 
nas páginas de Facebook e Instagram da SORGAL 
PET FOOD.



SORGAL apoia a estratégia “Do Prado ao Prato”
A SORGAL apoia a estratégia “Do Prado ao 
Prato”, promovida pela IACA – Associação 
Portuguesa dos Industriais de Alimentos 
Compostos para Animais.  Esta estratégia visa 
defender um sistema alimentar justo, sustentável 
e amigo do ambiente e do cidadão, com vista a um 
futuro mais sustentável.

Reforço da doação de alimentos na pandemia
Desde o início da pandemia, a SOJA DE PORTUGAL 
reforçou a doação de alimentos para associações de 
animais. Em 2020 foram doados cerca de 54.330 Kg 
do portfólio de produtos da SORGAL PET FOOD 
e da SOJAGADO.  Este apoio foi prestado a mais 
de 45 associações de animais carenciadas e culturais 
como a Fundação de Serralves, da qual a SOJA DE 
PORTUGAL é um dos membros fundadores. No 
total dos últimos 3 anos foram doadas 91 toneladas 
de alimentos para animais.

O nosso compromisso com a educação

A SAVINOR atribuiu pelo terceiro ano consecutivo, 
3 bolsas de estudo, no valor de 6.000€, a estudantes 
universitários residentes no concelho da Trofa. De 
forma a honrar todos os profissionais de saúde que se 
encontram na linha da frente no combate à pandemia 
da COVID-19, a SAVINOR apoiou alunos das áreas 
das ciências sociais e da saúde - Sociologia, Medicina 
e Enfermagem.

SAVINOR atribui bolsas de estudo 

O nosso compromisso com as comunidades locais

A SOJAGADO apoia o Esmoriz Ginásio Clube, 
na modalidade de voleibol. O clube destaca-se 
na modalidade de voleibol e tem-se dedicado à 
promoção da prática desportiva junto de vários 
escalões, tendo conquistado vários títulos nacionais.

SOJAGADO apoio a equipa de Esmoriz
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AVICASAL e a SAVINOR apoiam clientes na 
proteção contra COVID-19

A AVICASAL e a SAVINOR apoiam os seus 
clientes na proteção contra o COVID-19, através 
da oferta de máscaras e viseiras de proteção 
individuais.

AVICASAL apoia desporto em diversas 
modalidades

A AVICASAL patrocina as modalidades de Andebol 
e Futebol em S. Pedro do Sul.

SORGAL PET FOOD patrocina as Palhacinhas
A SORGAL PET FOOD patrocina o grupo de 
Carnaval “As Palhacinhas”, que participou nos 
grandes desfiles carnavalescos em Ovar durante 
o mês de fevereiro.

A SOJA DE PORTUGAL divulga regularmente 
iniciativas de cariz sustentável

A SOJA DE PORTUGAL publicou, em 2020, 179 
comunicações de cariz sustentável, desempenhando 
um papel ativo junto da comunidade através da 
constante comunicação sobre o seu desenvolvimento 
de atividades e apelo à sensibilização de temas sobre 
sustentabilidade, ambiental, social e financeira.
No âmbito da pandemia, o Grupo fez ainda várias 
publicações nas suas redes a apelar às medidas de 
higienização das mãos e distanciamento social.

Com o início da pandemia, a AVICASAL e a SAVINOR 
doaram cerca de 1.500Kg de carne de aves, contribuindo para 
mitigar as necessidades nutricionais de algumas famílias que se 
encontram numa situação vulnerável.

AVICASAL e SAVINOR doam carne de aves



Dia Mundial da Conservação da Natureza

From Circular to Linear Ideas!
Em 2021 a SOJA DE PORTUGAL apoia e faz 
parte do júri do concurso “From Circular to Linear 
Ideas! “, o propósito da sua participação é o de 
sensibilizar e mobilizar a comunidade científica para 
o tema Economia Circular, mudando paradigmas na 
sociedade e na indústria, uma vez que o processo de 
produção da SOJA DE PORTUGAL é apoiado num 
modelo de Economia Circular integrado.

Para celebrar o Dia Mundial da Conservação da 
Natureza, dia 28 de julho de 2021, a SAVINOR 
plantou 200 árvores dentro do seu polígono 
industrial. Este é um gesto que visa registar o 
compromisso de compensação das emissões de 
CO  do Grupo e contribuir para a mitigação da 
pegada carbónica

2

Circular Summit – “Closing the loop, 
opening the future”

A SOJA DE PORTUGAL marcou presença como 
palestrante na primeira conferência, promovida 
pela Rise Up – Junior Enterprise e o Instituto 
Universitário da Maia, dedicada à Economia Circular, 
para assinalar a semana europeia do ambiente.
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A SOJA DE PORTUGAL publica anualmente o Relatório de 
Sustentabilidade, desde 2012. Esta publicação tem o intuito de 
promover a transparência do Grupo, melhorar as suas práticas 
e potenciar a adoção de princípios de sustentabilidade na sua 
cadeia de valor e junto dos seus stakeholders. Através do presente 
relatório, o Grupo divulga o seu desempenho sustentável, no 
que respeita aos pilares económico, ambiental e social.

SOBRE O RELATÓRIO

Período de reporte

O período de reporte deste Relatório incide sobre a 
atividade das empresas do Grupo durante o ano 2020 (1 
de janeiro a 31 de dezembro) e a informação relativa às 
atividades implementadas na comunidade desde 2020 
até ao primeiro semestre de 2021 . Sempre que possível 
existem referências a fatores relativos a anos anteriores 
de modo a permitir apresentar uma visão comparativa e 
evolutiva dos últimos anos.

GRI Reporting Initiative (GRI)

O presente Relatório foi elaborado de acordo com as 
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) – para a 
opção “De Acordo – Essencial” (vide “Tabela GRI” com 
as respetivas respostas aos indicadores GRI Standards).

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A SOJA DE PORTUGAL visa contribuir para a 
concretização da Agenda 2030 ao integrar as metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas 
tomadas de decisão e na estratégia de sustentabilidade.

Verificação externa

Os dados apresentados neste Relatório não foram sujeitos 
a verificação externa independente.
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