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Total de vendas
para exportação

25%

Investimento
em I&D nos
últimos 5 anos

11M €

Sites Industriais

9

82M

Nutrição animal

Volume de negócios total

172M

78M

UTS

Carne de Aves

670
Colaboradores
Diretos

1500
Colaboradores
indiretos

3300
Clientes
ativos
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António Isidoro
Presidente do Conselho
de Administração

”

Numa época atípica como a que vivemos, fazer
crescer as empresas e a atividade destas de forma
inteligente e sustentável, é o grande desafio atual
e das futuras gerações de empresários e gestores.
O lucro pelo lucro ou a obsessão pelo crescimento
económico, já não são admitidos como o único
motor estratégico de atuação, nem são sinónimo de
competitividade para os atuais gestores, onde me
incluo, assim como a equipa de que tenho o gosto
de liderar.
Ao longo destas páginas, é percetível a importância
que atribuímos ao crescimento sustentável, a forma
como reconhecemos o seu valor competitivo no
presente e para o futuro, reforçando a capacidade
do grupo SOJA DE PORTUGAL de satisfazer as
suas necessidades atuais sem comprometer a
capacidade das gerações futuras.
É ainda transparente a firmeza, mesmo nos
momentos mais difíceis da pandemia, com que nos
mantivemos fiéis ao compromisso assumido em 2012
quando definimos a estratégia de sustentabilidade

do Grupo e iniciamos um caminho de reporte público
dos compromissos assumidos e da sua evolução. A
implementação de variadíssimas iniciativas com
impacto na sustentabilidade ambiental e social, dános a certeza do nosso contributo para um mundo
melhor, tanto ao nível do uso e proteção dos recursos
naturais existentes, no equilíbrio dos ecossistemas,
como na adoção de boas práticas de distribuição
equilibrada de benefícios económicos, apoiando
a comunidade local, associações de proteção
de animais, escolas, bombeiros, campanhas de
poupança de água, entre outros.
Os tempos difíceis que atravessamos deixam-nos
uma certeza: Tudo mudou, desde a forma como
manifestamos os afetos, ao valor atribuído ao
trabalho, ou à forma como olhamos para o futuro.
Esperemos que os ensinamentos desta pandemia
nos tornem em melhores cuidadores das pessoas e
do ambiente, em melhores empresas e empregadores
e que aumente em todos nós um espírito de maior
cuidado para com tudo o que nos rodeia.
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“

Tudo mudou, desde a forma como manifestamos os afetos, ao
valor atribuído ao trabalho, ou à forma como olhamos para o
futuro. Esperemos que os ensinamentos desta pandemia nos
tornem em melhores cuidadores das pessoas e do ambiente, em
melhores empresas e empregadores e que aumente em todos nós
um espírito de maior cuidado para com tudo o que nos rodeia.
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1. A Soja de Portugal

1.1 SOBRE A SOJA DE PORTUGAL
Com origem em Ovar, desde 1943 que a SOJA DE PORTUGAL tem vindo a desenvolver operações em diversos setores
de atividade, dos quais atualmente se destacam:

Nutrição animal

Carne de Aves

Recolha, tratamento e
valorização de coprodutos
de origem animal

O Grupo SOJA DE PORTUGAL engloba algumas das mais relevantes empresas do setor agroindustrial, tais como a
SORGAL, AVICASAL e a SAVINOR. O Grupo tem vindo a apostar em marcas fortes que têm permitido atingir posições de
liderança no mercado nacional e conquistar quota de mercado no mercado externo.

Visão

Missão
Ambicionamos desenvolver negócios no setor
da indústria agroalimentar, em áreas geradoras
de sinergias, concebendo e disponibilizando ao
mercado soluções competitivas, inovadoras e
sustentáveis, mantendo elevados níveis de serviço
e qualidade e equilibrando os interesses legítimos
dos diferentes Stakeholders.

Pretendemos ser reconhecidos 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:
• Fidelidade e Confiabilidade na relação com os
clientes;
• Inovação;
• Gestão de Risco;
• Sustentabilidade;
• Eficiência Operacional.

Valores
COOPERAÇÃO
Juntos somos
mais fortes

AMBIÇÃO
Superamos
expectativas

RESPONSABILIDADE
Somos transparentes
e ponderamos
diferentes interesses

RIGOR
Cumprimos para
exigir, exigimos
para cumprir

INOVAÇÃO
Somos pró-ativos e
ágeis na adaptação
à mudança

CONFIABILIDADE
Somos fiáveis e
consistentes.
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De mãos dadas com a atividade económica, o Grupo tem permanentemente presente a sua responsabilidade social e
ambiental, que tem contribuído para uma clara melhoria da qualidade de vida das comunidades onde está presente.

1. A Soja de Portugal

O Universo Soja de Portugal

Grupo

3 Áreas
funcionais

5 Áreas
negócio

Nutrição animal

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

1. A Soja de Portugal

3 Empresas

SORGAL, S.A.
13

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.
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6 Marcas

1. A Soja de Portugal

Áreas de negócio

NUTRIÇÃO ANIMAL

SOJAGADO

Área de negócio de alimentos
compostos para pecuária e avicultura.

AQUASOJA

Área de negócio de alimentos
para aquacultura.

Proposta de valor
Conceber, produzir e comercializar alimentos de qualidade,
que aumentam a rentabilidade das explorações pecuárias,
suportados em soluções integradas e à medida, assistência
técnica personalizada e praticando sólidas relações de
parcerias.

Proposta de valor
Conceber, produzir e comercializar soluções nutricionais
integradas para peixes e crustáceos, desenvolvidas à
medida, em estreita colaboração com o produtor, criando
valor de forma sustentável e em harmonia com o meio
ambiente.
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SORGAL PET FOOD

Área de negócio de alimentos secos
para cães e gatos.

Proposta de valor
Confiabilidade: garantimos qualidade em tempo útil.
Flexibilidade: procuramos vender uma solução o mais
personalizada possível.
Proximidade: feedback permanente junto dos clientes.

CARNE DE AVES

Proposta de valor

AVICASAL/ SAVINOR

Área de negócio responsável pela
produção, abate, desmancha e
comercialização de carne de aves,
representada por duas marcas:
AVICASAL e SAVINOR.

Criação, abate e distribuição de produtos frescos de carne
de aves com excelente relação qualidade/preço, alargado
por um portfólio de produtos complementares, assegurando
aos nossos clientes um serviço de distribuição diário com
um cumprimento zeloso dos horários de entrega definidos.

VALORIZAÇÃO DE COPRODUTOS

Proposta de valor

UTS

Área de negócio responsável pela
valorização de coprodutos.

Serviço de recolha, tratamento e valorização de coprodutos
de origem animal, confiável e competitivo, suportado em
processos inovadores e sustentáveis enquadrados numa
cultura de responsabilidade social, económica e ambiental.

1. A Soja de Portugal

Prémios e reconhecimentos
Avicasal distinguida com os prémios
“Escolha do Consumidor” e
“Sabor do Ano” 2019
A AVICASAL foi duplamente distinguida com o “Sabor
do Ano 2019” e “Escolha do Consumidor 2019”. Selos de
excelência atribuídos aos produtos de maior qualidade
e confiança quando comparados diretamente com os
principais concorrentes do mercado.

500 Maiores e
Melhores

SORGAL nas 500 Maiores e Melhores da
revista Exame
A SORGAL foi reconhecida pela revista Exame, em
2019, como uma das 500 Maiores e Melhores Empresas
nacionais.

Jornal Notícias
de Vouzela
100 Maiores Empresas
do Concelho de S. Pedro do Sul

AVICASAL é a maior empresa em São Pedro
do Sul
A AVICASAL figurou no 1.º lugar no ranking das 100
maiores Empresas de São Pedro do Sul, publicado pelo
Jornal Notícias de Vouzela.
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Localização SOJA DE PORTUGAL

SAVINOR

AVICASAL

Trofa

Plataforma Pinhel
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SPA
Trofa

AVICASAL

São Pedro do Sul

SORGAL

SOCIEDADE AVÍCOLA
DO FREIXO

Ovar

São Pedro do Sul

SORGAL

Torres Novas

GRANJA AVÍCOLA
S. TIAGO
SORGAL

Oliveira de Frades

São Pedro do Sul

1. A Soja de Portugal

1.2 MATERIALIDADE
A avaliação de materialidade permite a identificação e priorização dos temas sociais, ambientais, económicos e de
governance tendo em consideração as atividades que a SOJA DE PORTUGAL desenvolve ao longo da sua cadeia de valor.
Nesse sentido, a SOJA DE PORTUGAL realizou, em 2019, uma auscultação aos seus Stakeholders, que permitiu identificar
os temas mais relevantes para o Grupo e os seus Stakeholders.
A matriz de materialidade da SOJA DE PORTUGAL 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.

Ética e respeito
pelos Direitos
Humanos
17

Top 5 temas
materiais
Segurança
alimentar

Saúde e
segurança no
trabalho

Desempenho
económico/ Criação
de valor

Matriz de Materialidade – SOJA DE PORTUGAL

1

Relevância para os Stakeholders

2
3

4
5
7

8
9

6

10

11

12
13

16
17

15

14

18

Importância para a SOJA DE PORTUGAL

1 Qualidade do produto
2 Segurança alimentar
3 Desempenho económico/ Criação de valor
4 Saúde e segurança alimentar
5 Ética e respeito pelos Direitos Humanos
6 Desenvolvimento do Capital Humano
7 Utilização eficiente da água
8 Envolvimento com a comunidade local
9 Gestão ambiental
10 Valorização de subprodutos de outras indústrias
11 Qualidade de efluentes e resíduos
12 Utilização eficiente de energia e emissões de CO2 associadas*
13 Diversidade e igualdade de oportunidades
14 Cadeia de fornecimento sustentável
15 Bem-estar animal*
16 Promoção de alimentação saudável e acessível*
17 Ética e Direitos dos animais
18 Biodiversidade
*Apesar de ser um tema de prioridade média, será tratado pela
SOJA DE PORTUGAL como um tema de prioridade elevada.
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Qualidade do
produto
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1.3 STAKEHOLDERS
A SOJA DE PORTUGAL reconhece a importância de todos os seus stakeholders como elemento fundamental para
o desenvolvimento das suas atividades e para o sucesso alcançado. O Grupo considera, ainda, que todos os seus
stakeholders são fundamentais no que respeita à validação das opções estratégicas, pelo que a gestão da sustentabilidade
do Grupo tem em conta as suas preocupações e expetativas quanto às matérias a monitorizar e comunicar.
A identificação dos Stakeholders da SOJA DE PORTUGAL foi efetuada com base em critérios de responsabilidade,
influência e dependência. Ou seja, todas aquelas, pessoas ou instituições, que afetam e/ou podem ser afetados pelas
atividades, produtos ou serviços da SOJA DE PORTUGAL e o desempenho a ela associado.

Clientes e
consumidores

Acionistas e
Investidores

Colaboradores

Comunidade
Científica

Relatório de Sustentabilidade 2019
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Comunidade
local

Sociedade
civil

Entidades
Setoriais

Média

Fornecedores

Instituições
Financeiras
Governo e
Autarquias

1. A Soja de Portugal

Principais ferramentas para comunicar com os Stakeholders

Sociedade civil

Media

Instituições financeiras

Governo e autarquias

Fornecedores

Entidades setoriais

Comunidade local

Comunidade científica

Colaboradores

Clientes e Consumidores

Acionistas e investidores

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.

Reportar

Informar e comunicar
Website
Brochuras informativas
Imprensa
Newsletter Aquasoja
Newsletter SPT
Newsletter interna
Redes sociais
Intranet
SMS promocionais
Linha direta de apoio ao Cliente para atendimento
de reclamações e sugestões
Agenda Sojagado
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
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Assembleia Geral de Acionistas
Reuniões do Conselho de Administração
Informação de gestão
Relatório e Contas
Relatório de Sustentabilidade
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Colaborar
Avaliação da satisfação de clientes
Política de resposta a reclamações
Avaliação de Fornecedores
Participação em feiras e conferências

Auscultação de Stakeholders
A SOJA DE PORTUGAL, em 2019 realizou uma nova auscultação aos seus stakeholders em matéria de sustentabilidade.
Esta auscultação visa compreender as suas preocupações e expetativas nesta matéria.

89 stakeholders
consultados
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49 respostas
obtidas

Taxa de resposta
de 55%

A auscultação incidiu sobre três principais áreas:
Visão de Sustentabilidade;
Temas Relevantes e Desempenho de Sustentabilidade; e
Reporte de Sustentabilidade.

Auscultação de Stakeholders
Área de análise

Resultados
% de Respostas Positivas

(Concordo Totalmente + Concordo)

1

2

3

Visão de
sustentabilidade

Temas Relevantes
e Desempenho de
Sustentabilidade

Reporte de
Sustentabilidade

Os Stakeholders consideram
que a SOJA DE PORTUGAL
apresenta uma visão clara
das suas responsabilidades
em matérias relacionadas
com a sustentabilidade.

Qualidade
do produto

Segurança
alimentar

84%
82%

Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade
Económica
Ambiental
Social

Desempenho
Saúde e
económico/
segurança
criação de
no trabalho
valor

A quase totalidade
dos stakeholders
(91%) classificaram a
informação disponibilizada
no Relatório de
Sustentabilidade como
“Muito Bom” ou “Bom”.

82%

Ética e
respeito
pelos
direitos
humanos

Desenvolvimento Utilização
do capital
eficiente
humano
da água

Classificação da informação disponibilizada no
Relatório de Sustentabilidade 2017
Análise global

4%
58%
Muito bom

33%
Bom

Suficiente

4%
Muito mau

1. A Soja de Portugal

1.4 MODELO DE GOVERNO E GESTÃO DE RISCO
Modelo de governo
A SOJA DE PORTUGAL tem um modelo de governo assente em três órgãos: Assembleia Geral, Conselho de Administração
e Fiscal Único. Adicionalmente, perante o compromisso de integrar a Sustentabilidade e a Inovação na gestão diária
da empresa, a SOJA DE PORTUGAL criou, para apoio ao Conselho de Administração, duas comissões: a Comissão de
Sustentabilidade e a Comissão de Inovação.

Conselho de
Administração
Assembleia geral

Comissão de Inovação
e Melhoria
Comissão de
Sustentabilidade

Fiscal Único

Assembleia Geral (AG)
Realizam-se reuniões de Assembleia Geral com periocidade mínima anual, nas quais os acionistas fazem as suas
recomendações. Estas reuniões podem ser realizadas sempre que os acionistas as convoquem.

Conselho de Administração (CA)
O Conselho de Administração da SOJA DE PORTUGAL é constituído por três administradores: António Isidoro
(Presidente), Manuel Silva (Administrador) e Vítor Pinho (Administrador).
O Conselho de Administração tem como funções supervisionar, controlar e acompanhar as questões estratégicas
(objetivos, indicadores e metas corporativas). Adicionalmente, cabe ao CA assegurar que são efetuados reportes
mensais aos acionistas. As reuniões ordinárias são anualmente calendarizadas, cumprindo um agendamento de 12
reuniões por ano.
Anualmente é ainda realizada 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 da SOJA DE PORTUGAL.

António Isidoro

Presidente do Conselho
de Administração

Manuel Silva
Administrador

Vitor Pinho
Administrador

Relatório de Sustentabilidade 2019
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Fiscal Único

Comissão de Inovação

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, o ROC 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.

A Comissão de Inovação tem como missão definir a estratégia de
inovação e garantir que a mesma está a ser implementada. É da sua
responsabilidade assegurar a promoção de uma cultura dinâmica,
inovadora e de melhoria na organização. Pretende-se ainda fortalecer
a interação entre todos os colaboradores e entre as empresas do
Grupo, promovendo uma adequada gestão de conhecimento e a
proatividade interna. Com caráter multidisciplinar, a Comissão
reúne-se bimestralmente e a sua agenda inclui 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.

Elementos da Comissão de Inovação

Relatório de Sustentabilidade 2019
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António Isidoro
Presidente do
Conselho
de Administração

Paula Azevedo
Diretora
Administrativa e
Financeira

Tiago Aires

Diretor Técnico
Aquasoja

Gabriel Gil

Diretor Industrial

Diana Silva

Diretora de Qualidade,
Ambiente e Inovação

Comissão de Sustentabilidade
A Comissão de Sustentabilidade tem como missão definir a estratégia de sustentabilidade e garantir a sua implementação.
Fazem parte desta Comissão o Presidente do Conselho de Administração e os responsáveis por áreas funcionais (Técnica,
Controlo de Gestão, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade, Recursos Humanos, Qualidade, Ambiente e Segurança
e Industrial).
Com caráter multidisciplinar, a 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.
Elementos da Comissão de Sustentabilidade

António Isidoro

Presidente do Conselho
de Administração

Lídia Moreira

Diretora de Marketing,
Comunicação e
Sustentabilidade

Lurdes Nogueira

Gestora de Qualidade e
Segurança Alimentar

José Vieira

Diretor Técnico
Avicultura

Gabriel Gil

Diretor Industrial

Sofia Rocha

Diretora de Recursos
Humanos

John Araújo

Diretor de Controlo
de Gestão

1. A Soja de Portugal

Gestão de Risco
A SOJA DE PORTUGAL acredita na importância de uma sólida cultura de conformidade. Como tal, tem trabalhado no
seu desenvolvimento, tendo a gestão de risco assumido um papel de destaque na gestão do Grupo. O acompanhamento
meticuloso dos riscos inerentes às diversas atividades desenvolvidas na empresa são um instrumento fundamental de
apoio aos órgãos de gestão, permitindo-lhes controlar e mitigar todas as situações que possam parecer duvidosas nomeadamente no âmbito dos riscos Económicos, Financeiros, de Segurança Alimentar, Ambientais e Seguros.

10 motivos que levam a SOJA DE PORTUGAL a preocupar-se com a Gestão do Risco:

2

Garantir a implementação de medidas
e comportamentos preventivos, de
acordo com os riscos identificados;

3

Ter em conta as boas
práticas de governance de
risco;

4

Contribuir para a garantia da
conformidade com requisitos legais;

5

Contribuir para a melhoraria da
eficiência e eficácia;

6

Promover a identificação de
oportunidades de melhoria;

7

Ser um instrumento
fundamental de apoio aos
órgãos de gestão;

8

Encorajar uma gestão proativa,
identificando continuadamente os
novos eventos de risco;

9

Contribuir para um melhor
conhecimento da SOJA DE
PORTUGAL como um todo;

10

Envolvimento com Stakeholders.

23
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1

Prevenir a imprevisibilidade do
futuro;
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2
COMPROMISSO COM
A SUSTENTABILIDADE
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2. Compromisso com a Sustentablilidade

2.1 ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 2021-2023
A SOJA DE PORTUGAL, no desenvolvimento das suas atividades, assume o compromisso
de criar valor económico, ambiental e social ao longo de toda a sua cadeia de valor,
garantindo a segurança alimentar e qualidade do produto, o bem-estar e desenvolvimento
dos seus colaboradores.
A sustentabilidade é uma prioridade para a SOJA DE PORTUGAL. O compromisso assumido pretende responder às
diversas preocupações dos stakeholders e às boas práticas implementadas no mercado. Como tal, irá ser definida uma
estratégia de sustentabilidade para 2021-2023 assente em cinco prioridades estratégicas.
Uma atuação que assegure a qualidade dos produtos e a segurança
alimentar, que além de mitigar riscos relativos à saúde e à segurança
do consumidor, permita o acesso a produtos saudáveis e ao consumo
responsável.

Promover o consumo responsável

Relatório de Sustentabilidade 2019
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Uma gestão financeira e operacional eficiente, com base em princípios
de ética e de conduta, permite criar e distribuir valor para os nossos
stakeholders e promover a melhoria contínua.

Criar e distribuir
valor económico

Reduzir o impacte
ambiental

Valorizar o capital
humano

Apoiar a
comunidade

Uma atuação com base na gestão responsável do ambiente em termos
de redução de emissões, resíduos, consumos de água e de energia,
permite à empresa não só reduzir a sua pegada ambiental, como também
contribuir para o combate às alterações climáticas.

Uma atuação com base em boas práticas de desenvolvimento de
colaboradores, e de segurança no trabalho, baseado em princípios de
ética e conduta, permite não só atrair e reter talentos, como estimular e
melhorar a qualidade de vida dos colaboradores.

Uma atuação que promova o envolvimento e a proximidade com as
comunidades locais. O apoio a causas locais ou de educação ambiental,
permite aumentar o impacto social da empresa e a criação de valor para
as comunidades envolventes.

2. Compromisso com a Sustentablilidade

O compromisso da SOJA DE PORTUGAL em prol do crescimento sustentável encontra-se alinhado com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que constituem a Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU). Dos 17 ODS
destacam-se particularmente 11 ODS para os quais a SOJA DE PORTUGAL contribui através das inúmeras ações e
iniciativas desenvolvidas, definidas pela sua estratégia.

INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

VIDA
SAUDÁVEL

PRODUÇÃO E
CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

COMBATER AS
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

IGUALDADE
DE GÉNERO

PROTEGER A
VIDA MARINHA

ÁGUA E
SANEAMENTO

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE
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ERADICAR
A FOME
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3. Consumo Responsável

3.1 COMPROMISSO
Os nossos objetivos
Melhorar as boas práticas de segurança alimentar, maneio 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.

Indicadores 2019

83%

+ de 18

das unidades industriais
certificadas

novos produtos lançados
em 2019
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305

1.000

participantes na formação
em segurança
alimentar

horas de formação em
segurança alimentar

Principais iniciativas 2019

Entrada da SOJA
DE PORTUGAL em
linear de venda num
dos maiores players
nacionais;

Consolidação do
Sistema de Gestão
Integrado.

Criação de nova
embalagem nos
sistemas de Vácuo
ou ATM (Atmosfera
Protegida ou
Modificada);

Organização de
Jornadas Técnicas;

Participação no evento
“Better Training
for Safer Food” da
Comissão Europeia;

Vídeos de
aconselhamento
técnico.

3. Consumo Responsável

3.2 PRODUTOS
A SOJA DE PORTUGAL conta com um conjunto de diversos processos para o desenvolvimento dos seus produtos,
assentes na qualidade e segurança. A abordagem holística presente no desenvolvimento dos produtos do Grupo
fomentam o compromisso de promover o consumo responsável.
A disponibilização, sem falhas, de produtos com qualidade e segurança alimentar carece de uma gestão adequada
dos meios, dos processos e dos produtos, atuação bem definida, na garantia da qualidade e segurança dos produtos
alimentares, no cumprimento da legislação aplicável, na resposta às solicitações das entidades oficiais, na melhoria
contínua e na procura da excelência.

Nutrição animal
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. Contamos com uma equipa técnicocomercial experiente que garante o acompanhamento de qualidade aos nossos produtos.

Sorgal Pet Food

Lançamento da
linha de produtos
NEOGOLD
Aquasoja

Rebranding da marca
Classic
Sorgal Pet Food
Lançamento da linha
de produtos YGEIA
DERMA
Aquasoja

Rebranding da marca
SIR
Sorgal Pet Food
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Lançamento da linha
KEYDOG e KEYCAT

3. Consumo Responsável

Carne de aves
De forma a responder aos novos desafios e ao novo contexto do Grupo, foram adaptados processos, criados novos
produtos e desenvolvidas novas formas de acondicionamento, através de sistemas de Vácuo ou ATM (Atmosfera
Modificada). Este sistema permite prolongar a durabilidade dos alimentos e a sua data de validade, garantindo que
mesmo em situações cuja distribuição é mais longínqua, é possível manter a sua qualidade.

Foram ainda desenvolvidas:

1

Várias referências de produtos desmanchados embalados em vácuo;

2

Melhoria e aperfeiçoamento do processo de embalamento para um sistema mais seguro e
bastante mais rápido com recurso a um equipamento de termoformagem;

3

Aquisição de equipamento que possibilita a otimização dos custos de produção
associados ao desenvolvimento de um novo produto com necessidades acrescidas de
embalamento de miudezas de frango.

Relatório de Sustentabilidade 2019
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Para 2020 está prevista a continuidade de vários investimentos no setor da carne de aves que permitirão que as
empresas do Grupo SOJA DE PORTUGAL usufruam da mais elevada tecnologia disponível no mercado, e os quais irão
contribuir para o desenvolvimento contínuo desta área de negócio, melhorando a qualidade dos seus produtos e serviços
e aumentando e dinamizando o seu portfólio de produtos e soluções nutricionais.

Certificações
Conscientes do papel das certificações enquanto garantia de confiança para os seus consumidores, clientes e parceiros,
a SOJA DE PORTUGAL tem vindo a implementar sistemas de gestão integrados adequados às atividades desenvolvidas.
O ano de 2019, foi um ano de consolidação do Sistema de Gestão Integrado que permite dar resposta aos requisitos dos
referenciais normativos existentes nas empresas da SOJA DE PORTUGAL. Esta estrutura comum permite às empresas
do Grupo aproveitar sinergias e otimizar os recursos. Para além disso, permite a definição de uma plataforma de gestão
única, à qual, em qualquer altura, podem ser acrescentadas outras valências, à medida dos objetivos e estratégia definida
pela gestão.
Em 2019, 83,33% das unidades industriais do Grupo encontravam-se certificadas.

3. Consumo Responsável

(nas fábricas de Pet
Food - unidade de Ovar
e de Lamarosa)
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(na fábrica de Fishfeed
– unidade de Ovar)

We are committed to
“Feed Safety Worldwide”

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

www.savinoruts.pt

3. Consumo Responsável

Consumo de matériais primas
Milho

Soja

Colza

Trigo

39%

17%

5%

3%

Sêmea de
Trigo
4%

Outras*
8%

*Entre outras matérias primas está incluído milho não OGM (Organismo geneticamente modificado), destilado de milho,
farinha de peixe, farinha de mamíferos, farinha de aves.

Em 2019, as matérias primas mais consumidas na SOJA DE PORTUGAL foram o milho e a soja (cerca de 56%).

Valorização de coprodutos de outras origens
A SOJA DE PORTUGAL tem vindo a apostar num futuro sustentável e a adaptar a sua estratégia com vista a retornos
económicos, sociais e ambientais, através da alienação de certas áreas de negócios, sinergias entre as áreas existentes
e uma forte aposta em inovação e economia circular.
A valorização de coprodutos contribui para uma redução de custos do Grupo em matérias primas e para uma redução da
pegada ambiental da empresa. De uma forma mais detalhada, 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.

3.3 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.
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O Grupo SOJA DE PORTUGAL, na procura de patamares mais elevados no âmbito da qualidade e segurança alimentar,
desenvolve um plano de atividades que vão desde a definição e implementação de ações, monitorização, análise de
desvios e auditorias de processos.
Anualmente, os colaboradores das empresas SOJA DE PORTUGAL recebem, de acordo com o plano anual de formação
definido pelos RH, formação em higiene e segurança alimentar, formação em food defense e food fraud, que são
fundamentais para o cumprimento dos requisitos de qualidade dos nossos produtos.
Sendo as ações de formação uma ferramenta essencial para a sensibilização e conhecimento, o Grupo dota os seus
colaboradores e clientes com formação nesta área. Em 2019, a formação em segurança alimentar abrangeu 305
colaboradores num total de 1000 horas de formação (+18% de horas que no ano anterior).
TOTAL
Horas de formação (h)
Colaboradores

230 h

272 h

161 h

323 h

986 h

100

106

50

48

305

A Soja de Portugal participou por 2 vezes na organização do programa da
Comissão Europeia - Better Training for Safer Food
Visita da Comissão Europeia
O programa “Better Training for Safer Food”, organizou 2 visitas às instalações da SORGAL e da SAVINOR. O programa
contou com um grupo de cerca de 50 veterinários e técnicos oficiais provenientes dos diferentes estados membros da
UE (mais Informações podem ser encontradas aqui: https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en).
“Better Training for Safer Food” (BTSF) é uma iniciativa de formação da Comissão Europeia que abrange a legislação
alimentar e animal, saúde e bem-estar animal, regras fitossanitárias e regras sobre produtos fitofarmacêuticos. O programa
“BTSF – Better Training for Safer Food” foi lançado em 2006 e pretende assegurar a harmonização dos procedimentos
de controlo entre os parceiros da UE e os não membros da UE, a fim de garantir uma posição competitiva paralela das
empresas da UE com os seus homólogos de países terceiros, criando confiança no modelo regulamentar da UE com as
autoridades competentes de outros parceiros comerciais internacionais.

3. Consumo Responsável

3.4 BEM-ESTAR ANIMAL

O compromisso de melhorar e promover a proteção e o bem-estar animal
em toda a cadeia de valor é vital para a SOJA DE PORTUGAL. Acreditamos
que a saúde e o bem-estar animal são fundamentais na alimentação,
ao assegurarmos a legislação e os elevados standards neste âmbito,
garantindo com rigor a qualidade e a segurança dos nossos produtos.

Na SOJA DE PORTUGAL, a proteção e o bem-estar animal englobam quer as atividades de nutrição animal, quer as
atividades de produção de aves, bem como as condições em que as aves são criadas e desenvolvidas.
No que se refere à nutrição animal, os nossos produtos são desenvolvidos a pensar em soluções completas e equilibradas,
criadas a partir de combinações eficazes de nutrientes. Todos os alimentos produzidos, formulados por veterinários, são
desenvolvidos a pensar na saúde e bem-estar dos animais, respeitando integralmente as suas necessidades nutricionais.

A sanidade das aves desde o primeiro momento de vida
é importante para os consumidores, criadores, industriais,
veterinários e entidades oficiais. Neste sentido, são
diversos os aspetos que a Soja de Portugal tem em
consideração para a proteção e o bem-estar animal,
nomeadamente os relacionados com as instalações,
equipamentos, regras de maneio, transporte, pendura e
os métodos de insensibilização das aves.

De modo a assegurar o cumprimento estrito da legislação,
a SOJA DE PORTUGAL desenvolveu um Manual de Boas
Práticas para a Criação de Aves, que pretende assegurar
que todas as atividades de criação de aves decorrem de
acordo com os requisitos de higiene, boas práticas de
criação avícola, contribuindo, para um produto seguro.
A SOJA DE PORTUGAL assegura o rigoroso cumprimento
da legislação relativa ao bem-estar animal nas suas
granjas, através de visitas técnicas semanais de
profissionais qualificados. Nestas visitas, é efetuado
o acompanhamento do bando, verificam-se as suas
condições, bem como o nível de conformidade dos locais
com as práticas exigidas pelo Grupo. Paralelamente, estas
ações são avaliadas por equipas de auditoria internas e
externas no mínimo duas vezes por ano.

3.4 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 seus produtos, a SOJA DE PORTUGAL assegura a rastreabilidade 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 em que ele passou, como produção, processo 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, com o objetivo de testar e validar
a metodologia de atuação perante a necessidade de retirada de produtos e lotes expedidos identificados como não
seguros ou potencialmente não seguros, de forma a tornar o processo célere e eficaz.
Adicionalmente, a SOJA DE PORTUGAL continua a assegurar a satisfação dos seus clientes, fornecedores e demais
stakeholders, através do 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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O sistema de controlo de qualidade do Grupo permite
garantir a 100% a segurança alimentar dos animais,
contribuindo assim, para a sua saúde e bem-estar. Para
além de análises internas, a SOJA DE PORTUGAL realiza
análises complementares em laboratórios externos, por
amostragem, para complementar e confirmar os seus
resultados.
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4. Criação de valor

4.1 DESEMPENHO ECONÓMICO
O compromisso de criar e distribuir valor económico
Indicadores 2019

114

ideias de
colaboradores
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valor económico
acumulado

valor económico
distribuído

valor económico gerado

38

3 milhões €

169 milhões €

172 milhões €

38%

de ideias de colaboradores
aprovadas em
2019 já foram
implementadas

Conscientes da importância de gerar e distribuir valor económico, a SOJA DE PORTUGAL define estratégias que
permitem continuar a consolidar significativamente o seu posicionamento no mercado nacional e com presença no
mercado internacional.
Em 2019, a SOJA DE PORTUGAL, através das empresas AVICASAL, SAVINOR e SORGAL gerou aproximadamente
172.000.000€ de valor económico, distribuído da seguinte forma:

Valor
Económico
Gerado (€)

AVICASAL
57.220.341 €

SAVINOR
32.022.899 €

SORGAL
82.811.566 €

Valor
Económico
Distribuído (€)
CUSTOS OPERACIONAIS
AVICASAL: 53.940.301
SAVINOR: 29.822.577
SORGAL: 74.930.114
COLABORADORES
AVICASAL: 3.458.016
SAVINOR: 2.308.843
SORGAL: 4.264.295
INVESTIDORES
AVICASAL: 46.079
SAVINOR: 38.998
SORGAL: 210.941
ESTADO
AVICASAL: 55.983
SAVINOR: 301.524
SORGAL: 4.224
COMUNIDADES
AVICASAL: 92.053
SAVINOR: 89.738
SORGAL: 112.352

Valor
Económico
Acumulado (€)

AVICASAL
-260.125 €

SAVINOR
64.267 €

SORGAL
3.289.640 €

4. Criação de valor

4.2 INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL
Criado em 2017, o projeto SIM – SOJA Inovação e Melhoria consiste num portal
integrado no website do grupo, onde os colaboradores podem partilhar ideias
de inovação e melhorias relacionadas com o seu dia-a-dia. O principal objetivo
do projeto é transformar e materializar ideias de diversas áreas funcionais, com
especial foco nos produtos e serviços.

Sendo a inovação parte integrante do ADN da SOJA DE PORTUGAL, o Grupo desenvolveu uma
política de investigação, desenvolvimento e inovação assente em seis pilares:

Manter-se como referência no mercado, desenvolvendo produtos
inovadores, de elevada qualidade e valor, que superem as expectativas
de clientes e consumidores.

2. Abertura ao exterior

Ser uma empresa aberta ao exterior, com vista à circulação e transferência
do conhecimento para a organização, potenciado através da criação de
novas parcerias com o meio científico e consolidação das já existentes.

3. Ideias Inovadoras

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

4. Canais de comunicação adequados

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 seus colaboradores.

6. Competitividade

Constituir um elemento diferenciador, potenciando a competitividade.
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1. Referência no mercado

4. Criação de valor

Projetos com a comunidade científica e Financiamento de Bolsas de Investigação
A SOJA DE PORTUGAL tem vindo a desenvolver, ao longo do tempo, um conjunto de parcerias internas e externas que
permitem o desenvolvimento contínuo de abordagens inovadoras para os desafios e tendências no setor agroalimentar.

MinDog - Minerais Orgânicos na Alimentação de Cães
Cofinanciado por:
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Projeto P2020 I&DT em co-promoção
Parceiros: Sorgal, Alltech, Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar (UP) e Faculdade de Farmácia da UP
A sustentabilidade da indústria europeia de pet food passa, em larga medida, pela capacidade de conseguir colocar no
mercado dietas “premium”, de elevada qualidade, capazes de responder às exigências dos consumidores, a preços mais
competitivos e respeitando o ambiente.
O projeto MinDog propõe-se adquirir novo conhecimento científico e encontrar soluções técnicas que permitam identificar
as melhores fontes de minerais (orgânicos ou inorgânicos) para a nutrição de cachorros e cães adultos.

ANIMAL4Aqua
Projeto P2020 I&DT em co-promoção;
Parceiros: Sorgal, Savinor, Avicasal, Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar da UP
Para responder ao desafio de conseguir colocar no mercado da
aquacultura europeia produtos de dietas “premium”, a SORGAL em
conjunto com os seus demais parceiros procuraram adquirir novos
conhecimentos para o desenvolvimento de uma nova gama de alimentos
compostos mais sustentáveis e específicos para a espécie robalo, e
também com um melhor desempenho e preços mais competitivos.

ANIMAL4Aqua
Nova gama de alimentos
compostos para
robalo com recurso a
ingredientes animais

Cofinanciado por:

4. Criação de valor

VALORMAR – Valorização integral dos recursos marinhos: potencial, inovação tecnológica
e novas aplicações
Projeto Mobilizador P2020 I&DT em co-promoção
Em parceria com 18 empresas e 13 entidades do sistema de I&D o objetivo
principal é desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que potenciem a
valorização e uso eficiente dos recursos marinhos através da integração das
cadeias de valor, numa lógica de economia circular, articulando diferentes
indústrias, nomeadamente alimentar, biomédica, farmacêutica e cosmética.
Cofinanciado por:

IJUP
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Durante 2019 decorreram os 3 projetos apoiados ao abrigo
do programa Projetos Pluridisciplinares IJUP Empresas, da
Universidade do Porto.
a) IJUP-Empresas-14 – Functional feeds to tackle meagre
(Argyrosomus regius) stress: physiological responses under
chronic and acute stressful conditions;
b) IJUP-Empresas-17 – SafestPoultry: understanding the
impact of organic versus inorganic zinc and copper formulas
use at farm level in the safety of marketed poultry-meat;
c) IJUP-Empresas-24 – Effects of Ygeia+ on the European
seabass immune response and disease resistance: New tools
and opportunities Y+Health.
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O ValorMar tem como objetivo geral a valorização de recursos marinhos, através da investigação, desenvolvimento e
demonstração de novos produtos e da melhoria de processos produtivos, propondo soluções inovadoras para a criação
de novos produtos alimentares saudáveis, recorrendo a inovadoras tecnologias sustentáveis e eficientes.

BYT CIIMAR
Em 2019 a SOJA DE PORTUGAL patrocinou uma bolsa do programa Blue
Young Talent, com o tema aprovado “Effects of feeding frequency in gilthead
seabream (Sparus aurata) intestinal functionality”, tendo como orientador
Inês Guerreiro e Aires Oliva Teles, FCUP/CIIMAR e aluno Guilherme de
Carvalho Sampaio da Nóvoa.

SANFEED
O Programa SANFEED (Sustainable Animal Nutrition and Feeding) é um
Programa Doutoral em Ciência Animal em ambiente industrial, fundado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que iniciou no ano académico
de 2014/2015 e é coordenado pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar da UP. A SOJA DE PORTUGAL ao longo do programa financiou várias
bolsas de doutoramento em ambiente empresarial.
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5. Impacto ambiental

5.1 GESTÃO RESPONSÁVEL DO AMBIENTE

O compromisso de reduzir o impacto ambiental

Os nossos objetivos
Implementar iniciativas que promovam o controlo e utilização eficiente de recursos;
Promover uma gestão ambiental eficiente;
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Valorização de coprodutos de outras indústrias.

Indicadores 2019

915 mil €

-13%

- 42%

de investimento
em gestão
ambiental

consumo total de
energia face
a 2018

emissões de
CO 2 e (âmbito
1 e 2)

239 mil

1.279 ton

0.85 GJ/
ton

m 3 de água
(+19% face
a 2018)

consumo de
fuelóleo (-5% face
a 2018)

8.768 ton

consumo de biomassa (-8% face
a 2018)

consumo
específico de
energia (-18%
face a 2018)

Desenvolvimento de projeto na Savinor com
vista à eliminação integral da produção de
energia térmica através de hidrocarbonetos;

Principais iniciativas 2019

Instalação de tecnologia de produção de
embalagem in loco por termoformagem;
Desenvolvimento de embalagens coletivas em
vácuo de maiores dimensões.

5. Impacto ambiental
Consciente do seu impacto no ambiente, a SOJA DE PORTUGAL implementa um conjunto de boas práticas, dais quais
se destacam:
A valorização da produção de vapor sempre que possível com fontes de energia renovável (biomassa)
ou fontes mais limpas (como o gás natural);
O tratamento e reutilização de águas sempre que tecnicamente possível e em todos os processos
que o permitam;
Eliminação de potenciais focos de ruído através do canopiamento de equipamentos potenciais
geradores de ruído tais como compressores e geradores;
Recuperação e aproveitamento de fontes de calor geradas nos processos térmicos ou frigorígenos
para aquecimento de águas de produção ou de lavagens.

Tratamento de gestão de resíduos

61.864,50 €

93.356,36 €

59.389,97 €

Tratamento e redução de emissões

4.523 €

8.079,32 €

251.546,04 €

Despesas com materiais e serviços de manutenção e
operação

2.048,70 €

0€

6.061,85 €

Seguro de responsabilidade ambiental

50.000 €

0€

10.212,79 €

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

118.436 €

101.436 €

327.211 €

29.537,26 €

16.721,09 €

19.757,47 €

Outros

393,55 €

16.057,60 €

285.319,37 €

Custos de prevenção e gestão ambiental (€)

29.931 €

32.779 €

305.077 €

Serviços externos de gestão ambiental
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Aumentámos o investimento
de gestão responsável do
ambiente em 1,7% face a 2019

Em 2019 a aposta constante na gestão responsável do ambiente resultou num
investimento de 915.000€ (um aumento de cerca de 1,7% face ao ano anterior),
que inclui os custos de gestão de resíduos, tratamento e redução de emissões
(550.000€) e os custos de prevenção e gestão ambiental (370.000€).

5. Impacto ambiental

5.2 UTILIZAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS
Energia
No ano de reporte verificou-se uma redução geral no consumo de energia de
todas as empresas do Grupo em aproximadamente 13%, ficando o consumo
total registado em 229.000 GJ.

Reduzimos em 13% o
consumo geral de energia

Consumo de Energia Total e Específica
A Savinor voltou em 2019 a registar o maior consumo total de energia do Grupo (48%), seguida pela Sorgal (36%) e por
fim a Avicasal (16%).
O consumo total de Energia da Savinor foi o que registou um maior decréscimo face a 2018, de 125.000 GJ para 84.000
GJ, o que equivale a uma redução de cerca de 33%. Esta redução deve-se essencialmente ao projeto de eliminação
integral da produção de energia térmica através de hidrocarbonetos, tendo o fuelóleo sido substituído pelo Gás Natural.
A Avicasal registou uma pequena redução no consumo total de Energia (cerca de 1%), de 36.000 GJ em 2018 para 35.640
GJ em 2019. A Sorgal, no entanto, verificou um aumento de aproximadamente 11% no consumo total de Energia (de
102.000 GJ para 109.000 GJ). Este aumento é resultado do aumento de produção.

37%

AVICASAL

SAVINOR

229.000
GJ
48%

SORGAL
Gráfico 1 | Consumo Energia por empresa em 2019
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Gráfico 2 | Evolução do consumo de Energia

Utilização de Gás Natural na Savinor
A nível global, existe uma necessidade crescente de novas fontes de Energia verde e cada vez mais o Gás Natural é
considerado uma das principais alternativas. O Gás Natural, como o próprio nome indica, é uma fonte de Energia de
origem natural. Genericamente, resulta da decomposição de matéria orgânica vegetal e animal, acumulada ao longo
de milhões de anos em jazidas naturais subterrâneas. Desde a sua extração até chegar ao consumidor final, não sofre
processos significativos de transformação industrial, sendo essencialmente utilizado tal como existe no subsolo, o que
diminui drasticamente a pegada de carbono até à sua utilização.
A aposta no Gás Natural verifica-se particularmente na Savinor. Esta medida irá permitir que a Savinor reduza as suas
emissões de CO 2 para a atmosfera em cerca de 570 toneladas por ano. Esta redução anual corresponde globalmente ao
CO2 que é sequestrado da atmosfera por cerca de 4.000 árvores desde a sua plantação até à idade de 20 anos.

5. Impacto ambiental

Parque solar fotovoltaico na Sorgal
O Grupo SOJA DE PORTUGAL avançou em 2019 com o estudo da instalação de um parque de produção de energia
através de energia solar (fotovoltaico) no seu principal site industrial, a Sorgal. O parque solar fotovoltaico terá uma
capacidade de produção de energia de 1.000 KWh numa área de cerca de 15.000 m2 em solo. A energia gerada será
absorvida quase a 100% pelo polígono industrial em causa e corresponderá globalmente a uma autossuficiência de 1/3
de energia verde neste site.

Ambas as medidas são exemplificativas do compromisso em diminuir a
pegada de carbono do Grupo.

TSP - Transportes SOJA DE PORTUGAL
2019 assinalou o arranque da empresa TSP – Transportas SOJA DE
PORTUGAL, S.A., que está encarregue de garantir as atividades de
gestão de transportes próprios do Grupo. A criação da empresa teve
como objetivo aumentar a eficiência dos processos logísticos da
SOJA DE PORTUGAL. O projeto obrigou à alteração e adaptação das
equipas, e contou com o suporte de diversas áreas da organização e
reformulação de rotas, de forma a aumentar a eficiência e reduzir os
tempos de entrega e consumos de combustível. Face às necessidades
e exigência do mercado, foram adquiridos 20 novos camiões de
transporte de mercadoria.

Emissões

Reduzimos em 42% o total de
emissões de CO 2 e
(âmbito 1 e 2)

9%

Registou-se uma redução do total de emissões de CO 2 equivalente (âmbito
1 e 2) em aproximadamente 42% (de 9.902 t CO 2 em 2018 para 5.709 t COio
2
em 2019). De igual forma, registou-se também uma redução das emissões
específicas de CO 2 equivalente de 46%.
A Sorgal foi responsável por 70% das emissões (cerca de 4000 t COa),
2 a Savinor
de cerca de 21% (1.190 t CO 2 ) e a Avicasal 9% (516 t CO 2 ).

SAVINOR
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Gráfico 3 | Distribuição de emissões por empresa
em 2019

Gráfico 4 | Evolução das emissões de CO 2
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Gráfico 6 | Evolução do consumo de biomassa e
respetivo consumo de nafta e emissões evitadas

Gráfico 7 | Emissões evitadas (t CO 2 e) relativas a
2017, 2018 e 2019

Em 2019, o consumo de biomassa evitou cerca de 4.000 toneladas de nafta, evitando a emissão de 12.000 toneladas de
CO 2 equivalente para a atmosfera.

Água
No que se refere à distribuição do consumo total de
água por empresa, 48% foi registado na Avicasal (113.730
m 3 ), 37% na Savinor (88.958 m3 ) e 15% na Sorgal (36.451
m 3 ). Em relação ao ano de reporte anterior, mantém-se a
distribuição do consumo.
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Gráfico 9 | Evolução do Consumo total e específico de água
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Gráfico 8 | Consumo total de água por empresa em 2019
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Em 2019 o consumo total de água na SOJA DE PORTUGAL
registou um aumento de 19% face ao ano anterior e uma
redução de 5% quando equiparado ao ano de 2017. O
aumento do consumo de água verifica-se nas três empresas
(Savinor +40%, Sorgal +27% e Avicasal +5%) e resulta do
aumento de produção em cada uma das empresas.

5. Impacto ambiental

Águas Residuais
A SOJA DE PORTUGAL tem vindo a apostar na melhoria dos sistemas de tratamento terciário de água residual, com
o objetivo de alargar a utilidade da mesma. Através da utilização de um sistema de filtração e desinfeção por cloro,
tem vindo a fazer o reaproveitamento da água residual em cerca de 20%. A água reutilizada tem como finalidade: rega,
lavagem de arruamentos, lavagem de pavimentos, oficinas, entre outros.
Em 2019 verificou-se um aproveitamento de 207.000 m 3 de águas residuais, o que corresponde a uma redução de cerca
de 1% face a 2018. No que diz respeito às águas residuais específicas, e verificou-se também uma redução na ordem dos
7% face ao ano anterior.
As unidades industriais da SOJA DE PORTUGAL cumprem as licenças ambientais. A Avicasal, que é responsável por
55% das águas residuais, e a Savinor, que é responsável por 44% das águas residuais, têm ETAR’s instaladas, a primeira
descarregando diretamente no meio hídrico, e a segunda fazendo a ligação ao sistema multimunicipal de tratamento de
águas residuais. A Sorgal é responsável por menos de 1% das águas residuais, possuindo uma ETAR que recebe as águas
residuais industriais e domésticas.

55%

44%

AVICASAL

SAVINOR

Relatório de Sustentabilidade 2019

49

207.000
m3

1%

SORGAL

235
230
225
220
215
210
205
200
195
190

0,94
0,82

1
0,77

0,8
0,6
0,4

232,000

209,000

207,000

0,2
0

2017

2018
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Gráfico 10 | Águas residuais produzidas por empresa em 2019

5. Impacto ambiental

Embalagens
A SOJA DE PORTUGAL tem vindo nos últimos anos a reduzir o consumo geral de embalagens. 2019 foi, no entanto, um
ano atípico pelo aumento de produção relativamente ao período homólogo da área de aquacultura, em 5%, e da área
de alimentos para animais de estimação, em 19%. O aumento verificado no consumo total de embalagens foi de 21% (de
1.060.981 kg em 2018 para 1.283.271 kg em 2019).
O tipo de embalagem mais consumido foi a madeira (65%), seguindo-se o plástico (21%), papel e cartão (11%) e
alumínio (3%). Os produtos comercializados em ambas as áreas alvo de aumento de produção em 2019, contribuíram de
sobremaneira para o aumento registado em 2019 nestes dois tipos de embalagem (plástico e madeira), quer pelo tipo de
embalamento do produto, quer pelo modo de transporte do mesmo.

21%

1.283.271
Kg
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Papel/cartão
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Alumínio
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50
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Gráfico 12 | Evolução do consumo de embalagens entre 2018 e 2019

A Sorgal foi a empresa que consumiu um maior volume de madeira (326.360 kg) e papel/cartão (120.629 kg), tendo a
Avicasal apenas consumido 5.206 kg de madeira e 19.202 kg de papel/cartão. A Savinor foi a empresa que consumiu um
menor volume de embalagens (30.880 kg, o que equivale a 2%). A Sorgal consumiu 88% (1.134.759 kg) das embalagens
e a Avicasal 9% (117.632 kg).
De forma a otimizar a utilização das embalagens, a Avicasal instalou uma tecnologia de produção de embalagem in loco
por termoformagem, o que permitiu evitar uma grande parte dos desperdícios gerados na produção das embalagens.
O Grupo desenvolveu ainda embalagens coletivas em vácuo de maiores dimensões, para pesos de 2,5 kg a 3,0 kg por
oposição às tradicionais cuvetes de 0,5 kg, otimizando, deste modo, o número de embalagens.
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19202 kg
92464 kg
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39022 kg
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2560 kg
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Gráfico 13 | Consumo de embalagens por empresa
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6. Pessoas

6.1 CAPITAL HUMANO DA SOJA DE PORTUGAL
O nosso compromisso de valorizar o capital
humano e apoiar a comunidade
Os nossos objetivos

Indicadores 2019

Assegurar a gestão de talento e a
satisfação dos colaboradores;

670

colaboradores
(+5% que
em 2018)

Melhorar as condições de Saúde e
Segurança dos colaboradores;

30%

mulheres
(= 2018)

Promover a ética e o respeito pelos
Direitos Humanos;
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Desenvolver projetos com impactos
sociais positivos na comunidade, nas
áreas da saúde, educação, ambiente e
desporto.

80%

colaboradores
com contrato sem
termo

10 mil

horas de formação
(-38% que
em 2018)

+ de

379 mil
€ em apoios
concedidos

Encontro de quadros “SOJA Annual Meeting”;
Avaliação de satisfação do Cliente Interno;
Desenho de um sistema de Gestão e Avaliação de
Desempenho – Avaliação de Competências;
Campanha de comunicação interna “To be a woman in
SOJA DE PORTUGAL”;
Implementação de medidas de autoproteção;

Principais iniciativas 2019

Revisão dos equipamentos de proteção individual;
Desenho de novas fardas para colaboradores;
Festa de Natal para colaboradores e familiares;
Participação nas Jornadas Técnicas de Avicultura;
Oferta de 2.000 kg de alimento para os 300 cães da
APADO;
Assinatura do Guia do CEO sobre os Direitos Humanos,
do BCSD, por António Isidoro.

6. Pessoas

26%
Registou-se no final de 2019, um total de 670 colaboradores,
o que reflete um aumento de 5% face ao ano anterior.
Em 2019, resultado de um processo de reestruturação
logística no Grupo com a criação da TSP, verificaram-se
transferências de colaboradores entre a Avicasal, Savinor e
TSP, considerados em “outros”, tendo dessa forma existido
um aumento significativo.
Dos 670 colaboradores, 533 são colaboradores com
contratos sem termo, uma ligeira redução face a 2018 (1%).

27%

OUTROS

AVICASAL

670
18%

29%

SAVINOR

SORGAL

Gráfico 14 | % de colaboradores por empresa
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5%
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80%

70%

SEM TERMO
Gráfico 15 | % de colaboradores em 2019 por tipo de
contrato de trabalho

HOMENS
Gráfico 16 | % de colaboradores por género

1%

2019

8 colaboradores

43%

186 colaboradores

18-34
Anos

289 colaboradores

Cerca de 56% dos colaboradores têm
idades entre os 18 e os 44 anos, 43% têm
idades entre os 45 e os 64 anos, havendo,
ainda, uma minoria de colaboradores com
idades superiores a 65 anos.

28%

> 65
Anos

45-64
Anos

35-44
Anos

28%

187 colaboradores
Gráfico 17 | % de colaboradores por faixa etária
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Estratégia de Gestão de Recursos Humanos
A SOJA DE PORTUGAL continua a desenvolver e a adequar as melhores práticas de forma a suportar as necessidades
do negócio, sobretudo com maior impacto no desenvolvimento das equipas, que tanto contribuem para a prosperidade,
inovação e crescimento sustentável do Grupo.
A Estratégia de Gestão de Recursos Humanos da SOJA DE PORTUGAL tem como base a aposta no desenvolvimento
das pessoas para promover os valores que fazem parte do ADN do grupo: ambição, colaboração, responsabilidade, rigor,
inovação e confiabilidade.

“Em Grupo Somos mais Fortes”
Em 2019 o Grupo apostou na diversificação dos canais utilizados no âmbito do recrutamento e seleção, tendo
aderido à utilização de plataformas de recrutamento online e participado em feiras de emprego com escolas e
universidades.

Envolvimento dos colaboradores
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À semelhança do ano anterior, voltou a ser realizado o estudo de avaliação do Cliente Interno. O estudo foi realizado
ao nível das primeiras linhas de gestão de topo com o objetivo de analisar o nível de serviço de qualidade entre
departamentos. O resultado do índice de satisfação foi de 72,46%, e foi possível constatar o aumento de melhorias na
partilha de conhecimentos e na colaboração entre departamentos sempre que possível.
Pelo 2.º ano consecutivo realizou-se o encontro de quadros “SOJA Annual Meeting”, onde foram divulgados os resultados
da organização e partilhados os projetos mais relevantes e em curso.

Benefícios proporcionados aos colaboradores
Colaboradores
Cheque de natalidade;
Festa de Natal para colaboradores e familiares;
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);
Oferta de uma peça de fruta por dia a cada
colaborador;
Oferta de relógios a todos os colaboradores
que fazem 25 anos de serviço.

Ex-Colaboradores
Oferta de cabaz a todos os colaboradores
reformados pelas três empresas da SOJA DE
PORTUGAL

Aniversário dos 45 Anos da Avicasal
A Avicasal celebrou 45 anos e contou com a presença dos 250 colaboradores e entidades oficiais e locais convidados.
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6.2 ÉTICA E RESPEITO PELOS DIREITOS HUMANOS
A SOJA DE PORTUGAL assume o compromisso de tratar todos os seus colaboradores 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.
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.

Funcionárias
Femininos

Ser mulher na
SOJA DE PORTUGAL
é fazer parte de um grande futuro!

Diretoras

O Grupo está ainda comprometido em promover a igualdade de oportunidades.
Em 2019, 30% dos colaboradores da SOJA DE PORTUGAL são mulheres. Adicionalmente, 44% dos diretores são mulheres.

6.3 DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO
O desenvolvimento de competências dos colaboradores através da formação faz parte da estratégia da SOJA
DE PORTUGAL. Nesse sentido, em 2019, realizaram-se 360 ações, que envolveram 720 colaboradores.

10.877
horas de
formação

16

média de horas
de formação por
colaborador

5.995

horas de
acolhimento de
novos
colaboradores

Em 2019, a aposta principal na formação incluiu as áreas de acolhimento de novos colaboradores, transportes, industriais
alimentares, produção agrícola e animal, informática, línguas e gestão e administração.
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Evolução do total de horas e média de horas de formação por colaborador

Total de horas de formação (n.º)
Média de horas de formação por colaborador (n.º)

2017

2018

2019

15.456

17.492

10.877

24

27

16

No ano de reporte, verificou-se uma redução de 38% das horas de formação, o que se deve essencialmente à aposta
que o Grupo fez em 2017 e 2018 numa formação transversal e adicional aos colaboradores relativamente à temática
de Segurança e Saúde no Trabalho. Em 2019, a SOJA DE PORTUGAL apostou num plano de formação que abrangesse
um maior número de colaboradores (tendo sido registado um aumento de 22% no número de participações em ações
de formação). Destaca-se, também, o aumento das horas de formação (de 844 horas para 1000 horas) na temática de
segurança alimentar.

Avaliação de desempenho
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Foi desenhado, em 2019, o Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho do Grupo SOJA DE PORTUGAL, que tem
como objetivo aumentar a informação sobre o desempenho, dar suporte de forma mais sustentada às decisões de
gestão, dar feedback estruturado aos colaboradores sobre o seu desempenho e promover uma cultura de meritocracia
e reconhecimento.
O sistema, além da avaliação de competências, inclui, na vertente de gestão de talento e carreira, a avaliação do
potencial de evolução, bem como a auscultação de necessidades de desenvolvimento das equipas. Em 2019 foi realizado
um teste piloto ao Sistema, tendo ficado definida a sua primeira implementação no ano de 2020.

6.4 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
A SOJA DE PORTUGAL está comprometida com a segurança, e aposta no reforço de medidas que permitam a adoção de
novos comportamentos capazes de prevenir e reduzir a sinistralidade laboral.

1.572
dias
perdidos

8,97%

taxa de
absentismo

62

acidentes
com baixa

178

horas de formação
em prevenção e
controlo de riscos
profissionais

Desde 2017 que o Grupo conta com um programa
formativo de desenvolvimento de competências na área
de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, disponível
para todos os colaboradores.
Em 2019 foi dada continuidade à implementação
destes programas face ao papel crucial dos mesmos
no desenvolvimento da cultura de segurança da
SOJA DE PORTUGAL.
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Programas de Prevenção e Controlo de Risco – Participantes (n.º)
SAVINOR

SORGAL

OUTROS

Noções básicas de Segurança e Saúde no Trabalho

0

0

28

7

Segurança no trabalho

0

8

18

0

Medidas de autoproteção

0

0

19

0

Riscos profissionais

16

0

9

6

ISO 45001

0

0

1

0

Movimentação manual de cargas

0

0

0

2

Total de participantes

16

8

73

15

No ano de reporte foram desenvolvidas várias iniciativas relacionadas com os Equipamentos de Proteção Individual,
nomeadamente, análise e revisão dos mesmos e com a implementação de medidas de autoproteção. Foi implementado
um novo fardamento dos colaboradores de modo a uniformizar a tipologia de farda nas diferentes áreas de produção e
negócio, bem como de acordo com especificidades da função.

Indicadores de saúde e segurança no trabalho
2017

2018

2019

Total de horas trabalhadas (h)

1.082.320

1.078.369

1.105.153

Total de horas potenciais (h)

1.084.006

1.089.040

1.123.528

Total de óbitos (n.º)

0

0

0

Total de acidentes de trabalho (n.º)

82

79

100

Total de doenças profissionais (n.º)

0

2

2

Índice de doenças profissionais

0%

1,9%

1,8%

Número de acidentes com baixa (n.º)

55

45

62

Índice de frequência

50,8%

41,7%

56,1%

Total de dias perdidos (n.º)

1.066

1.328

1.572

Índice de gravidade

984,9%

1231,5%

1422,3%

Horas de absentismo (h)

93.624

84.874

100.877

Taxa de absentismo (%)

8,64%

7,79%

8,97%
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6.5 ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE LOCAL
A SOJA DE PORTUGAL acredita que todos os agentes podem ter um impacto positivo dentro das comunidades em
que se inserem e, neste sentido, 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.
Das iniciativas de apoio às comunidades locais realizadas, destacamos algumas:

O nosso compromisso com o Bem-Estar animal
A Sorgal Pet Food, no Dia Mundial do Animal, e no âmbito do projeto da IACA, doou 2.000 kg de alimento para os 300
cães que a APADO tem ao seu cuidado com o objetivo de sensibilizar para a importância e bem-estar do animal.
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O canil da Câmara Municipal da Trofa lançou, com o apoio
da Sorgal Pet Food, uma nova campanha de adoção, em
que por cada animal adotado era oferecido 1 saco de
comida da gama Silver.

No âmbito do Dia da Alimentação Animal, a Sorgal
Pet Food esteve na Escola Secundária José Macedo
Fragateiro, em Ovar, com ações de sensibilização sobre
a alimentação animal.

O nosso compromisso com a Educação
António Isidoro foi um dos docentes convidados, no
Programa Executivo ‘Gestão Sustentável: A Leadership
Expedition to the Future’, da Porto Business School, onde
falou sobre a forma como a sustentabilidade é pensada
na SOJA DE PORTUGAL e integrada na sua estratégia
corporativa.

Nuno Medina, Diretor Comercial da Aquasoja, promoveu
a Economia circular e os seus desafios, junto dos alunos
do curso de Economia Circular da FEUP (Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto).

6. Pessoas

A SOJA DE PORTUGAL voltou, em 2019, a promover um conjunto de jornadas, que têm como objetivo, entre outros, a
comunicação e sensibilização dos nossos clientes e parceiros. Destacam-se as presenças nas Jornadas Bovinos de Carne,
Bovinos de Leite, Ovinos, Cunicultura e Avicultura.

63
Relatório de Sustentabilidade 2019

Como parte do compromisso com a educação, promoveram-se diversas ações de formação a clientes como a Miravet,
Domingos Teixeira e companhia, Copagri, Associação Idanha-a-Nova, Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte
da Barca, OVIBEIRA – Associação de Produtores de Ovinos do Sul da Beira.

A SOJA DE PORTUGAL deu continuidade
aos apoios a estudantes através de
bolsas de investigação no âmbito dos
programas IJUP, BYT CIIMAR e SANFEED
(mais informação no capítulo Criação de
valor – Inovação sustentável).

A Savinor voltou a atribuir em 2019 duas bolsas de
estudo a estudantes universitários da Trofa. Os
financiamentos de bolsas de estudo funcionam como
um estímulo à educação para alunos que pretendem
continuar a sua formação superior.

6. Pessoas

O nosso compromisso com as Comunidades Locais
António Isidoro assinou o Guia do CEO sobre os Direitos
Humanos, lançado pelo BCSD Portugal e apelou à ação
pelos Direitos Humanos.
https://bcsdportugal.org/guia-ceo-sobre-direitoshumanos/
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A Avicasal e a Savinor ajudaram a celebrar o Dia da Criança e do Ambiente nas comunidades da Trofa e S. Pedro do Sul.

Oferta de 1200 Pirilampos Mágicos aos clientes da Avicasal e Savinor no âmbito da campanha de sensibilização da ACIP.
A SAVINOR, apoia a causa da FENACERCI, através da sua associada “ACIP - Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social, CRL”,
na Trofa.

6. Pessoas
Avicasal foi uma das empresas a
serem visitadas pelo presidente do
Grupo Parlamentar do PS, Carlos
César, e pelos deputados socialistas,
no Município de Viseu, no âmbito das
Jornadas Parlamentares do PS.

A SORGAL recebeu o Presidente
do Conselho de Administração da
AICEP (Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal),
Dr. Luís Castro Henriques, para uma
visita às instalações da SORGAL em
Ovar, que contou com a presença
de António Isidoro.

A SPA – Sociedade de Produtos Avícolas, S.A.
recebeu a visita da Engenheira Carla Aves, Diretora
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP
Norte) com o objetivo de conhecer o Grupo SOJA
DE PORTUGAL e o Projeto SPA.

António Isidoro foi orador no painel “Desperdício Alimentar” inserido na conferência organizada pela Smart Waste Portugal
2019. O evento reuniu os principais líderes empresariais e políticos, figuras relevantes do meio académico e jornalistas.
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7. Sobre o Relatório

Sobre o Relatório
A SOJA DE PORTUGAL publica, desde 2012, o Relatório de
Sustentabilidade promovendo, assim, a transparência, o
melhoramento das suas práticas e potenciando a adoção
de princípios de sustentabilidade, quer na cadeia de valor,
quer junto dos seus principais stakeholders. Através do
presente relatório, o Grupo divulga o seu desempenho
sustentável, no que respeita aos pilares económico,
ambiental e social.

Período de reporte
O período de reporte deste Relatório incide sobre
a atividade das empresas do Grupo durante o ano
2019 (1 de janeiro a 31 de dezembro). Sempre que
possível, existem referências a fatores relativos a
anos anteriores de modo a permitir apresentar uma
visão comparativa e evolutiva dos últimos anos.
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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).

Verificação externa
Os dados apresentados não foram sujeitos a
verificação externa independente.

“

ORGULHO NO PASSADO,
SOLIDEZ NO PRESENTE,
OLHOS POSTOS NO FUTURO!

”

www.sojadeportugal.pt

