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O exercício de 2019 trouxe-nos grandes notícias. O bom desempenho do Super Bock Group 

é sempre fruto de uma estratégia integrada. Envolve a valorização das nossas pessoas, o empenho 

de uma grande equipa e o fomento de relações profícuas com os distintos stakeholders. 

Exige eficiência nas cadeias de produção e distribuição, de marketing e comunicação; reclama 

inovação e rigor de qualidade em tudo o que fazemos. Ou seja, é por uma reunião de fatores 

que se percebe o exercício francamente positivo de 2019.

No registo do ano fica um aumento do volume de vendas, e de rentabilidade. Com respostas 

assertivas e ajustadas a cada mercado, demos expressão às nossas marcas em distintas 

geografias e reforçámos posições de liderança em Portugal nas nossas categorias de maior valor. 

Estes resultados são entusiasmantes, salientando que por de trás deles estão as nossas pessoas. 

A construí-los estavam equipas, pessoas, seres humanos que empregaram o seu esforço, talento 

e espírito de missão para que eles acontecessem.

Mas 2019 tem em si a história de uma década, ao longo da qual respondemos a múltiplos desafios 

com um incansável espírito de superação. Épocas desafiantes são tempos aliciantes, e olhando 

rapidamente para trás, fomos intrépidos na travessia da crise financeira que abalou o país e o 

mundo, saindo dela mais fortes, melhor preparados. No último triénio assumimos uma nova 

identidade corporativa, com o nome Super Bock Group a revelar uma nova visão, “Paixão Local, 

Ambição Global”, e os valores que transpiram da nossa Cultura Autêntica. Celebrámos os 90 anos 

da Super Bock com os melhores resultados de sempre. Em linha com a nossa crescente expressão 

no mercado, revolucionámos o Centro de Produção de Leça do Balio e o Centro de Pedras Salgadas.

E vamos plantando o futuro. Sabemos bem que o futuro já não se faz só de produção e crescimento. 

Faz-se de produção e de crescimento sustentado. A sustentabilidade já não depende apenas de 

empresas e de governos. Começa em cada um de nós. No Super Bock Group não somos apenas 

mestres cervejeiros… produtores… operários… gestores… financeiros… técnicos. Temos de ser 

ativistas da sustentabilidade. Sustentadores. Temos de ter a sustentabilidade sempre presente 

no que pensamos, planeamos, fazemos. O caminho já percorrido deixa-nos orgulhosos (cumprimos 

a nossa estratégia de Sustentabilidade para 2017-19 sem medo de ir mais além porque estávamos 

seguros da nossa capacidade) – mas queremos ser ainda mais sustentáveis. 

Definimos com clareza as nossas 5 bandeiras da estratégia de sustentabilidade para o futuro: 

investimento continuado na economia circular, na redução de plástico, em energias verdes, 

em racionalizar os consumos de água e promover o consumo inteligente, estas são algumas das 

áreas de atuação da nossa estratégia económica, social e ambiental. Encerrámos portanto 2019 

com a estratégia para 2020-22 bem definida. A estruturá-la estão 5 grandes pilares de ação: 

a aposta no talento das nossas pessoas; a excelência das nossas marcas; a vivência da Cultura 

Autêntica que nos identifica e orienta; a transformação digital plena, transversal a toda a 

organização, centrada na geração de valor para o negócio; além da sustentabilidade económica, 

social e ambiental, a que já nos referimos. Queremos, deste modo, continuar a crescer com os 

nossos clientes e parceiros, com os consumidores e também com as comunidades alargadas em 

que nos inscrevemos.

Somos uma geração que enfrenta um desafio sem precedentes. Não há um único país que não partilhe as 

mesmas ansiedades e incertezas. É a confirmação de que, em termos de sustentabilidade humana, 

estamos nisto juntos. Esta conclusão é algo que o nosso Grupo sabe há muito. Para superarmos os 

obstáculos de sustentabilidade (económica, social, ambiental) que continuamente se nos deparam, 

o Super Bock Group precisa que cada um de nós seja Super. Foi isso que aconteceu em 2019. É isso 

que tem acontecido nesta segunda década do século XXI que se prepara para chegar ao fim.

Estamos empenhados em continuar a fazer História. Isto significa atuar com garra e carácter, 

reconhecendo as oportunidades e gerindo as contrariedades que forem surgindo. 2020 colocou-nos 

perante uma situação de exceção. A propagação do Covid-19 é uma ameaça global e coloca 

a economia portuguesa e o mundo em elevado risco de recessão. As piores alturas exigem o 

melhor de nós. Já o fizemos antes e agora surge a oportunidade de o fazermos de novo. Temos 

de dar o exemplo, sendo uma alavanca de reação e sucesso – nosso e do país. Apanhámos uma 

tempestade, mas consigo a bordo, sabemos que temos maior capacidade de a superar.

Continuaremos, pois, a trabalhar com proatividade, resiliência e forte convicção no futuro. Esta é 

a certeza que nasce do entusiasmo partilhado pelos nossos colaboradores, do bom entendimento 

com os nossos parceiros e do voto de confiança que merecemos dos nossos acionistas. É, por isso, 

a todos, a si, que queremos deixar uma última palavra: obrigado.

04

MENSAGEM DA COMISSÃO EXECUTIVA CONTRIBUIÇÃO ECONÓMICA, AMBIENTAL E SOCIAL 

ÍNDICE CONDUTORES INSPIRADORES POTENCIADORES SUSTENTADORES & FAZEDORES CONTROLADORES

1.308

CONTRIBUIÇÃO ECONÓMICA, 
AMBIENTAL E SOCIAL 

MENSAGEM DA COMISSÃO EXECUTIVA

COLABORADORES

Colaboradores
31%
Colaboradores
do género feminino

24.187
Horas 
de formação

471 M€ 

CLIENTES

Vendas
26
Número de marcas

13
Inovações de produto

89

AMBIENTE

(MJ/hl) 
intensidade 
energética 

5,3 
(kg CO2e/hl)
intensidade de emissões 
de gases de efeito estufa

2,97 
(hl/hl) 
intensidade 
de água

76,9% 
de fornecedores 
nacionais

27
auditorias a fornecedores, 
incluindo a avaliação ao 
cumprimento do Código 
de Conduta a Fornecedores

22,8% 
de fornecedores 
da EU

64,38 

SOCIEDADE

FORNECEDORES

Milhares de 
euros investidos 
na comunidade

2,5ML 
Doações 
em produto 
à comunidade

45 Colaboradores

183 Horas

6 Iniciativas

122 Beneficiários



INSPIRADORES



ÍNDICE CONDUTORES INSPIRADORES POTENCIADORES SUSTENTADORES & FAZEDORES CONTROLADORES

— Sermos uma empresa com credenciais cervejeiras que se dedica, com paixão, 

à produção de bebidas e ao desenvolvimento de marcas, excelentes e apreciadas por todos.

— Inovarmos continuamente para cativar e surpreender clientes e consumidores.

— Apostar no crescimento e valorização das nossas pessoas e das nossas marcas, 

os maiores ativos da empresa.

— Gerar impacto positivo, a médio e longo prazo, na sociedade, contribuindo 

para o desenvolvimento sustentável, obtendo o reconhecimento e a valorização 

adequados por parte da comunidade e dos acionistas. 

MISSÃO VISÃO

VALORES

Temos uma paixão inesgotável. Sentimos orgulho pelo nosso legado, pelas nossas marcas

 e pelo que edificamos todos os dias. Superamo-nos.

Mobilizamos mundos e fundos para fazer acontecer o impossível. Somos resilientes.

Resistimos e melhoramos.

Aprendemos com os erros e as crises. Somos ambiciosos. Sabemos onde queremos estar. 

Somos aguerridos – a frustração não nos trava. Somos verticais. Somos vertebrados por valores 

e princípios inquebráveis. Comprometemo-nos.

Empenhamo-nos na nossa Missão e não abandonamos o barco. Perseguimos a excelência. 

Somos responsáveis e fazemos sempre o melhor. Superamo-nos diariamente para exceder 

as expectativas dos nossos clientes e consumidores. Somos parceiros. Juntamo-nos a quem 

acrescenta valor para irmos mais longe. Ancoramos na confiança. Construímos equipas fortes

 que trabalham juntas, promovendo sinergias. Somos alegres. Dá-nos gozo trabalhar nesta casa.

Celebramos quem somos e o que fazemos. Inspiramos. Crescemos e aprendemos com 

a comunidade que desafiamos e apoiamos. Desejamos ousar. Vamos arriscar por oceanos 

desconhecidos e assumir as rédeas do nosso futuro.

CARTA CULTURA DE AUTÊNTICA

Paixão
Local
Ambição
Global

CONFIAMOS NAS

PESSOAS
FAZEMOS COM

EXCELÊNCIA
SUPERAMOS COM

AMBIÇÃO

MISSÃO VISÃO VALORES CARTA DE CULTURA AUTÊNTICA MODELO DE GOVERNO GESTÃO DE RISCO CORPOS SOCIAIS DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO GRUPO
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MODELO DE GOVERNO GESTÃO DE RISCO

CORPOS SOCIAIS

A monitorização exaustiva e preventiva do ambiente de negócio, 

por forma a se antecipar, reagir e mitigar eventuais ocorrências hostis, 

é garantida pelo modelo de Gestão de Risco desenvolvido pelo Grupo 

Carlsberg e adotado, desde 2009, pelo Super Bock Group. Definindo 

as etapas e as responsabilidades de cada interveniente no processo, 

este modelo compreende a identificação, a avaliação e a gestão dos 

riscos que poderão comprometer os objetivos da empresa.

Para o efeito, realizam-se sessões periódicas envolvendo os elementos 

responsáveis pela gestão – de identificação, análise e discussão de 

ameaças e oportunidades, no intuito de se desencadearem ações que 

minimizem o nível de exposição aos riscos de negócio. Os riscos são 

enquadrados em quatro categorias.

O Conselho de Administração do Super Bock Group, SGPS, S.A. considera que os negócios do grupo são conduzidos 

de acordo com padrões apropriados ao bom governo das sociedades. Novo modelo de governação (est. 2006)

Presidente Conselho Administração (PCA) — liderança & coordenação do CA

Comité Auditoria Interna independente — reporta ao PCA

Presidente Comissão Executiva (PCE) — liderança da CE

Mesa da Assembleia-Geral

José Luís Arnaut, Presidente

Luís António Costa Reis Cerquinho da Fonseca

Vice-presidente

Jorge Manuel Araújo de Sousa Basto, Secretário

Conselho de Administração

Manuel Soares de Oliveira Violas,

Presidente do Conselho de Administração

Carlos Manuel Gomes da Silva

Pedro Américo Violas de Oliveira e Sá

Christopher John Warmoth

Anna Cecilia Gunnarsson Lundgren

ÍNDICE CONDUTORES INSPIRADORES POTENCIADORES SUSTENTADORES & FAZEDORES CONTROLADORES

MISSÃO VISÃO VALORES CARTA DE CULTURA AUTÊNTICA MODELO DE GOVERNO GESTÃO DE RISCO CORPOS SOCIAIS DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO GRUPO

DIVISÃO DE FUNÇÕES OBJETIVO

MEIO TEMAS AGENDA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Envolvimento da Gestão 

no Desenvolvimento Grupo

Encontros periódicos

Comissão Executiva 1 x semana

Conselho Administração 1 x trimestre

Encontro Quadros Superiores e Chefias 1 x ano

Discussão resultados 

Acompanhamento projetos em curso

Estabelecimento de orientações de gestão

Divulgação de assuntos do interesse da sociedade

Não-Executivos Executivos

COMISSÃO EXECUTIVA

As ações estabelecidas para a redução do nível de exposição 

ao risco são acompanhadas ao longo do ano pela área responsável 

pela dinamização do modelo de Gestão de Risco.

1 Riscos Estratégicos
(Mercado, Concorrência, Risco Político, etc.)

2
Financeiros
(Reporting, Estrutura de Capital, 
Custo do Capital, Risco Cambial, etc.)

3 Operacionais
(Tecnologia, Processos, Pessoas, Infraestruturas e Informação);

4 Compliance
(Legal, Fiscal, Regulamentar, etc.)

Andreas Bernhard Kirk 

Rui Manuel Rego Lopes Ferreira, Pres. Executivo

Carlos César de Morais Teixeira, Executivo

Luís César Bernardes da Costa Moreira, Executivo

Cláudio Rodrigues Mateus, Executivo

Nuno Ramiro da Fonte Fernandes Salgado Bernardo,

Executivo

Conselho Fiscal

Alberto João Coraceiro de Castro, Presidente

Álvaro José Barrigas do Nascimento, Vogal efetivo

Cristina Maria da Costa Pinto, Vogal efetivo

Amadeu José de Melo Morais, vogal suplente

Comissão prevista na alínea D) do artigo 

9º dos estatutos

Carlsberg Breweries, A/S

Violas – SGPS, S.A.

Banco BPI, S.A.

Revisor Oficial de Contas

PricewaterhouseCoopers & Associados – 

Sociedade de Revisores de Contas, Lda.

Representada por Joaquim Miguel de Azevedo 

Barroso, R.O.C
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ÍNDICE CONDUTORES INSPIRADORES POTENCIADORES SUSTENTADORES & FAZEDORES CONTROLADORES

MISSÃO VISÃO VALORES CARTA DE CULTURA AUTÊNTICA MODELO DE GOVERNO GESTÃO DE RISCO CORPOS SOCIAIS DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO GRUPO

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO GRUPO



POTENCIADORES



ÍNDICE CONDUTORES INSPIRADORES POTENCIADORES SUSTENTADORES & FAZEDORES CONTROLADORES

VISÃO ESTRATÉGICA STAKEHOLDERS CADEIA DE VALOR COMPROMISSO COM INICIATIVAS EXTERNAS

VISÃO ESTRATÉGICA A Estratégia de Sustentabilidade do Super Bock Group para o período de 2017-19, foi definida com base numa auscultação de stakeholders,

internos e externos, efetuada no final de 2016 e numa análise de benchmarking. Os temas de Sustentabilidade, a serem considerados na definição 

da Estratégia de sustentabilidade do Grupo Super Bock, resultaram do cruzamento de opiniões dos stakeholders com o impacto dos temas do Grupo.

GARANTIR 
A QUALIDADE 
E SEGURANÇA 
DOS PRODUTOS

POTENCIAR 
O VALOR 
DAS MARCAS

DIVERSIFICAR
OS MERCADOS
DE ATUAÇÃO

INOVAR

GERIR A CADEIA 
DE  VALOR 
DE FORMA 
SUSTENTÁVEL

Número de reclamações de produto
por milhão de unidades produzidas

KPIPrioridade Estratégica Prazo Desempenho em 2019Meta 2019 Meta 4º ciclo
(2020-2022)

≤0,10 2019 0,11 ≤0,10

Tempo médio de resposta 
reclamações (dias)

Implementação da IFS (norma 
específica de Segurança Alimentar

50% 50%

2019

2019

2019

2023

13 dias15 dias

Site de Leça do Balio
certificado pela IFS

15 dias2019

2017
-2019

QM em valor SBG (cerveja) 
total mercado/ano

Avaliação de fornecedores
(Materiais e Embalagens)

Redução do peso das principais
garrafas de plástico (%)

Redução do peso das principais
garrafas de vidro (%)

Avaliação do inquérito de 
sustentabilidade a fornecedores (1-5)

Percentagem do crescimento acima 
do crescimento do mercado, 

gerado pela inovação (vendas 
de 2016 para 2023 - Mercado Interno)

QM em valor SBG Águas 
com Gás total mercado/ano

QM em valor SBG Cidras (O� Trade)

50,1%
(dados Nielsen)

2017 - Certificação IFS
2018 - Classificação high level 95,39%
2019 - Classificação high level 95,69%

Percentagem do volume de negócios
Super Bock Group nos mercados

externos (%) valor
Aumento de 15 pp

Aumento 
de 15 pp

2020
Aumento FTE’s (full-time equivalent)

Reforço de campanhas de 
comunicação e visibilidade

56%
(dados Nielsen)

50,1%
(dados Nielsen)

56%
(dados Nielsen)

73,3% 
(dados Nielsen - Hiper e Super)

≥ 73,3% (dados 
Nielsen - 

Hiper e Super)

≥ ano anterior≥ ano anterior

< 3%

≥ 7% 
(quadros superiores)

≥ 7% 
(quadros superiores)

Taxa de retenção ≥ 60%  

< 3%

Avaliação ≥ 3,0 (1-4) 
Inquérito formação 
profissional (item 
“relevância para 

a função”)

Avaliação ≥ 3,0 (1-4) 
Inquérito formação 
profissional (item 

“relevância para a função”)

Avaliação ≥ 3,5 
(1-5) Inquérito 

de satisfação às 
direções abrangidas

Avaliação ≥ 3,5 (1-5) 
Inquérito de satisfação 
às direções abrangidas

Redefinição dos processos, ambição 
e pilares estratégicos por cada 

categoria, bem como o pipeline de 
Inovação para os próximos 5 anos.

(2017) Redução de gramagem das 
pré-formas PET nas águas Vitalis 33cl 

(-11%) / 50cl (-4%) / 1,5L (-6,0%) Balanço 10 anos Projeto - Prémio Nacional 
Indústrias Criativas: nº candidaturas 
(2320); nº projetos finalistas (95); nº 
projetos com continuidade (66); valor 

acrescentado bruto obtidas pelas empresas 
após participação no prémio (aprox. 16M€); 

criação de postos de trabalho (nº) (350)

Revisão e Implementação do Regulamento
Interno do Álcool e Drogas

Implementação do projeto Boost Camp, que 
visa a sensibilização de jovens e adultos para 

a temática do Consumo Inteligente: 
participação de 30 alunos do ensino superior; 
4 projetos de ativação para implementação 

em momentos de grande consumo

Comunidades Go On: ano letivo 2018/2019 
implementado nas escolas secundárias do 
Porto, Matosinhos, Chaves e Vila Pouca de 

Aguiar. 99,9% considera que Go On 
contribui para o enriquecimento das suas 

competências/conhecimentos

(2018) Redução de gramagem das pré-formas 
PET utilizadas no garrafão 6L (-3,4%)

(2019) Redução da gramagem das pré-formas 
PET utilizadas nas águas Pedras 33cl (-16,4%)

Redução de 3,1% de gramagem da garrafa
de vidro Pedras Regular e Pedras Sabores

Revisão do inquérito de sustentabilidade
a fornecedores a implementar em 2020

Revisão e implementação 
do inquérito de 

sustentabilidade 
a fornecedores a 

implementar em 2020  

≥49,3%
(dados Nielsen)

≥ 53,5%
(dados Nielsen)

≥ 70% (dados Nielsen 
- Hiper e Super)

Número de auditorias a fornecedores, 
incluindo a avaliação ao cumprimento do 
Código de Conduta a Fornecedores (n.º)

96% nível A
90 % de

fornecedores no
nivel A (>85%)

27 20

90% de fornecedores 
no nível A (>85%) 

20

6%

3%

≥ 4,2

2019

2019

2019

RACIONALIZAR 
O CONSUMO DE ÁGUA

CONSUMIR ENERGIA 
DE FORMA EFICIENTE 
E COMBATER 
AS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

ATRAIR, RETER
E POTENCIAR O
TALENTO DAS 
PESSOAS

PROMOVER A SAÚDE,
SEGURANÇA E HIGIENE 
NO TRABALHO

PROMOVER
O CONSUMO
RESPONSÁVEL

DESENVOLVER 
A COMUNIDADE 
ATRAVÉS DA 
PROMOÇÃO 
DA CULTURA 
E DA EDUCAÇÃO

Consumo específico de água (hl/hl)
no centro de produção de LB 

Consumo específico de energia

Emissões específicas 
de gases de efeitos de estufa

Desenvolvimento de projetos que
levam à promoção da cultura e do
empreendedorismo na educação

e criatividade

Programa de Consumo 
Responsável interno

Número de acidentes

Taxa de saída de quadros superiores (%)

Taxa de mobilidade interna (%)

Nível de comprometimento (EAS)

Formação e desenvolvimento 
de equipa (%)

Atratividade e retenção no recrutamento
de talento jovem (Programa Trainees)

Programa de Consumo 
Responsável externo

Avaliação do impacto
dos projetos na área

da Educação e
Indústrias Criativas

Ações desenvolvidas
no âmbito do 

programa Consumo 
Responsável

Desenvolvimento 
de 2 projetos na 

área da educação e 
empreendedorismo

Desenvolvimento 
de 2 grandes 

ações transversais 
no âmbito do

Consumo
Responsável

3,0 2,6 l/l

22,5

4,8 Kg CO2/hl

24,7

4,90%

19%

3,72

82%

3,16

75%

27 7

5,3

2,9 hl/hl 

22,5 kWh/hl

4,8 Kg CO2/hl

2017 - 15 acidentes
2018 - 10 acidentes
2019 - 7 acidentes

2019

2019

2019

Anual

Anual

Anual

Bianual

Bianual

Anual

Anual

Anual

Bianual

2021

2019

2017
- 2019

2019 2022

2022

2025

Prazo

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2023

2020

2025

2025

2025
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ÍNDICE CONDUTORES INSPIRADORES POTENCIADORES SUSTENTADORES & FAZEDORES CONTROLADORES

VISÃO ESTRATÉGICA STAKEHOLDERS CADEIA DE VALOR COMPROMISSO COM INICIATIVAS EXTERNAS

Acionistas e Investidores

CRIAÇÃO DE VALOR

— Estratégia de negócio

— Reuniões periódicas

Colaboradores
DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES; 
EQUILÍBRIO TRABALHO-FAMÍLIA; 
PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE 
TRABALHO ADEQUADAS

— Clarificação de funções e papéis

— Inquérito Cultura e Clima

— Implementação de ações de melhoria 

decorrentes do inquérito de satisfação 

aos colaboradores

— Melhoria das plataformas de comunicação

— Formação

— Desenvolvimento de carreira

— Modelo RUMO de gestão de desempenho

— Projetos de Voluntariado

— Projeto de Natal 

Entidades Oficiais
RELACIONAMENTO BASEADO 
NA CONFIANÇA E TRANSPARÊNCIA

— Cumprimento rigoroso da lei

— Disponibilizar informação

Clientes

SATISFAÇÃO COM PRODUTOS 
SERVIÇOS; RELAÇÃO DE CONFIANÇA

PONTOS-DE-VENDA HORECA

— Linha comunicação consumidor

— Servida a rigor

— Serviço + AT

— Avaliação do nível de serviço ao cliente

— Auditorias a clientes

— SBG Direto

— Revista Autêntico Mag

PONTOS DE VENDA OFF-TRADE

— Serviço de atendimento e Backo�ce

— Avaliação nível serviço ao cliente

— Estudos de satisfação clientes

— Super Bock Casa da Cerveja

— Revista Autêntico Mag 

DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES

— Programa excelência

— Serviço de atendimento e Backo�ce

— Avaliação nível serviço ao cliente

— Estudos de satisfação cliente

— Super Bock Casa da Cerveja

— Revista Autêntico Mag 

Comunidade Local

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL; 
CONTRIBUTO PARA O SEU SUCESSO 
E DESENVOLVIMENTO

— Projeto de Apoio às Indústrias Criativas

— Concessão de patrocínios/apoios

— Mecenato

— Projeto Natal

— Projetos com as comunidades locais

— Projetos de apoio à educação

— Super Bock Casa da Cerveja

Consumidores
CONFIANÇA E SATISFAÇÃO COM 
OS PRODUTOS/AGILIZAÇÃO DE VIAS 
DE COMUNICAÇÃO EFICAZES

— Estudos de Mercado

— Linha Comunicação Consumidor

— Site Super Bock Group

— Sites marcas

— Novos produtos/inovação

— Super Bock Casa da Cerveja

— Comunicação comercial

Organizações
OTIMIZAÇÃO DOS INTERESSES 
MÚTUOS NUM CONTEXTO 
DE INTERDEPENDÊNCIA

 

— Reuniões periódicas

Fornecedores

IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES 
GERADORAS DE COMPETITIVIDADE 
E SUSTENTABILIDADE PARA 
OS NEGÓCIOS DE AMBAS AS PARTES

— Reforço das parcerias com 

os principais fornecedores

— Monitorização de processos

Órgãos de 
Comunicação Social
RELACIONAMENTO TRANSPARENTE 
E PROFÍCUO; PARTILHA 
DO DESEMPENHO DA EMPRESA

— Encontros com jornalistas

— Respostas a pedidos de informação

— Facilitação do acesso à informação

— Media Center/Site Institucional

 
 

Universidades;
Instituições Científicas;
Associações Setoriais
INCENTIVAR DIÁLOGO À CRIAÇÃO 
DE RELAÇÕES DE PARCERIA

— Visitas

— Protocolos de colaboração

— Resposta a pedidos de informação 

de estudantes

— Participação ativa nas associações 

relacionadas com a atividade da empresa 

STAKEHOLDERS CADEIA DE VALOR

O Super Bock Group preocupa-se com a sua cadeia de valor, envolvendo colaboradores e parceiros 

de negócio na otimização de recursos, na valorização da matéria-prima, na qualidade e na 

segurança do produto e no acompanhamento do ciclo de vida das embalagens.

O Super Bock Group considera fundamental interagir com associações ligadas à sua atividade ou 

que trabalhem em áreas prioritárias para a empresa, como a educação, inovação, sustentabilidade, 

inclusão e promoção da cidadania. Com cooperação e responsabilidade, juntos participamos no 

desenvolvimento global. Das diversas alianças que mantemos, destacamos as seguintes:

COMPROMISSO COM INICIATIVAS EXTERNAS

AGRICULTURA E
 MATÉRIAS-PRIMAS

A montante

— Programas de apoio à 
produção de cevada e lúpulo
— Iniciativas de redução de 
consumo de materiais (PET, 
vidro, cartão).  

Interno

— Investigação, inovação 
e desenvolvimento
— Parcerias com universidades
— Iniciativa Acidentes Zero
— Gestão de fornecedores
— Ecoeficiência de embalagens

A Jusante

— Reciclagem de embalagens de tara perdida (TP) 
em coordenação com a Sociedade Ponto Verde (SPV)
— Reutilização de embalagens de tara retornável (TR)
e incentivo à sua utilização
— Iniciativas de promoção do consumo responsável
— Participação ativa nos Cervejeiros de Portugal
— Racionalização de percursos logísticos

PRODUÇÃO DISTRIBUIÇÃO CLIENTES CONSUMIDORES

Consumo responsável

Utilização racional de embalagens e sua valorização

Gestão de recursos hídricos e energéticos

Qualidade e segurança do produto; saúde e segurança
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DESEMPENHO ECONÓMICO

1.  MACROECONOMIA 2.  INVESTIMENTOS, DESENVOLVIMENTOS E CONQUISTAS

InovaçãoEm 2019 a economia mundial continuou a desacelerar (o PIB mundial cresceu cerca de 2,9%), 

por força da política protecionista dos EUA, sobretudo as tensões comerciais com a China 

(parcialmente resolvidas no final do ano), das incertezas quanto ao Brexit e do crescimento 

tímido de alguns dos principais mercados emergentes. Já o regresso dos estímulos monetários 

por parte dos principais bancos centrais e o aumento do preço de algumas matérias-primas 

(nomeadamente o petróleo) atenuaram a tendência de abrandamento.

Na Zona Euro, o ritmo de crescimento voltou a desacelerar, face a 2018 (1,1% Vs. 1,9%). As 

principais economias, nomeadamente a Alemanha, França e Itália, sofreram recessões nos 

setores industriais, tendo sido fortemente afetadas pela queda do comércio mundial. Como 

contraponto à crise no setor industrial, o consumo subiu e a taxa de desemprego estabilizou. 

Em Portugal, 2019 foi mais um ano de crescimento e de convergência com a Zona Euro. Entre 

2016 e 2019, o crescimento médio anual do país foi de 2,5%, mais 0,6 p.p. do que a Zona Euro. 

Para o efeito contribuiu a correção de parte de alguns desequilíbrios macroeconómicos, nomeada-

mente o nível de endividamento das famílias e das empresas e a redução do défice da balança 

corrente (cerca de 1% do PIB). Assim, a evolução da economia foi sobretudo influenciada pelo 

dinamismo da procura interna, beneficiando em parte da redução da taxa de desemprego 

(cerca de 6,3%). No que toca às exportações, o crescimento foi inferior ao dos últimos anos. 

Neste âmbito é de destacar, contudo, o setor do turismo, que continuou a contribuir positivamente 

para a performance das exportações, nomeadamente, de serviços.

A aposta em I&D foi considerada em toda a cadeia do negócio e nas relações com os distintos 

stakeholders. A prática da Inovação surge, pois, em várias vertentes:

A taxa de inflação foi de cerca de 0,3%. Esta dinâmica foi alimentada essencialmente pela 

queda muito significativa dos preços da energia, mas também por medidas governamentais 

de redução dos preços da eletricidade, passes de transportes públicos e telecomunicações. 

As previsões iniciais de crescimento da economia mundial para o ano de 2020 eram de cerca 

de 3,2%, evoluindo a Zona Euro 1,1% e Portugal 1,7%.

No entanto, tendo em conta a situação extraordinária resultante do surto Covid-19 e a conse-

quente crise económica mundial, as primeiras previsões disponibilizadas apontam para uma 

queda do PIB que pode atingir a mesma dimensão da crise financeira de 2009. Estima-se uma 

recessão mundial atingindo na zona Euro valores entre 3,4% e 5,8%, de acordo com as previsões 

do BCE. O Banco de Portugal, no seu último boletim económico de março aponta para uma 

recessão da economia portuguesa entre 3,7% e 5,7% e uma taxa de desemprego entre 10,1% e 11,7%. 

Estas previsões revestem-se de um elevado grau de incerteza uma vez que dependem da 

evolução epidemiológica e consequente tempo de suspensão das atividades económicas 

bem como, das medidas de política económica implementadas pelas autoridades centrais.

1 Promoção da Cultura de Inovação 

2 Colaboração com universidades 
e stakeholders em projetos de investigação 

3 Valorização da identidade visual das marcas

4 Inovação de produto 

5 Inovação na distribuição e soluções nos pontos de venda
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3.  PERSPETIVAS PARA 2020

O ano decorrerá sob um novo ciclo interno de Sustentabilidade (definido para o triénio 

2020-2022), que considera os desafios económicos, ambientais e sociais desta década 

tanto ao nível do nosso negócio como da realidade alargada, local e global. 

Com vista à manutenção da elevada performance da empresa, continuar-se-á a imple-

mentar melhorias de Qualidade e Segurança em toda as esferas de atividade. Como tal, 

2020 será mais um ano de valorização das nossas Pessoas (nomeadamente, em termos 

de formação e bem-estar); de investimento em I&D; de rigor e eficiência em domínios 

como o planeamento, a produção, a distribuição ou a comunicação; de salvaguarda 

/otimização dos recursos naturais e implementação de soluções ambientalmente 

sustentáveis; e de envolvimento efetivo com as comunidades em que nos inserimos, 

através de iniciativas de caráter social e educacional.

Na linha do já mencionado anteriormente na “envolvente macroeconómica”, o ano 

arrancou com grande turbulência em todo o mundo com as notícias relacionadas com 

a propagação do Covid-19. Os recentes acontecimentos motivados pela pandemia 

trouxeram um contexto completamente diferente e, consequentemente, a necessidade 

de redefinir prioridades e redirecionar decisões que permitam fazer face a esta crise. 

Vivemos hoje uma situação absolutamente excecional, de emergência nacional e global, 

a qual exige medidas drásticas como as que têm vindo a ser tomadas nos diversos países, 

e também em Portugal. 

Esta crise terá efeitos na economia global, na economia portuguesa e inevitavelmente 

na atividade da nossa empresa, tendo em conta que uma categoria de produto como a 

nossa, que vive da alegria, do convívio, e da sociabilidade, será impactada por medidas 

imperativas de isolamento e resguardo social. Apesar do desempenho de 2020 ser 

afetado por esta situação, contamos ultrapassar as adversidades, retomando logo que 

possível uma implementação regular da nossa estratégia. De modo proativo, consideran-

do todos os fatores externos, os riscos e as oportunidades, continuaremos a procurar 

reforçar posições de liderança no mercado nacional e afirmar, consistente e progressiva-

mente, a nossa presença pelo mundo.

DESEMPENHO AMBIENTAL

1.  INDICADORES RELEVANTES 2.  GESTÃO AMBIENTAL

UnidadeAmbientais 20192017 2018

Consumo Total de Energia
GJ 488.951

89,0

1.634.455

2,972,9 2,8

1.650.037 1.652.972

487.376

85,0

481.347

82,2

Gases com Efeito de Estufa

Águas Residuais (CQO)
antes de tratamento 

Águas Residuais (CQO)
após tratamento

Eficiência de Tratamento

Resíduos

Taxa de Valorização

Taxa de Valorização

Subprodutos

Consumo de Água

MJ/hl

hl/hl

Ton 29.134
5,3

2.882

39

99

11.510

9595 93

10.632 10.330

98 99

49 42

0,52

2.641

0,46

2.987

0,51

37.478
6,5

29.823
5,1Kg/hl

Ton

Ton

Ton

Ton 42.396

100100 100

45.151 42.718

%

%

%

Kg/hl

m�

Nota: estes indicadores referem-se às atividades diretamente relacionadas com a produção de bebidas em instalações 
próprias, incluindo atividades auxiliares (logística interna, produção de energia, tratamento de águas, tratamento 
de águas residuais e atividades administrativas e sociais).

Conscientes do potencial impacto da nossa atividade no ambiente e nas pessoas, integramos 

a sustentabilidade não só na nossa estratégia de negócio como também, diariamente, na forma 

como trabalhamos. Estamos empenhados em promover a redução da pegada ecológica, melhorar 

o desempenho ambiental e energético da empresa e minimizar os efeitos das alterações 

climáticas. Por este motivo, a nossa Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança 

integra, na dimensão do ambiente, três prioridades estratégicas:

  

•  Racionalizar o consumo de água;

•  Consumir energia de forma eficiente;

•  Combater as alterações climáticas.

Alinhado com estas prioridades, o Sistema de Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente, 

Segurança e Saúde no Trabalho e Energia fomenta o compromisso constante do Super Bock 

Group na mitigação do impacto do negócio no ambiente, integrando um conjunto de ações 

focadas na:

  

•  Promoção da proteção do ambiente, através de medidas de redução da poluição;

•  Aquisição de materiais e serviços energeticamente eficientes e promoção da ecoeficiência 

de processos/produtos;

•  Sensibilização para o uso racional dos recursos, nomeadamente do consumo de água e energia;

•  Integração de critérios ambientais e energéticos na seleção de fornecedores. 

É nossa preocupação garantir que as práticas sustentáveis estão em equilíbrio com a qualidade 

e rentabilidade dos nossos produtos e serviços. Priorizamos que o uso eficiente de recursos, os 

níveis de emissões e produção de resíduos estejam em linha com as melhores práticas do sector, 

ambicionando melhorar cada vez mais a nossa performance nesta dimensão.

Como tal, o desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental 2019 resulta da identificação 

dos aspetos ambientais mais suscetíveis às nossas atividades, produtos e serviços, com o intuito 

de definir objetivos e metas para a redução e controlo do impacto no ambiente. O Sistema de 

Gestão possui a certificação segundo a norma NP EN ISO 14001.

14



ÍNDICE CONDUTORES INSPIRADORES POTENCIADORES SUSTENTADORES & FAZEDORES CONTROLADORES

DESEMPENHO ECONÓMICO DESEMPENHO AMBIENTAL DESEMPENHO SOCIAL

DESEMPENHO AMBIENTAL

Como tal, o desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental 2019 resulta da identificação dos aspetos 

ambientais mais suscetíveis às nossas atividades, produtos e serviços, com o intuito de definir objetivos 

e metas para a redução e controlo do impacto no ambiente. 

O Sistema de Gestão possui a certificação segundo a norma NP EN ISO 14001.

Princípios da Política Ambiental Objetivos Meta Objetivo 2019 Real 2019

Ecoeficiência

Reduzir o consumo 
de água

Consumo específico consolidado
2019 – 2,9 hl/hl

2,9

7,1 
kgCO2/hl

5,3 
kgCO2/hl

hl/hl
2,97
hl/hl

Reduzir o consumo total  
de energia (térmica + elétrica)

Consumo específico consolidado
2019 – 25,5 kWh/hl

25,5 
hl/hl

24,7 
kWh/hl

Redução da emissão de gases  
com efeito de estufa

Emissão de gases com efeito de estufa
2019 – 7,1 kgCO2/hl

Minimizar impactes ambientais

Reduzir o impacte ambiental de 
derrame e de perturbações no 
tratamento de águas residuais

Zero acidentes com impacte no solo ou águas 0 0

Melhorar a separação  
de resíduos

Taxa de valorização  
de resíduos (%)

Produção específica  
de resíduos (kg/hl)

(objetivo 
qualitativo 
sem meta 

quantificada)

2,1

95%

Reduzir a carga poluente  
das águas residuais

CQO (Carência Química de Oxigénio) 
Águas residuais (kg/hl) 

Eficiência do tratamento (%)

(objetivo 
qualitativo 
sem meta 

quantificada)

0,52

99%

Programa de Gestão Ambiental 2019

3.  CONSUMO DE MATERIAIS

15

No Super Bock Group a otimização do uso das matérias-primas é essencial para a gestão dos 

recursos e materiais disponíveis para a nossa atividade. Os cereais, como o malte de cevada, 

gritz de milho e cevada, concentrados de fruta, uvas, lúpulo, açúcares, outros extratos e aromas 

naturais, são os materiais de origem vegetal mais utilizados para a produção dos nossos produtos. 

Neste sentido, é nossa responsabilidade utilizar eficazmente este tipo de matérias-primas, 

minimizando ao máximo as perdas.

Em 2019, o consumo de matérias-primas aumentou face às necessidades do mercado, tendo 

sido registadas compras superiores a 56.115 toneladas de cereais, dos quais 33.689 toneladas 

são de diferentes tipos de malte, 19.493 toneladas de Gritz e 2.933 toneladas de cevada.

Preocupamo-nos com o consumo de embalagens

Quando falamos em consumo de materiais, focamo-nos também na utilização das embalagens. 

Face aos seus produtos e serviços, o Grupo introduz no mercado garrafas de vidro, embalagens 

PET, latas e barris. A consciente responsabilidade e preocupação no consumo de embalagens 

nas nossas atividades, promove a aposta em soluções mais eficientes, com um ciclo de vida com 

menos impacto no ambiente. 

No caso do setor das cervejas, a embalagem mais consumida é o vidro. Face ao ano passado, 

a fração de garrafas de vidro Tara Perdida (TP) aumentou, verificando-se ainda uma tendência 

para o aumento da sua exportação.
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Responsabilizamo-nos pelo nosso produto

Se a qualidade é um atributo dos nossos produtos, a segurança alimentar alinha-se impreterivelmente neste aspeto. Em todos os estabelecimentos 

do Grupo, é realizada uma sessão de análise dos pré-requisitos de segurança alimentar e efetuada uma avaliação do desenvolvimento dos indica-

dores de controlo. As sessões ocorrem duas vezes por estabelecimento e garantem a validação das medidas de controlo, a análise das auditorias 

e das ações de monitorização efetuadas, melhorando as medidas de segurança alimentar aplicadas.

A melhoria contínua dos nossos produtos e serviços, engloba também a conformidade legal e regulamentar, garantindo, diariamente, 

o cumprimento dos requisitos aplicáveis e subscritos pela empresa, nomeadamente no que toca a certificação. O Super Bock Group é certificado 

pelas normas EN ISO 9001 (qualidade), EN ISO 14001 (ambiental), EN ISO 22000 (segurança alimentar), OSHAS 18001 (segurança e saúde 

no trabalho) e IFS Food (segurança alimentar), em Leça. 

De forma a dar resposta às exigências dos novos mercados de exportação, empenhamo-nos em cumprir os requisitos legais da rotulagem 

dos nossos produtos, através da centralização dos processos de aprovação das inscrições legais e alegações dos materiais de embalagem 

efetuados pela Direção da Qualidade, Ambiente e Segurança. 

Conformidade

Avaliação regular do desempenho é disponibilizada a todos os interessados.

• Todos os indicadores de Gestão da Qualidade tiveram resultados satisfatórios face aos objetivos definidos para 2019 - Índice de Qualidade 

do Produto Acabado, Reclamações de Produto, Acompanhamento de Ações Corretivas e Market Survey.

• Participação no Market Survey do grupo Carlsberg, avaliação sensorial das cervejas nos pontos de venda, a nível mundial, com resultados 

satisfatórios.

• 47 auditorias ao sistema de gestão.

• Qualidade e Segurança Alimentar: realizada formação especifica dos requisitos das normas ISO 19011: 2018, ISO 22000: 2018, ISO 9001: 2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001: 2018 à equipa de auditores internos do SBG.

• Participação em estudos de satisfação de cliente de que resultam ações de melhoria que o Grupo se compromete a implementar.

8,4 % 3,1 % 16,7 % 6,0 % 3,4 %

A gestão das embalagens Tara Retornável (TR) é efetuada pelo Super Bock Group. Em 2019, aproximadamente 87.371 toneladas 

de embalagens TP foram introduzidas no mercado em Portugal. Em Espanha, onde a gestão das embalagens é responsabilidade 

da empresa Ecovidrio, cerca de 2.303 toneladas de embalagens foram colocadas no mercado. Desta forma, a necessidade da promoção 

da ecoeficiência dos processos/produtos tem levado ao desenvolvimento de diversos projetos de simplificação e redução da gramagem.

No âmbito da redução de materiais de embalagens consumidos, o Super Bock Group implementou em 2019 as seguintes metas, 

para a respetiva área de negócio:

De notar que, os valores transacionados não se encontram disponíveis na sua totalidade, dado que o acerto da faturação ainda 

não está regularizado pelas várias entidades de gestão de resíduos de embalagens.

3.  CONSUMO DE MATERIAIS

Redução da gramagem 

dos packs cartolina 

Cristal 6x33cl 

e Cheers 6x33cl

Redução de 

gramagem da 

garrafa de vidro 

Pedras Regular e 

Pedras Sabores

Redução de 

gramagem das 

pré-formas PET 

utilizadas nas águas 

Pedras 33cl

Redução de 

gramagem das 

pré-formas PET 

utilizadas nas águas 

Vitalis 1,5l

Redução de 

gramagem das 

pré-formas PET 

utilizadas no 

garrafão 6 L

CERVEJAS ÁGUAS
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Sendo o consumo eficiente de energia uma das prioridades estratégicas na dimensão de 

ambiente do Super Bock Group, torna-se fundamental identificar e gerir eficazmente os 

consumos de eletricidade e combustível das nossas atividades.

É nas atividades de produção dos nossos produtos, nomeadamente na área das Cervejas, 

caracterizadas por diversos processos como a pasteurização e higienização, que se centraliza o 

consumo direto de energia primária uma vez que possuem necessidades energéticas significati-

vas. Além disso, produzimos calor e eletricidade através do processo de cogeração, aumentando 

a nossa necessidade de consumo de combustíveis. Adicionalmente, verificam-se também 

consumos diretos de energia em atividades como empilhadores, aquecimento de águas para 

os balneários e cozinhas nos refeitórios dos colaboradores.

Como forma de otimizar o nosso consumo de eletricidade e combustíveis em todos estes 

processos, procuramos desenvolver soluções que promovam a redução da sua utilização. Em 

2019, registámos uma redução de cerca de 1%, face ao ano passado, na recuperação de biogás 

na fase de tratamento anaeróbio na ETAR do Centro de Produção de Leça do Balio. O biogás 

recuperado é utilizado como fonte de energia limpa e renovável na produção de energia térmica 

nas caldeiras de vapor como combustível complementar ao Gás Natural.

As atividades que envolvem processos que utilizam eletricidade comprada, como o tratamento 

de águas residuais, sistemas de iluminação das instalações e carregamento das baterias dos 

empilhadores, possuem um impacto significativo no consumo indireto de energia. No entanto, 

os consumos de eletricidade comprada refletem-se significativamente nos processos de 

enchimento de bebidas e nos sistemas de refrigeração.

Face à redução da produção global de bebidas e ao aumento da produção de águas com sabores, 

que envolve maior utilização energética nos processos de produção, registámos um aumento no 

consumo de energia de 8%, comparativamente ao ano passado.

4.  CONSUMO DE ENERGIA
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Consumo de combustíveis

Consumo de energia térmica

Consumo de combustíveis na cogeração

Consumo de outros combustíveis

Consumo total de energia

Consumo específico de eletricidade

Consumo específico de energia térmica

Consumo específico de energia

Consumo de energia elétrica
143.850 GJ

1% vs. 2018

345.101 GJ

3% vs. 2018

262.597 GJ

4% vs. 2018

82.089 GJ

0,2% vs. 2018

415 GJ

45 vs. 2018

488.951 GJ

2 % vs. 2018

7,3 kWh/hl

5 % vs. 2018

47,8 MJ/hl

11% vs. 2018

89,0 MJ/hl

8% vs. 2018

1.000,000

GJ MJ/hl

750.000

500.000

Total SBG Cerv. e Refri. Águas

250.000

0

160

120

80

40

0

89,0

119,2

28,1

Combustíveis Eletricidade MJ/hl

No âmbito da promoção do consumo eficiente de energia, os centros de produção de Leça do Balio, 

Pedras Salgadas e Castelo de Vide são submetidos, periodicamente, a procedimentos de auditorias 

energéticas. Também as instalações de Envendos e Caramulo, abrangidas pelo DL68A/2015, 

são sujeitas a auditorias periódicas à forma como utilizam a energia nas suas atividades. Estas 

auditorias têm como objetivo identificar oportunidades de melhoria e potenciar a implementação 

de medidas focadas no consumo eficiente de energia em toda a cadeia de valor do Grupo.
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5.  EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA

Empenhados no combate às alterações climáticas, a identificação e monitorização das emissões 

de gases com efeito de estufa (GEE) associadas à nossa atividade de produção de bebidas tem 

sido constante. Neste sentido, consideramos emissões diretas as que resultam da utilização de 

combustíveis fósseis para a produção de energia, as emissões indiretas que estão relacionadas 

com a utilização de energia elétrica nos nossos processos e as emissões de gases fluorados 

provenientes dos sistemas de frio das instalações. 

De notar que não consideramos emissões resultantes do uso de combustíveis fósseis nas 

viaturas de serviço ou qualquer outro tipo de transporte associado.

6.  CONSUMO DE ÁGUA

O consumo de água da nossa atividade é feito através da captação de água subterrânea própria 

e do sistema de abastecimento público. Uma vez que as captações próprias permitem um maior 

controlo das perdas, comparativamente ao sistema público, a gestão deste recurso tem sido focada 

na melhoria das captações próprias, tendo-se registado em 2019 a recuperação de 353.471 m3 de água.

Emissões indiretas de CO2
(consumo de eletricidade)

Fugas de gases refrigerantes

Emissões totais de CO2

Emissões específicas de CO2

Emissões diretas de CO2
(uso de combustíveis fósseis)

18.215ton CO2eq

3% vs. 2018

10.900ton CO2eq

10% vs. 2018

19ton CO2eq

55% vs. 2018

29.134ton CO2eq

2,3% vs. 2018

5,3kg CO2eq /hl

4% vs. 2018
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40000,0

Total SBG Cerv. e Refri. Águas
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4,0

2,0

0,0

100000,0

ton Mj/hl

10,0

5,3

6,9

2,0

Emissões Diretas Emissões Indiretas Mj/hl

Gases com Efeito Estufa

Durante a nossa atividade, promovemos a redução das emissões de GEE pelo que, vários 

são os esforços que efetuamos nas diferentes áreas de negócio para cumprir anualmente 

este objetivo. Em 2019, destacamos os seguintes resultados efetuados pelas unidades:

•  Central de Cogeração de Leça do Balio, onde se registaram emissões de mais de 16.700t CO2, 

refletindo-se num aumento de 3% face ao ano passado. No entanto, as licenças de emissão 

atribuídas, diminuíram 18%, tendo-se registado em 2019 5269t CO2. A central está abrangida 

pelo Programa Europeu de Comércio de Licenças de Emissão (CELE);

•  Sistema de tratamento anaeróbio da estação de tratamento de águas residuais (ETAR 

de Leça do Balio), registaram-se cerca de 1.388t CO2, menos 1,5% de emissões do que em 2018, 

através do consumo de biogás nas caldeiras de produção de vapor, em vez de gás natural.

Água de captação subterrânea

Água de captação superficial

Água da rede pública

Outras fontes de captação

Consumo total de água 1.634.455 m³
1,1% vs. 2018

869.456 m³
13% vs. 2018

0 m³
0% vs. 2018

13.465 m³
0% vs. 2018

Consumo específico de água
3hl/h
5% vs. 2018

928.652 m³
14% vs. 2018

2 000 000

m3 hl/hl

1 500 000

1 000 000

Total SBG Cervejas Águas

500 000

0
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4,5

3,0

1,5

0,0

3,0
3,4
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Consumo de Água
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6.  CONSUMO DE ÁGUA

7.  EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS

Como indústria de bebidas, a utilização de água na nossa atividade é muito significativa pelo 

que, é nossa responsabilidade otimizar o consumo deste recurso. Neste âmbito, foram definidos 

os seguintes objetivos estratégicos para as áreas de produção do Super Bock Group são:

•  Redução do consumo de água;

•  Otimização da utilização;

•  Implementação de sistemas de recuperação de água.

A estratégia definida integra ainda a implementação de ações para a melhoria do consumo. 

O Grupo pretende também envolver ativamente os seus colaboradores no combate ao uso 

consciente da água, sensibilizando-os para esta temática através de formações, iniciativas 

e investimento em inovação e novas tecnologias. 

Emissões de poluentes para a atmosfera

O controlo e monitorização das emissões de poluentes atmosféricos provenientes da nossa 

atividade é feito regularmente de modo a garantir que os níveis de emissão não apresentam 

qualquer risco significativo para a saúde publica e para o ambiente. 

Tendo como base as melhores práticas do sector, procuramos monitorizar todos os processos 

da produção e as emissões geradas, nomeadamente na produção de vapor e de eletricidade 

a partir da queima de combustíveis fósseis, que são responsáveis pela emissão (pouco expressiva) 

de alguns poluentes atmosféricos, como partículas totais, óxidos de azoto (NOx), óxidos de 

enxofre (SO2), compostos orgânicos voláteis (COV) e amoníaco (NH3). 

Em escassas situações, são utilizadas substâncias em alguns sistemas de ar condicionado e 

equipamentos indústrias antigos, como o R22. Em 2019, registámos 3,6kg de R22 refletindo-se 

numa redução de 51% face a 2018.

A emissões dos poluentes atmosféricos, monitorizados pelo Super Bock Group, registadas 

em 2019 são descritas de seguida.

Efluentes

O consumo de água abrange muitos dos processos da produção de bebidas, especialmente 

na produção de cervejas, sidras, refrigerantes e vinhos.  As águas residuais associadas a este 

consumo, possuem elevadas concentrações de matéria orgânica, caracterizando-se pela presença 

das matérias-primas utilizadas nos processos, produtos de limpeza, produtos e/ou subprodutos 

dos processos.

Também as águas residuais resultantes de todos os consumos da instalação e das lavagens 

são integradas nas águas residuais dos processos, contribuindo para o aumento da concentração 

de matéria orgânica e para a necessidade de garantir um sistema de tratamento adequado.

200,0

150,0

100,0

Nox SO2 Partículas COV NH3

50,0

,0

ton

62,9
52,7

1,8 1,0

132,4 132,4

1,1 0,93,4 1,3

2018 2019

Poluentes Atmosféricos

Todas as instalações do Super Bock Group possuem a sua própria ETAR de modo a responder às 

necessidades especificas de tratamento dos efluentes resultantes de cada atividade, com exceção 

da Quinta do Minho e Águas de Melgaço e das plataformas logísticas, onde é assegurado pelos 

sistemas públicos. Em 2019, registou-se uma redução de 4% da carga poluente das águas residuais.

CQO - carga tratada

Eficiência dos sistemas de remoção do CQO

Emissões específicas de CQO

Emissões específicas de águas residuais

Águas residuais
1.152.071 m³

4% vs. 2018

2.882t

4% vs. 2018

99%

0,5kg/hl

3% vs. 2018

2,1hl/hl

11% vs. 2018
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7.  EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS
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Em 2019, foram registados três incidentes no Centro de Produção de Leça do Balio 

que resultaram de um derrame de produto químico e dois derrames de óleos hidráulicos. 

Os três incidentes registados foram devidamente controlados e encaminhados para a rede 

de águas residuais industriais, para tratamento na ETAR, não tendo sido registado qualquer 

impacto no solo e na água.
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2.765
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98,6%

2.502

51

Entrada Saída Eficiência de Tratamento - CQO

CQO

Resíduos produzidos

As nossas atividades estão associadas a uma grande variedade de resíduos produzidos havendo 

a necessidade de otimizar a sua gestão para que não haja impactos significativos na comunidade 

e no ambiente. Em 2019, produzimos cerca de 5.397t de resíduos de embalagem de vidro e 2.362t 

de lamas excedentárias do tratamento biológico de águas residuais. Além deste tipo de resíduos 

mais predominante, produzimos 822t de embalagens de papel, 525t de embalagens de plástico 

e 21% dos restantes resíduos produzidos são não perigosos. Particularmente neste ano, gerámos 

sucatas resultantes das operações de desmantelamento de instalações ocorridas. 

Todos os resíduos produzidos são identificados e encaminhados para valorização adequada à 

sua tipologia para que recebam o tratamento adequado. Todos os colaboradores do Grupo são 

sensibilizados para a recolha seletiva de materiais e informados sobre a tipologia dos resíduos e 

destino adequado, de forma a garantir uma gestão controlada e eficaz dos resíduos produzidos.

Subprodutos com segunda vida

Os subprodutos resultantes das atividades de produção de bebidas, nomeadamente de cervejas 

e vinhos, estão sujeitos ao cumprimento legal de regulamentação específica. Neste sentido,

 foi definido o destino mais adequado aos subprodutos resultantes do processo cervejeiro 

e da atividade vinícola, dando uma segunda vida a esta matéria. Em 2019, registámos um total 

de 42.396ton de subprodutos encaminhados para alimentação animal.

Resíduos perigosos

Resíduos não perigosos

Resíduos valorizados

Resíduos eliminados

Resíduos produzidos
11.510t

10% vs. 2018

189t

25% vs. 2018

10% vs. 2018
11.321t

10.715t

12% vs. 2018

606t

11% vs. 2018

Taxa de valorização 95 %

Produção específica de resíduos
2,1kg/hl

17% vs. 2018

ton kg/hl
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Resíduos
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Subprodutos (2019)

Super Bock Group Vinhos

Produção de Cervejas
Dreche

Leveduras

Bagaço

Borras e Lamas
Destilação

Alimentação
animal

Destino Quantidade (ton)

36.524

5.872

0

0
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1.308
Colaboradores

80%
Efetivos

99%
em Portugal

99,8%
a tempo total

22%
Sindicalizados

31%
Mulheres

17%
< de 30 anos

60%
entre os 30 e os 50 anos

24.191
Horas de formação

1.  PESSOAS 2.  FORMAÇÃO

As nossas pessoas em 2019. Conscientes da importância do conhecimento, continuámos, em 2019, a apostar na formação 

dos colaboradores do Super Bock Group. Realizámos 646 ações de formação, que contaram com 

a participação de 1.133 colaboradores, e que perfizeram um total de 24.191 horas de formação. 

A maioria da formação realizada foi formação presencial (98%). Os nossos colaboradores, cientes 

da relevância dos conteúdos e metodologia, avaliaram, no geral, as formações efetuadas em 3,5 

de 1 a 5. no que se refere à utilidade e importância, os colaboradores avaliaram as formações em 

3,72 na mesma escala.

Online Presencial

3.  SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO

Promovemos a saúde, segurança e higiene no trabalho através do nosso Programa de Gestão de 

Saúde e Segurança no Trabalho (SST), com o principal objetivo de reduzir a sinistralidade laboral. 

Sob o mote “Zero Acidentes, Porque um Acidente é um Acidente a mais”, continuámos, em 2019, 

a investir na prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, com o objetivo de:

•  Fazer da segurança e saúde uma prioridade;

•  Promover uma cultura de antecipação e prevenção dos acidentes e doenças profissionais;

•  Garantir a existência de locais, sistemas e métodos de trabalho seguros que minimizem 

a ocorrência e gravidade de acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Em 2019, o número de acidentes no Super Bock Group foi de 106 (vs. 116 no ano anterior). 

No entanto, registámos um aumento no número de acidentes com baixa e dias perdidos, 

de aproximadamente 13% e 14%, respetivamente.

VOLUME DE FORMAÇÃO

MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO

INVESTIMENTO

24,187

20,9

58,9DIRETOR

45,9

MANAGER

26,9

GESTOR

11,8

TÉCNICO SUPERIOR

25,2

TÉCNICO

MULHERES

HOMENS 19,2

841.646 €

2019Formação

39

Em 2019 procedemos a uma alteração na forma de reporte 
do montante de investimento em formação

2%

98%

- 9%
acidentes em 2019

face a 2018

+ 13%
acidentes com baixa

face ao anterior

+ 14%
dias perdidos face

ao anterior

1 666
safety talks

No que respeita à distribuição dos mesmos, em 2019 cerca de 83% 

ocorreram a colaboradores do sexo masculino e 17% dos acidentes 

a colaboradores do sexo feminino. Em relação à sua distribuição 

por área funcional, destacam-se as reduções dos acidentes nas áreas 

de supply chain (-6%) e comercial (-36%). Para mais informação 

consultar tabela GRI.

Homem Mulher

17%

83%
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4.  DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

RESPONSABILIDADE SOCIAL - AGIR COM O MELHOR DE NÓS

 

Faz parte da nossa Cultura Autêntica participar ativamente no progresso e no bem-estar das 

comunidades que nos são próximas. Com base no capital de conhecimento e nos princípios 

da empresa, intervimos sobretudo nos domínios da Educação, com iniciativas de incentivo 

ao Empreendedorismo e à Criatividade, de promoção do Talento e de sensibilização para 

o Consumo Inteligente. Em tudo está a partilha do melhor de nós. 

GO ON – JOVENS EMPREENDEDORES EM AÇÃO  

A formação para o empreendedorismo chega ao Ensino Secundário através de uma saudável 

competição entre equipas. Realizado anualmente, o projeto Go On envolve alunos de escolas 

das comunidades onde o Super Bock Group opera. Parcerias: autarquias e escolas secundárias 

do Porto, Matosinhos, Vila Pouca de Aguiar e Chaves. 

Destaques: 

•  Aplicação do modelo “Learning by Doing”.

•  Exploração e desenvolvimento de competências interpessoais e empreendedoras. 

•  Promoção do trabalho em equipa – os alunos são incitados a desenvolver, ao longo de três dias 

intensivos, projetos viáveis em contexto real e local.

•  Reconhecimento de projetos – o grupo vencedor da edição 2018-19, pertencente à Comunidade 

de Vila Pouca de Aguiar, teve como prémio uma viagem a Amsterdão, com momentos de network-

ing, partilha de experiências empreendedoras e atividades de turismo ambiental.

RESPONSABILIDADE SOCIAL - AGIR COM O MELHOR DE NÓS 

A educação para o Consumo Inteligente pede estratégias de comunicação impactantes, com as 

quais se identifiquem os jovens – o público que mais importa sensibilizar. Neste processo, é válido 

pensar “fora da caixa” e dentro do pensamento juvenil. É este o conceito do Boost Camp: na sua 

3.ª edição, 30 alunos de universidades de Aveiro, Lisboa e Porto cocriaram ações disruptivas, no 

decorrer de uma experiência imersiva e colaborativa. 

Objetivo: conceber projetos de comunicação e sensibilização para o consumo moderado alinhados 

com as referências do público-alvo; deste modo, levar à adoção de comportamentos responsáveis 

e de autocontrolo em momentos de grande consumo.

Resultado: em contexto real de empreendedorismo, no universo da nossa empresa, os alunos 

universitários conceberam vários projetos multimédia para comunicação do consumo responsável, 

com expressão no terreno e/ou no digital. Um deles será selecionado para aplicação futura em 

eventos de grande consumo, sendo que o seu autor (ou autores) participará, com os profissionais 

do Super Bock Group, na sua implementação.

OUTRAS CAUSAS E APOIOS

Em 2019 o Super Bock Group envolveu-se noutras causas, pontuais ou regulares, de apoio 

a instituições e comunidades específicas ou de encontro com a sociedade em geral. 

Destaques:

•  Iniciativas de ação social, desportiva e de promoção do associativismo.

•  Apoio à atividade cultural e artística, nomeadamente enquanto empresa mecenas de duas 

instituições do Porto de relevo internacional, a Fundação de Serralves (colaboração em eventos 

como o Serralves em Festa) e a Casa da Música (Verão na Casa).

•  Recriação medieval Hospitalários a Caminho de Santiago, em Leça do Balio.

•  Apoio a várias instituições de Vidago e Pedras Salgadas.

•  Doações à comunidade (oferta de perto de 2,5 ML de produtos nossos).

•  Voluntariado de cariz educativo, social e ambiental. Ao longo do ano, as nossas pessoas deram 

tempo, criatividade e conhecimento a várias iniciativas, tais como: na Educação, programas de 

empreendedorismo (Junior Achievement ou Go On), de acolhimento de alunos (Braço Direito) 

ou acompanhamento de estágios; a nível social, apoio a causas solidárias e participação em 

campanhas de instituições como a Liga Portuguesa Contra o Cancro; pelo ambiente, intervenções 

no âmbito do GRACE (Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial) ou do Dar de Volta, 

projeto sem fins lucrativos associado à marca Pedras.

•  Natal Solidário com o projeto “A Casa das Causas”. Via intranet, os nossos colaboradores foram 

desafiados a propor e selecionar as ONGS com causas que refletissem os valores do Super Bock 

Group. Por votação foram escolhidos os projetos Vencer Autismo e A Causa da Criança - Associação 

de Proteção à Infância e Juventude.  Paralelamente, decorreu a Venda de Cerveja de Natal, que 

reverteu a favor das instituições escolhidas no desafio “A Casa das Causas” e, a nível internacional, 

a Associação EDUCAFRICA (apoio à construção de uma escola na Guiné Bissau). 
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V102-40 Lista dos grupos de Stakeholders Potenciadores – 2. Stakeholders

V

V

V

102-41 Acordos coletivos de trabalho Sustentadores – Desempenho Social

102-42

102-43

Identificação e seleção de 
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Abordagem de envolvimento 
com Stakeholders

Potenciadores – 2. Stakeholders

Potenciadores – 2. Stakeholders
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V

V

V
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201-1

201-2

201-3

201-4

Valor económico direto 
gerado e distribuído 

Implicações financeiras e 
outros riscos e oportunidades 
para a organização devido às 
alterações climáticas

Obrigações dos planos de 
benefícios definidos e outros 
planos de reforma

Benefícios financeiros 
significativos recebidos 
pelo governo

Patrimónios a 31.12.2018

Pensões e Resgates

Transferências

Rendimentos dos Planos

5.814.119

-333.678

-738.714

264.458

5.339.864

2019

Não reportado

Inspiradores – Modelo de Governo; Gestão de Risco
Sustentadores – Desempenho Ambiental

V

V

V

V

13

2
5
7
8
9

GRI 200 - DIVULGAÇÕES ECONÓMICAS

GRI 201 - DESEMPENHO ECONÓMICO (ASPETO MATERIAL)

Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local 1.17

2019

Contribuições para o fundo 333.678

Situação a 31.12.2019

SIFIDE

Total

862.758.99

862.758.99

2019Dimensões

202-1 Rácio entre o salário mais baixo e 
o salário mínimo local, por género

V
1
5
8

GRI 202 – PRESENÇA NO MERCADO

203-1
Investimentos em 
infraestruturas 
e serviços apoiados

Os Sustentáveis – 7. Desempenho Social – Envolvimento com a Comunidade
Foi dado apoio em produto a escolas, associações e instituições de cariz social. Na 
impossibilidade de responder a todas as solicitações, com critério, demos cerca de 
2,5 ML que chegaram de todo o país. 
No Natal de 2019 desenvolvemos um projeto solidário - “A Casa das Causas”. Via 
intranet, os nossos colaboradores foram desafiados a propor e selecionar as ONGS 
com causas que refletissem os valores do Super Bock Group. Por votação foram 
escolhidos os projetos Vencer Autismo e A Causa da Criança - Associação de 
Proteção à Infância e Juventude.  Paralelamente, decorreu a Venda de Cerveja de 
Natal, que reverteu a favor das instituições escolhidas no desafio “A Casa das 
Causas” e, a nível internacional, a Associação EDUCAFRICA (apoio à construção de 
uma escola na Guiné Bissau). 

V

2
5
7
9
11

GRI 203 - IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRETOS

203-2
Impactos económicos 
indiretos significativos

Sustentadores– Desempenho Social - Desenvolvimento da Comunidade V

1
2
3
8
10
17

205-2
Comunicação e formação sobre 
políticas e procedimentos 
anticorrupção

Em 2019 não se registou formação relativamente às políticas 
e procedimentos anticorrupção. V 1610

25

204-1

103-1

103-2

103-3

Explicação do tema material 
e dos seus limites

103-1  Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. Com relação direta com as Práticas de Compra, o tema “Gestão e 
Controlo da Cadeia de Valor” foi considerado um tema de materialidade elevada 
(ver capítulo: Controladores – Sobre o Relatório - Materialidade)

103-2  O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com práticas de compra (ver capítulo: Potenciadores – 3. Cadeia de 
Valor)

103-3  O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores 
associados a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: Potenciadores 
– 3. Cadeia de Valor)

A forma de gestão e os seus 
componentes

Evolução da forma de gestão

Proporção de despesas com 
fornecedores locais

Percentagem fornecedores nacionais: 76,9%
Percentagem fornecedores EU: 22,8%
Percentagem fornecedores internacionais: 0,3%

V

V

12

GRI 204 - PRÁTICAS DE COMPRA (ASPETO MATERIAL)

GRI 205 – ANTICORRUPÇÃO
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e 
G
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301-1

302-1

Consumo de materiais 
por peso ou volume

Consumo de energia dentro 
da organização

302-3

302-4

Intensidade energética

Redução do consumo de energia

Sustentadores - Desempenho Ambiental – Consumo de materiais 

Sustentadores - Desempenho Ambiental –Consumo de Energia

Sustentadores - Desempenho Ambiental –Consumo de Energia

Sustentadores - Desempenho Ambiental –Consumo de Energia

V 7 e 8 8
12

301-2
Produtos recuperados e 
respetivos materiais das 
embalagens

Sustentadores - Desempenho Ambiental – Subprodutos com segunda vida V

V 7 e 8

7
8
12
13

V

V

8

8 e 9

7
8
12
13
7
8
12
13

GRI 300 - DIVULGAÇÕES AMBIENTAIS

GRI 301 - MATERIAIS 

GRI 301 - ENERGIA
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303-1 Captação de água por fonte Sustentadores - Desempenho Ambiental – Consumo de Água V 67 e 8

303-3 Percentagem e volume total de 
água reciclada e reutilizada Sustentadores - Desempenho Ambiental – Consumo de Água V 67 e 8

GRI 303 – ÁGUA

305-1 Emissões diretas de Gases de 
Efeito de Estufa - GEE (Âmbito 1) Sustentadores – Desempenho Ambiental - Emissões de gases com efeito de estufa

Sustentadores – Desempenho Ambiental - Emissões de gases com efeito de estufa

Sustentadores – Desempenho Ambiental - Emissões de gases com efeito de estufa

Sustentadores – Desempenho Ambiental - Emissões de gases com efeito de estufa

3
12
13
14
15

V 7 e 8

305-2

305-4

Emissões indiretas de GEE 
(Âmbito 2)

Intensidade das emissões de GEE

3
12
13
14
15

V 7 e 8

7 e 8

13
14
15

V 8

305-5

305-6

305-7

Redução de emissões de GEE

Emissões de substâncias que 
destroem a camada do ozono

Óxidos de azoto (NOx), óxidos 
de enxofre (SOx) e outras 
emissões significativas

Em 2018 foi registada uma quantidade de 0,0036 toneladas de R22 decorrente 
de fugas.

13
14
15

3
12
13

V

V

7 e 8

3
12
14
15

V

8 e 9

GRI 305 - EMISSÕES 

306-1 Descargas de água por qualidade 
e por destino

Sustentadores – Desempenho Ambiental – Emissões, Efluente e Resíduos
3
6
12
14

V 8

306-2 Resíduos por tipo e por destino Os Sustentáveis – 6. Desempenho Ambiental – Emissões, Efluente e Resíduos
3
6
12

V 8

306-3 Derrames significativos Em 2019 não ocorreram derrames significativos. 

3
6
12
14
15

V 8

GRI 306 - RESÍDUOS E EFLUENTES

NOx

SO2

Partículas

COV

63 53,7

3

1 0,9

1,3

132 132,4

2018 2019

NH3 2

73

3

1

137

2017Emissões (ton)

0 1

DIVULGAÇÕES E FORMAS DE GESTÃO LOCALIZAÇÃO / OMISSÃO VERIFICAÇÃO PRINCÍPIOS
UNGC ODS

CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

8 16V307-1
Não conformidade com as leis 
e regulamentos ambientais Potenciadores – 2. Stakeholders

GRI 307 - COMPLIANCE AMBIENTAL

308-1

308-2

103-1

103-2

103-3

Explicação do tema material 
e dos seus limites

A forma de gestão e os seus 
componentes

Evolução da forma de gestão

Novos fornecedores que foram 
selecionados com base em 
critérios ambientais

Impactes ambientais negativos 
na cadeia de abastecimento e 
ações tomadas

103-1  Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. Com relação direta com as Práticas de Compra, o tema “Gestão e 
Controlo da Cadeia de Valor” foi considerado um tema de materialidade elevada 
(ver capítulo: Controladores- Sobre o Relatório - Materialidade)
103-2  O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com práticas de compra (ver capítulo: Potenciadores – 3. Cadeia de 
Valor)
103-3  O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores 
associados a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: Potenciadores 
– 3. Cadeia de Valor)

No ano de 2019 o Super Bock Group utilizou no processo de seleção de fornecedores 
os princípios expressos no código de conduta de fornecedores, que garante um 
alinhamento com a estratégia da empresa do ano de 2019.

No ano de 2019 o Super Bock Group não identificou nenhum fornecedor com 
impactes ambientais significativos negativos de acordo com os critérios definidos 
no código de conduta de fornecedores, que está alinhado estratégia da empresa 
do ano de 2019.

8V

8V

GRI 308 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES (ASPETO MATERIAL)
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e 
G
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tã

o

401-1 Novas contratações e 
rotatividade de colaboradores

Sustentadores – Desempenho Social –  Pessoas – Os nossos colaboradores

5
8V

GRI 400 - DIVULGAÇÕES SOCIAIS

GRI 401 - EMPREGO  (ASPETO MATERIAL) 

Entradas por 
localização (nº)

Entradas por 
faixa etária (nº)

Entradas por género (nº)

Portugal

Moçambique

França

Espanha

Outros

117

0

0

0

1

<30 65

30 a 50 46

>50

Homens

7

82

Mulheres 36

118

2019

Entradas
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ÍNDICE CONDUTORES INSPIRADORES POTENCIADORES SUSTENTADORES & FAZEDORES CONTROLADORES

Taxa de novas 
contratações (%)

Saídas por 
localização (nº)

Saídas por faixa etária (nº)

Total 10%

Portugal

Moçambique

França

Espanha

Outros

122

0

1

1

0

Homens 7%

Mulheres 3%

<30 6%

30 a 50 4%

<50 1%

<30 33

30 a 50 52

>50 39

Saídas por género (nº)
Homens 88

Mulheres 36

Taxa de saídas (%)

Total 10,7%

Homens 7,6%

Mulheres 3,1%

<30 2,9%

30 a 50 4,5%

<50 3,4%

124Saídas

401-1 Novas contratações 
e rotatividade de colaboradores

5
8V

ÍNDICE GRI RELATÓRIO INDEPENDENTE DE GARANTIA LIMITADA DE FIABILIDADE SOBRE O RELATÓRIO

403-2

Tipos e taxas de acidentes, 
doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absentismo e número 
de mortes relacionadas com 
o trabalho

3
12
14
15

V

GRI 403 - SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL  (ASPETO MATERIAL)

Acidentes (nº)

Dias perdidos por acidente 
de trabalho (N.º)

Óbitos relacionados com trabalho (N.º)

Taxa de absentismo (%)

LTAR

110 116 88 18106

521 657 560 187747

4,8 4,0 4,8 4,5 4,7

17 19 - -22

- - 0 00

2019

Total M F

20182017Indicador

7 e 8

Sustentadores – Desempenho Social – Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho

404-1

405-1

407-1

408-1

413-1

Médias de horas de formação 
por ano e por colaborador

Diversidade dos órgãos de 
governance e dos colaboradores

Explicação do tema material 
e dos seus limites

Sustentadores – Desempenho Social – Pessoas – Os nossos colaboradores

103-1  Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. Com relação direta com as Práticas de Compra, o tema “Gestão Interna 
de Recursos Humanos” foi considerado um tema de 
103-2  O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com liberdade de associação e negociação coletiva (ver capítulo: 
Sustentadores – Desempenho Social)
103-3  O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores 
associados a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: Sustentadores 
– Desempenho Social)

103-1  Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. Com relação direta com as Práticas de Compra, o tema “Gestão 
interna de Recursos Humanos” foi considerado um tema de materialidade 
elevada (ver capítulo: Controladores – Sobre o Relatório - Materialidade)
103-2  O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com Trabalho Infantil (ver capítulo: Sustentadores – Desempenho 
Social)  103-2  O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: 
Os Sustentadores – Desempenho Social)

O Super Bock Group declara no seu Código de Conduta de Fornecedores rejeitar toda 
e qualquer forma de trabalho infantil.

Sustentadores – Desempenho Social - Desenvolvimento com a Comunidade

O Super Bock Group declara no seu Código de Conduta de Fornecedores rejeitar toda 
e qualquer forma de violação do direito de liberdade de associação e negociação.

Sustentadores –Desempenho Social – Formação
4
5
8

6V

5
86V

83V

8
165V

1V

GRI 404 - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO (ASPETO MATERIAL)

GRI 405 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES (ASPETO MATERIAL)

407 - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA (ASPETO MATERIAL)

408 - TRABALHO INFANTIL

GRI 413 - COMUNIDADES LOCAIS

103-1

A forma de gestão e os seus 
componentes

Evolução da forma de gestão

Operações e fornecedores em 
que o direito à liberdade de 
associação e negociação 
coletiva pode estar em risco

Explicação do tema material 
e dos seus limites

Operações e fornecedores com 
risco significativo de incidentes 
de trabalho infantil

Operações com envolvimento 
da comunidade local, avaliação 
de impactos e desenvolvimento 
de programas

A forma de gestão e os seus 
componentes

Evolução da forma de gestão

103-2

103-3Fo
rm

as
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e 
G

es
tã

o

103-1

103-2

103-3Fo
rm

as
 d

e 
G

es
tã

o
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414-1

414-2

416-1

416-2

103-1  Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. Com relação direta com as Práticas de Compra, o tema “Gestão e 
Controlo da Cadeia de Valor” foi considerado um tema de materialidade elevada 
(ver capítulo: Controladores – Sobre o Relatório - Materialidade)
103-2  O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com práticas de compra (ver capítulo: Potenciadores – 3. Cadeia de 
Valor)
103-3  O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores 
associados a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: Potenciadores 
– 3. Cadeia de Valor)

103-1  Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. Com relação direta com as Práticas de Compra, o tema “Característi-
cas, qualidade e segurança dos produtos” foi considerado um tema de materiali-
dade elevada (ver capítulo: Controladores  – Sobre o Relatório - Materialidade)
103-2  O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com práticas de compra (ver capítulo: Os Sustentáveis - 7. Desempen-
ho Social – Conformidade)
103-3  O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores 
associados a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: 
Os Sustentáveis - 7. Desempenho Social – Conformidade)

Sustentadores - Desempenho Ambiental – Responsabilizamo-nos 
pelo nosso produto

Em 2019, o SBG não teve não conformidades com regulamentos e códigos 
voluntários por parte das entidades oficiais.

No ano de 2019 o Super Bock Group utilizou no processo de seleção de fornecedores 
os princípios expressos no código de conduta de fornecedores, que garante um 
alinhamento com a estratégia da empresa do ano de 2019.

No ano de 2019 o Super Bock Group não identificou nenhum fornecedor com impactes 
sociais significativos negativos de acordo com os critérios definidos no  código de 
conduta de fornecedores, que está alinhado estratégia da empresa do ano de 2019.

5
8
16

8V

V

V

V 16

GRI 414 - AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES (ASPETO MATERIAL)

GRI 416 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE (ASPETO MATERIAL)

Explicação do tema material 
e dos seus limites

Explicação do tema material 
e dos seus limites

A forma de gestão e os seus 
componentes

A forma de gestão e os seus 
componentes

Evolução da forma de gestão

Evolução da forma de gestão

Novos fornecedores que foram 
selecionados com base em 
critérios sociais

Avaliação dos impactes na saúde 
e segurança das categorias de 
produtos e serviços 

Não-conformidades relativas 
aos impactos na saúde e 
segurança das categorias de 
produtos e serviços 

Impactos sociais negativos na 
cadeia de abastecimento e 
medidas tomadas

103-1

103-2

103-3
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103-1

103-2

103-3
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417-1

417-2

417-3

103-1  Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. Com relação direta com as Práticas de Compra, o tema “Gestão e 
Controlo da Cadeia de Valor” foi considerado um tema de materialidade elevada 
(ver capítulo: Controladores – Sobre o Relatório - Materialidade)
103-2  O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com práticas de compra (ver capítulo: Sustentadores - Desempenho 
Ambiental – Responsabilizamo-nos pelo nosso produto)
103-3  O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores 
associados a este aspeto e reporta-os neste relatório (Sustentadores - Desempen-
ho Ambiental – Responsabilizamo-nos pelo nosso produto)

Na rotulagem, para além da informação de carácter legal (a lista de ingredientes, 
por exemplo), disponibilizamos um conjunto de informações, quantitativas 
e qualitativas, de interesse para os consumidores, como sejam a % de calorias, 
a informação nutricional, os avisos para grávidas nas bebidas com álcool, referência 
ao modo de conservação do produto, a informação do tipo de ecoponto em função 
do destino da embalagem. A elaboração da rotulagem dos produtos, realizada pela 
Direção da Qualidade, Ambiente e Segurança, contempla ações de controlo da 
conformidade legal do produto desenvolvido, desde as matérias-primas ao produto 
final, com base nos requisitos de qualidade e segurança alimentar. Nos rótulos dos 
nossos produtos fazemos ainda questão de indicar a Linha do Consumidor 
e o endereço do site SBG. Estabelecemos, também, deste modo, canais de 
comunicação contínua, prestando a informação adicional que nos for solicitada.

Em 2019, o SBG não teve não conformidades com regulamentos e códigos 
voluntários por parte das entidades oficiais.

Em 2018 o Super Bock Group não registou qualquer não conformidade.

V

V

V

16

12
16

GRI 417 - MARKETING  E ROTULAGEM (ASPETO MATERIAL)

Explicação do tema material 
e dos seus limites

A forma de gestão e os seus 
componentes

Evolução da forma de gestão

Requisitos de informação e 
rotulagem para produtos e 
serviços

Não-conformidades relativas 
à informação e rotulagem de 
produtos e serviços

Não-conformidades relativas 
a comunicações de marketing

103-1

103-2

103-3
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G
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o

Legenda:
V – Verificado
Princípios UNGC – United Nations Global Compact 
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Super Bock Group dá continuidade à sua prática de reporte anual de informação 

de sustentabilidade e publica o Relatório de Gestão 2019, com informação integrada 

sobre o nosso desempenho a nível económico, social e ambiental. 

O período de reporte incide sobre a atividade do Super Bock Group durante o ano de 2019 

– 1 de janeiro a 31 de dezembro – e inclui, sempre que apropriado, a evolução dos principais 

indicadores, tendo em vista uma melhor compreensão do progresso alcançado nos últimos anos. 

No que respeita a indicadores operacionais, resumimos esta análise a partir dos indicadores 

específicos, em função do volume de produção, de modo a melhor refletir a eficiência 

de gestão dos recursos associados. 

No caso dos indicadores de recursos humanos incluímos informação da operação comercial 

em Moçambique. Global Reporting Initiative (GRI), Princípios UNGC (United Nations Global 

Compact) e ODS (Objetivos Do Desenvolvimento Sustentável).

Este relatório foi elaborado de acordo com os GRI Standards para a opção “De acordo” Essencial. 

O reporte da atividade evidencia a nossa atuação ao nível dos Princípios UNGC e dos ODS. 

PERÍODO DE REPORTE E ÂMBITO

Os indicadores que integram a informação de sustentabilidade incluída no Relatório de Gestão 

2019, relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2019, foram submetidos a verificação externa 

por entidade independente – PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores 

Oficiais e Contas, Lda, conforme relatório de verificação incluído no Relatório de Gestão 2020, 

disponível para consulta em (link)

VERIFICAÇÃO EXTERNA

Se necessitar de mais informações ou esclarecimentos suplementares, sobre todos os Relatórios 

de Gestão, ou desejar fazer comentários e sugestões, por favor não hesite em contactar-nos:

Super Bock Bebidas, S.A. - Comunicação,

Tel: 00 351 229052100 

Email: sbg.direto@superbock-group.com; 

Morada: Apartado 1044 - 4466-955 São Mamede de Infesta. 

CONTACTOS

A estrutura e conteúdos do presente relatório encontram-se alinhados os temas mais relevantes 

para o Super Bock Group e seus stakeholders:

— Qualidade e segurança dos produtos

— Inovação

— Gestão da cadeia de valor de forma sustentável

— Gestão Interna de Recursos Humanos

— Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho

— Desenvolvimento das Comunidades

— Consumo Inteligente

— Consumo de Água

— Energia e Alterações Climáticas

MATERIALIDADE




