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MENSAGEM 
COMISSÃO 
EXECUTIVA

 O ano de 2021 chegou envolto em “pandemia” e, apesar de 
ser um contexto já algo “familiar”, trouxe mais e maiores desa-
fios. Os primeiros meses ficaram marcados pelo período mais 
difícil da história da COVID-19 em Portugal, em que a escalada do 
vírus SARS-CoV-2 motivou o regresso a um novo e prolongado 
período de confinamento. O retrocesso, inevitável para combater 
os efeitos sanitários, afetou, tal como em 2020, a economia e o 
consumo.  

Com isto, subiu de tom a necessidade de se acautelar o futuro e 
de mitigar os danos conhecidos. Foi, sem dúvida, mais um tempo 
novo, em que as nossas Pessoas disseram outra vez presente! - e 
é por isso que elas estão no centro dos nossos valores. A notável 
capacidade de Resiliência e de Superação que mostramos a cada 
adversidade, a cada desafio e a cada oportunidade tem permitido 
olhar o nosso futuro com esperança.

Às piores expectativas no arranque do ano e perante as mudan-
ças comportamentais dos consumidores e aos constrangimentos 
no canal Horeca que absorvia 2/3 das nossas vendas, consegui-
mos reagir sempre, dinamizando o nosso negócio com a força e o 
estímulo das nossas marcas e num caminho marcado a passo 
pela estratégia de Sustentabilidade do Grupo. Também determi-
nante, ao longo do ano, foi a nossa capacidade de inovação, o 
empenho de todos num espírito inabalável de união e trabalho 
constante em equipa. 

Os resultados ficaram, por isso, espelhados no desempenho das 
nossas marcas no mercado e na forma próxima como continua-
mos a servir os consumidores e os nossos clientes. Todas, sem 
exceção, cumpriram com o seu propósito, a Amizade em Super 
Bock, a Hidratação em Vitalis, a Naturalidade em Pedras e o 
Otimismo em Somersby. Todas, sem exceção, também trilharam, 
durante o ano que reportamos, um caminho nos três pilares da 
Sustentabilidade.

Nuno 
Bernardo
Administrador 
Marketing 

Carlos César
Administrador 
Supply Chain

Rui Lopes 
Ferreira
Presidente 
Executivo

Luis Moreira
Administrador 
Comercial

Claudio 
Mateus
Administrador 
Financeiro

Aos poucos, com o passar dos meses, foi crescendo a esperança, 
com o alívio progressivo das restrições e o regresso gradual das 
atividades à normalidade. 

Chegados a dezembro, o sentimento geral é de que soubemos 
proteger-nos - a proteção das Pessoas é e continuará a ser priorida-
de no Super Bock Group - enquanto mitigávamos os efeitos da 
pandemia no Grupo. Terminámos, assim, o ano com um fundamen-
tado positivismo. 

Assistimos a uma retoma parcial na economia e da atividade turística 
no País, tão importante para a dinamização do canal Horeca. Neste 
contexto, a recuperação nos níveis de consumo, embora ainda bastan-
te longe dos níveis pré-pandemia, deixa-nos moderadamente otimis-
tas para o que 2022 nos reserva. Certo é que, tendo enfrentado as 
condições de 2021, um ano tão exigente e rigoroso, o Super Bock Group 
encara o futuro com renovada confiança e prudência. 

O futuro no Super Bock Group vai continuar a construir-se com o 
contributo de muitos - Acionistas, Colaboradores, Consumidores, 
Clientes, Fornecedores e Parceiros - a quem deixamos uma mensa-
gem de agradecimento especial, pois fazem parte do passado, do 
presente e, sobretudo, do futuro da empresa.04
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CONTRIBUIÇÃO 
ECONÓMICA, 
SOCIAL E AMBIENTAL 

1.232 
Colaboradores

102 (MJ/hl)
Intensidade 
Energética

6,1 (kg CO2e/hl) 
Intensidade de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa

3,1 (hl/hl) 
Intensidade de Água

413M€ 
Vendas 

COLABORADORES 

AMBIENTE

CLIENTES

FORNECEDORES

31%
Colaboradores 
do Género Feminino 

16.267
Horas de Formação

28
Número 
de Marcas 

19 
Inovações 
de Produto

SOCIEDADE
13%
de Fornecedores da 
União Europeia (UE)

297
Milhares de Euros investidos 
na Comunidade 

1,2ML
Doações em Produto 
à Comunidade 

86% 
de Fornecedores 
Nacionais 

17/ano
Auditorias a Fornecedores, incluindo 
a Avaliação ao Cumprimento do Código 
de Conduta a Fornecedores

Nas matérias-primas, mais de 66% das nossas necessidades são 
supridas em território nacional, ultrapassando os 80% nas embalagens.

Nas cervejas, adquirimos 30%-40% da cevada a produtores nacionais.

Absorvemos 100% da produção de lúpulo em Portugal, proveniente da 
região de Bragança.
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//Ser uma empresa com credenciais 
cervejeiras, que se dedica, com paixão, 
à produção de bebidas e ao 
desenvolvimento de Marcas excelentes 
e apreciadas por todos.

//Inovar continuamente para 
cativar e surpreender clientes 
e consumidores.

//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.

//Apostar no crescimento 
e valorização das nossas 
Pessoas e das nossas 
Marcas - os maiores ativos 
da Empresa.

GLOBAL 

PAIXÃO 

AMBIÇÃO 

LOCAL 

AMBIÇÃO PESSOAS EXCELÊNCIA INTEGRIDADE

_Lideramos com 
orgulho e 
empreendedorismo

_As Pessoas são 
o motor e a alma 
da Empresa

_Entregamos o 
melhor da forma 
mais simples, ágil 
e inovadora
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//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.

//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 Alegres. Dá-nos 
gozo trabalhar nesta 
Casa. Celebramos quem 
somos e o que fazemos.

//Somos Parceiros. 
Juntamo-nos a quem 
acrescenta valor para 
irmos mais longe.

//Ancoramos na Confiança. 
Construímos equipas fortes 
que trabalham juntas, 
promovendo sinergias.

08

49

06

13

22

03



//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 de 
Administração (PCA)
liderança & coordenação do CA

//Comité de Auditoria 
Interna independente 
reporta ao PCA 

//Presidente da Comissão 
Executiva (PCE)
liderança da CE

Envolvimento da Gestão 
no Desenvolvimento do Grupo

ENCONTROS 
PERIÓDICOS

//Comissão Executiva 
uma vez por semana

//Conselho de Administração
uma vez por trimestre

//Encontro de Quadros 
Superiores e Chefias
uma vez por ano

NÃO-EXECUTIVOS EXECUTIVOS

//Discussão de resultados. Acompanhamento de projetos 
em curso. Estabelecimento de orientações de gestão. 
Divulgação de assuntos do interesse da sociedade.
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A monitorização exaustiva e preventiva do ambiente de negócio, de modo a antecipar, reagir e 
mitigar eventuais ocorrências hostis, é garantida pelo modelo de Gestão do 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 objeti-
vos da Empresa. Para o efeito, realizam-se anualmente sessões periódicas envolvendo os elemen-
tos 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. 

O ano de 2021 foi ainda condicionado pelos efeitos da pandemia, o que, no contexto da Gestão do 
Risco, se refletiu numa consolidação da base de conhecimento adquirida em 2020 e da generalida-
de das estratégias definidas, não só para garantir a proteção de colaboradores e parceiros de 
negócio, mas também a gestão criteriosa dos ativos do Grupo, sem pôr em causa o processo de 
retoma gradual da atividade no mercado. 

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. Este processo 
desenvolve-se com base na matriz (Heat Map) dos riscos de negócio identificados nas sessões 
periódicas de discussão do Risco, mapeados em função do nível de severidade, em diversas dimen-
sões (financeira, reputação, continuidade de operações, compliance, entre outras), e da sua proba-
bilidade de ocorrência.

Entretanto, o início de 2022 fica marcado pelo conflito militar na Ucrânia e pelo nível de incerteza 
sobre a dimensão e extensão dos impactos que se vão sentir nas esferas económica e social. A 
estratégia de cobertura de risco de mercado adotada pelo Super Bock Group permite atenuar 
variações de preço nas principais matérias-primas que este cenário traz como consequências 
imediatas. 

Acresce, nesta linha estratégica, uma monitorização permanente da evolução do contexto e a 
procura constante de soluções que minimizem os impactos na cadeia de valor e nos mercados onde 
o Super Bock Group está presente.

OS RISCOS SÃO ENQUADRADOS 
EM QUATRO CATEGORIAS

1.ª

Riscos estratégicos 
(Mercado, Concorrência, 
Risco Político, entre outros)

Financeiros 
(Reporting, 
Estrutura de 
Capital, Custos 
de Capital, Risco 
Cambial, 
nomeadamente)

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

2.ª

3.ª4.ª

(Legal, Fiscal, Regulamentar, 
designadamente)

Compliance 
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CORPOS SOCIAIS
//José Luís Arnaut

   Presidente

//Luís António Costa Reis 
Cerquinho da Fonseca, 

Vice-presidente

//Jorge Manuel Araújo 
de Sousa Basto

Secretário

//Manuel Soares 
de Oliveira Violas
Presidente do Conselho 
de Administração

//Pedro Américo Violas 
de Oliveira e Sá

//Carlos Manuel Gomes 
da Silva

//Christopher John 
Warmoth

//Anna Cecilia 
Gunnarsson Lundgren

//Andreas Bernhard Kirk 

//PricewaterhouseCoopers & Associados 
Sociedade de Revisores de Contas, Lda.

//Representada por Joaquim Miguel 
de Azevedo Barroso, R.O.C 

MESA DA 
ASSEMBLEIA-
GERAL

//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

//Carlsberg 
Breweries, A/S

//VIOLAS
Sociedade Gestora 
de Participações 
Sociais, S.A.

//VIACER
Sociedade Gestora 
de Participações 
Sociais, Lda. 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO 
PREVISTA NA 
ALÍNEA D) 
DO ARTIGO 9.º 
DOS ESTATUTOS

REVISOR 
OFICIAL 
DE CONTAS

//Rui Manuel Rego Lopes 
Ferreira
Presidente 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
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DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA EUROPA

21 Países

ÁFRICA
13 Países

ÁSIA
10 Países

AMÉRICA
9 Países
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VISÃO 
ESTRATÉGICA

Na cultura Super Bock Group, 
esta paixão-ambição 
é transversal a todas as áreas 
e departamentos, porque
É TUDO NA EMPRESA.  

PAIXÃO-AMBIÇÃO…

“Devolver à Natureza + 
do que recebemos”.

...EM ODS
Para cumprirmos esse desígnio, 
focamos nove Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) correlacionados em 
movimento circular com três 
pilares.
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Promover uma Cultura 
de Zero Acidentes

Atrair, Reter e Potenciar 
o Talento das Pessoas

Potenciar o Valor 
das Marcas e Aumentar 
a Reputação do 
Super Bock Group

Educar para Apoiar o 
Desenvolvimento das 
Comunidades

Consumo Inteligente

PESSOAS

PROSPERIDADE
Inovar

Garantir a Qualidade 
e a Segurança dos Produtos

Gerir a Cadeia de Valor de forma 
Sustentável (fornecedores 
locais, entre outros)

Menos Água

PLANETA

Menos Carbono Mais Embalagens Circulares

VISÃO ESTRATÉGICA 
DA SUSTENTABILIDADE
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MENOS ÁGUA
Reduzir o impacto Hídrico 
da Atividade

Promover a Reutilização e Circularidade Usar mais Energia Verde

MENOS CARBONO

CO2
MAIS EMBALAGENS 
CIRCULARES

Promover o Consumo Responsável

MAIS CONSUMO
INTELIGENTE

VISÃO ESTRATÉGICA 
DA SUSTENTABILIDADE
ÁREAS DE FOCO
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VISÃO ESTRATÉGICA

≥50% 
(dados Nielsen)

48% 
(dados Nielsen)

62% 
(dados Nielsen)

≥56% 
(dados Nielsen)

≥70% 
(dados Nielsen 
- Hiper e Super)

71% 
(dados Nielsen 
- Hiper e Super)

≤0,10

15 dias

0,09

2021 10 dias

GARANTIR A QUALIDADE
E SEGURANÇA DOS PRODUTOS   INOVAR

GERIR A CADEIA DE VALOR
DE FORMA SUSTENTÁVEL   

Número de reclamações 
de produto por milhão 
de unidades produzidas

Tempo médio de resposta
a reclamações (dias) 

Avaliação de fornecedores
(Materiais e Embalagens)

KPI Objetivo 2021 Desempenho 2021

50%
KPI Objetivo 2021 Desempenho 2021

Prazo

2023
Prazo

POTENCIAR 
O VALOR DAS MARCAS  

KPI Objetivo 2021 Desempenho 2021

2021
Prazo

QM em valor Super Bock Group 
Cervejas total mercado/ano  

QM em valor Super Bock Group 
Águas com Gás total mercado/ano 

90%
de fornecedores 
no nível A*

96% 
de fornecedores 
no nível A*

1720

KPI Objetivo 2021 Desempenho 2021

2021
Prazo

QM em valor Super Bock Group 
Sidras (O� Trade) 

Redefinição dos processos, 
ambição e pilares 
estratégicos por cada 
categoria, bem como o 
pipeline de Inovação até 
2023.   

Percentagem do 
crescimento acima do 
crescimento do mercado, 
gerado pela inovação 
(vendas de 2016 para 
2023 - Mercado Interno)

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

DESEMPENHO 2021

* O Nível A corresponde à classificação >=85% na média dos critérios utilizados 
     na avaliação de fornecedores (critérios de Qualidade, de serviço, outros…).
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24,5 kWh/hl 28,3

6,13,8 Kg CO2/hl

3,0 hl/hl 3,1 hl/hl 4%
16%
3,6

80%

2025

RACIONALIZAR O CONSUMO DE ÁGUA    
ATRAIR, RETER E POTENCIAR 
O TALENTO DAS PESSOAS 

PROMOVER A SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO

Consumo específico 
de água (hl/hl) 
do Super Bock Group

KPI Objetivo 2021 Desempenho 2021

<3%
≥7%
(quadros superiores)

82%
em 2019

KPI Objetivo 2021 Desempenho 2021

Prazo

ANUAL
Prazo

2021
Prazo

CONSUMIR ENERGIA DE FORMA EFICIENTE
E COMBATER AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

KPI Objetivo 2021

Meta 2025

Desempenho 2021

KPI Desempenho 2021

18 19%
KPI Meta 2021 Desempenho 2021

2025
Prazo

 Nº de acidentes
 com baixa

Consumo específico 
de energia

Emissões específicas
de gases com efeito 
de estufa 

Taxa de saída 
de quadros 
superiores  (%)

Taxa de mobilidade 
interna 
(%)

Nível 
de comprometimento 
(EAS)

Formação 
e desenvolvimento
de equipas 

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

VISÃO ESTRATÉGICA
DESEMPENHO 2021
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STAKEHOLDERS
ACIONISTAS E 
INVESTIDORES 
CRIAÇÃO DE VALOR 
//Estratégia de Negócio 
Reuniões Periódicas

COLABORADORES 
DESENVOLVIMENTO 
DE COLABORADORES 

EQUILÍBRIO 
TRABALHO-FAMÍLIA 

OFERTA DE CONDIÇÕES DE 
TRABALHO ADEQUADAS 
//Clarificação de Funções e Papéis 
//Inquérito sobre 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 
E SERVIÇOS 

RELAÇÃO DE CONFIANÇA 

PONTOS-DE-VENDA HORECA 
//Linha de 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 do nível de 
Serviço ao Cliente 
//Estudos de Satisfação 
de Clientes 
//Super Bock Casa 
da Cerveja 
//Revista Autêntico Mag

DISTRIBUIDORES 
E IMPORTADORES 
//Programa Excelência 
//Serviço de Atendimento 
e Backo�ce 
//Avaliação do nível de 
Serviço ao Cliente
//Estudos de Satisfação 
de clientes
//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 de 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
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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.

Gestão de recursos hídricos e energéticos

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 

// Participação no consórcio Fundador da Associação SDR
     Portugal que pretende criar e gerir um sistema de depósito 
     e reembolso das embalagens de bebidas não reutilizáveis 

//Racionalização de 
Percursos Logísticos

AGRICULTURA 
E MATÉRIAS
-PRIMAS

PRODUÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO

CONSUMIDORES
CLIENTES

Qualidade 
e segurança 
do produto; 
saúde e 
segurança

Utilização 
racional de 
embalagens 
e sua 
valorização

Gestão 
de recursos 
hídricos e 
energéticos

Consumo 
responsável
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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. 
Uma coisa é certa: com cooperação e responsabilidade, juntos participamos no 
desenvolvimento global. Das diversas alianças que mantemos, destacamos as seguintes:

COMPROMISSOS
COM INICIATIVAS 
EXTERNAS
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A pandemia COVID-19 continuou, em 2021, a afetar profundamente 
a atividade económica à escala mundial. No entanto, após um 2020 
com fortes quedas ao nível de produto mundial, 2021 registou uma 
recuperação parcial, cumprindo com as expectativas do início do 
ano, mas termina perante a ameaça das pressões inflacionárias 
como resultado, sobretudo, do aumento dos custos energéticos e 
dos problemas nas cadeias de fornecimento globais.

Neste contexto, após a queda do Produto Interno Bruto (PIB) da 
Zona Euro em 2020, veio a recuperação em 2021 (cerca de 5%), 
permitindo uma aproximação aos níveis de produto pré-pandémi-
cos. A seguir a um primeiro trimestre de ténue crescimento, devido 
às medidas de restrição impostas, a recuperação do PIB acelerou 
nos segundo e terceiro trimestres. Já no quarto trimestre, verificou-
-se um abrandamento, resultante, em parte, da estagnação da 
economia alemã, que foi, juntamente com a francesa, uma das 
mais afetadas pelos problemas de fornecimento nas cadeias 
globais. 

A economia portuguesa viu o seu PIB crescer em 2021 também na 
ordem dos 5% para o qual contribuiu a performance do consumo 
interno e das exportações. Esta recuperação, apesar de forte, foi 
insuficiente para compensar a queda histórica verificada em 2020 e, 
inclusivamente, registou valores abaixo da média europeia. 

DESEMPENHO 
ECONÓMICO

A pandemia ainda dominou 2021, com um crescimento muito 
significativo de casos no início do ano e novo confinamento 
restrito. Depois disso, o processo de vacinação avançou a bom 
ritmo, permitindo que chegássemos ao final do ano com 
quase 90% da população completamente vacinada.

Entretanto, o aparecimento da variante Ómicron, a crise 
energética e os problemas das cadeias de abastecimento 
globais desaceleraram o ritmo de crescimento verificado até 
outubro. Em 2021, a taxa de desemprego sofreu um decrésci-
mo, para se situar em cerca de 6,5%, e a taxa de inflação em 
2021 atingiu 1,3%, sendo o impacto mais expressivo no último 
trimestre.

A ECONOMIA 
PORTUGUESA VIU O SEU 
PIB CRESCER EM 2021 
TAMBÉM NA ORDEM DOS 
5% PARA O QUAL 
CONTRIBUIU A 
PERFORMANCE DO 
CONSUMO INTERNO E 
DAS EXPORTAÇÕES

O Banco Mundial estima, para 2022, um crescimento na economia 
mundial e europeia abaixo do verificado em 2021. Esta evolução 
volta a estar condicionada pela evolução da pandemia, embora os 
avanços na vacinação, a disponibilidade de retrovirais e a adapta-
ção dos agentes para operar num contexto com restrições e de 
elevada incerteza, possam atenuar o impacto das medidas que 
devem ser adotadas sobre o crescimento, em caso de novos surtos. 
Pressões inflacionárias, problemas das cadeias de fornecimento 
global e tensões geoestratégicas vão marcar o início do ano de 
2022, sendo incertos os seus impactos na evolução total do ano.

Todos estes fatores geram indefinições, alguma incerteza,  quanto 
ao nível de crescimento da Zona Euro, principalmente no primeiro 
trimestre. Para a economia portuguesa, as projeções apresentadas 
pelo Banco de Portugal foram já objeto de revisão em baixa (cresci-
mento do PIB de 5,8% para 5,0%), pois estão rodeadas de alguma 
incerteza não só pelos fatores enunciados anteriormente e que 
afetam a Zona Euro, como também pela incerteza política e timing 

de entrada em vigor do Orçamento do Estado, o que condicionará a rapidez e 
a eficiência na aplicação dos fundos europeus de mitigação dos impactos 
económicos da pandemia.

Às incertezas já identificadas, acresce o atual conflito armado na Ucrânia e, 
embora não seja expectável um impacto direto na operação do Grupo, sê-lo-á 
de forma indireta, nomeadamente pelo aumento da inflação ao nível dos 
custos dos fatores produtivos e de um menor crescimento económico do País 
(o Banco de Portugal prevê um corte de quatro décimas na previsão inicial de 
evolução do produto nacional). 

1. MACROECONOMIA
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A pandemia COVID-19 continuou, em 2021, a afetar profundamente 
a atividade económica à escala mundial. No entanto, após um 2020 
com fortes quedas ao nível de produto mundial, 2021 registou uma 
recuperação parcial, cumprindo com as expectativas do início do 
ano, mas termina perante a ameaça das pressões inflacionárias 
como resultado, sobretudo, do aumento dos custos energéticos e 
dos problemas nas cadeias de fornecimento globais.

Neste contexto, após a queda do Produto Interno Bruto (PIB) da 
Zona Euro em 2020, veio a recuperação em 2021 (cerca de 5%), 
permitindo uma aproximação aos níveis de produto pré-pandémi-
cos. A seguir a um primeiro trimestre de ténue crescimento, devido 
às medidas de restrição impostas, a recuperação do PIB acelerou 
nos segundo e terceiro trimestres. Já no quarto trimestre, verificou-
-se um abrandamento, resultante, em parte, da estagnação da 
economia alemã, que foi, juntamente com a francesa, uma das 
mais afetadas pelos problemas de fornecimento nas cadeias 
globais. 

A economia portuguesa viu o seu PIB crescer em 2021 também na 
ordem dos 5% para o qual contribuiu a performance do consumo 
interno e das exportações. Esta recuperação, apesar de forte, foi 
insuficiente para compensar a queda histórica verificada em 2020 e, 
inclusivamente, registou valores abaixo da média europeia. 

A pandemia ainda dominou 2021, com um crescimento muito 
significativo de casos no início do ano e novo confinamento 
restrito. Depois disso, o processo de vacinação avançou a bom 
ritmo, permitindo que chegássemos ao final do ano com 
quase 90% da população completamente vacinada.

Entretanto, o aparecimento da variante Ómicron, a crise 
energética e os problemas das cadeias de abastecimento 
globais desaceleraram o ritmo de crescimento verificado até 
outubro. Em 2021, a taxa de desemprego sofreu um decrésci-
mo, para se situar em cerca de 6,5%, e a taxa de inflação em 
2021 atingiu 1,3%, sendo o impacto mais expressivo no último 
trimestre.

O Banco Mundial estima, para 2022, um crescimento na economia 
mundial e europeia abaixo do verificado em 2021. Esta evolução 
volta a estar condicionada pela evolução da pandemia, embora os 
avanços na vacinação, a disponibilidade de retrovirais e a adapta-
ção dos agentes para operar num contexto com restrições e de 
elevada incerteza, possam atenuar o impacto das medidas que 
devem ser adotadas sobre o crescimento, em caso de novos surtos. 
Pressões inflacionárias, problemas das cadeias de fornecimento 
global e tensões geoestratégicas vão marcar o início do ano de 
2022, sendo incertos os seus impactos na evolução total do ano.

Todos estes fatores geram indefinições, alguma incerteza,  quanto 
ao nível de crescimento da Zona Euro, principalmente no primeiro 
trimestre. Para a economia portuguesa, as projeções apresentadas 
pelo Banco de Portugal foram já objeto de revisão em baixa (cresci-
mento do PIB de 5,8% para 5,0%), pois estão rodeadas de alguma 
incerteza não só pelos fatores enunciados anteriormente e que 
afetam a Zona Euro, como também pela incerteza política e timing 

DESEMPENHO ECONÓMICO

de entrada em vigor do Orçamento do Estado, o que condicionará a rapidez e 
a eficiência na aplicação dos fundos europeus de mitigação dos impactos 
económicos da pandemia.

Às incertezas já identificadas, acresce o atual conflito armado na Ucrânia e, 
embora não seja expectável um impacto direto na operação do Grupo, sê-lo-á 
de forma indireta, nomeadamente pelo aumento da inflação ao nível dos 
custos dos fatores produtivos e de um menor crescimento económico do País 
(o Banco de Portugal prevê um corte de quatro décimas na previsão inicial de 
evolução do produto nacional). 

O BANCO 
MUNDIAL 
ESTIMA, PARA 
2022, UM 
CRESCIMENTO 
NA ECONOMIA 
MUNDIAL E 
EUROPEIA 
ABAIXO DO 
VERIFICADO EM 
2021
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DESEMPENHO ECONÓMICO

Receitas / Valor económico 
direto gerado

379.324
349.556

46.188
56.460

Salários e Benefícios 
de Empregados

Pagamentos a Fornecedores 
de Capital

50.335
48.516

Custos Operacionais

223.543
204.343

Investimentos 
na comunidade 

254
280

Valor económico
direto acumulado

39.652
25.668

Pagamentos ao Estado

19.353
14.288

Valor económico
direto distribuído

339.672
323.887

PRINCIPAIS
INDICADORES
2021 VS 2020 (MILHARES DE EUROS)
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1.ª
Promoção da Cultura 
de Inovação

2.ª

3.ª
Valorização 
da Identidade 
Visual das Marcas

4.ª
Inovação na 
Distribuição 
e Soluções nos 
Pontos de Venda

5.ª
Inovação de Produto, 
que se manifestou ao 
longo do ano com os 
seguintes lançamentos:

Colaboração com universidades 
e stakeholders em projetos 
de investigação 

2. INOVAÇÃO
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 em várias vertentes:

DESEMPENHO ECONÓMICO
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Selecção 1927
Dunkelweizen

Novo líquido
Super Bock Gold

Somersby
Hops’n’Apples

Edição limitada 
150 anos Pedras

Vitalis
100%rPET

Selecção 1927
Barrel Aged

Novo tabuleiro
Pedras

Pedras Limão
15x25cl

Lata 
Super Bock 
Stout Carlsberg 

Snap Pack

Vitalis + 
com sumo 
de Maracujá
& Vitamina D

1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE

4.º TRIMESTRE

3.º TRIMESTRE

Lata Somersby
Hops’n’Apples

Barrel Aged
(Scale-up)

Coruja 
Double IPA

Somersby
Hard Seltzer

Super Bock
Oktoberfest

Super Bock
Christmas 
Brew

Super Bock
Collector’s 
Edition

DESEMPENHO ECONÓMICO

MENOS PANDEMIA, MAIS 
SOMERSBY
//Somersby Hops’N Apples 
(mercado português em estreia 
mundial) 
//Somersby Hard Seltzer  

MARCAS INOVADORAS, 
NOVIDADES MARCANTES
VITALIS+ COM SUMO DE 
MARACUJÁ & VITAMINA D

VITALIS: GARRAFA PLÁSTICO 
100% RECICLADO E RECICLÁVEL
//Processo: três garrafas de 33 cl 
geram uma embalagem de 1,5 L
//Meta: reduzir, em mais de 6,3 ton, 
a utilização anual de novo plástico

CARLSBERG 
//Snap pack, a nova solução para 
unir as latas de cerveja
//1.300 novas esplanadas/100% 
recicladas em Portugal
// Movimento #probablybetternow, 
junta Super Bock Group e 
ANP|WWF e o artista Edis ONE, em 
nome da preservação dos 
ecossistemas marinhos

PEDRAS LIMÃO: NOVO 
TABULEIRO SUSTENTÁVEL

FUTURO COM MEMÓRIA
150 ANOS DE PEDRAS: 
“A NATUREZA DE SEMPRE” 
//Edição limitada e inspirada 
nas garrafas que fazem a história 
da marca 
//Na Festa de Aniversário, 
anunciado investimento de 30 ME:
Na modernização do Centro 
de Produção de Pedras Salgadas

Na expansão e requalificação   
do Pedras Salgadas Spa & Nature 
Park (incluído restauro ecológico 
e projeto de reflorestação)

É MUITO SUPER
//Super Bock Oktober Edition
//Super Bock Christmas Brew
//Super Bock Collector’s Edition
//Super Bock Coruja Double IPA
//Selecção 1927 Japanese Rice Lager
“A melhor cerveja de arroz do 
mundo” (world beer awards 2021), 
com gama reforçada:
    //Selecção 1927 Dunkelweizen  
    //Selecção 1927 Barrel Aged  
        Blond Ale

Nova imagem 
Carlsberg

INOVAÇÃO DE PRODUTO

27

49

06

13

22

03



Quando todos pensávamos que os últimos dois anos tinham sido 
marcados pelos maiores desafios que o mundo moderno enfrentara, 
com um fosso significativo entre os vacinados e não vacinados contra o 
vírus SARS-CoV-2 e uma notória desigualdade na recuperação económi-
ca a nível mundial, além de todos os desafios em virtude das alterações 
climáticas, eis que estamos agora confrontados com tensões geopolíti-
cas inesperadas, crescentes e preocupantes.

Perante um conflito armado dentro da Europa, a previsão é, consequen-
temente, uma atenuação da retoma esperada para 2022 ao nível global, 
europeu e nacional. 

Os impactos desta situação tão recente estão ainda por vislumbrar, mas 
entre todas as implicações que poderá trazer, algumas são já bem 
conhecidas: a instabilidade/volatilidade dos mercados, o agravamento 
da inflação na economia mundial, o ajustamento no comportamento 
das famílias e dos consumidores, fruto das incertezas quanto ao futuro 
e que poderá implicar o abrandamento no consumo, além da disrupção 
nas cadeias de abastecimento.

Há ainda muito por aferir e os próximos tempos vão continuar a implicar 
uma constante necessidade de união, de adaptação e de resiliência.

No Super Bock Group continuaremos atentos e a mobilizar-nos para 
agirmos de forma célere e eficaz mediante o evoluir da situação. Assu-
mimos, desde sempre, uma cultura de superação como forma de definir 
o nosso negócio, as nossas marcas e defender as nossas Pessoas. Esse 
é um compromisso que marcará igualmente o ano de 2022 no seio do 
nosso Grupo, não só pelas contingências mencionadas, mas também 
pelos desafios que se impõem ao setor das bebidas refrescantes, e que 
temos procurado colmatar com uma capacidade constante de investir 
em inovação.

3. PERSPETIVAS 2022

A nossa experiência e o acompanhamento que fazemos do mercado 
permitem-nos perceber que 2022 continuará marcado por uma forte 
preocupação com a Sustentabilidade (ESG) por parte de todos. 
Governos, organizações, marcas e consumidores exigem melhores 
práticas, todos o declaram e o contexto atual exige a visão aliada ao 
pragmatismo, rapidez e flexibilidade nestas matérias.

ASSUMIMOS, DESDE SEMPRE, 
UMA CULTURA DE SUPERAÇÃO COMO 
FORMA DE DEFINIR O NOSSO NEGÓCIO, 
AS NOSSAS MARCAS E DEFENDER 
AS NOSSAS PESSOAS

DESEMPENHO ECONÓMICO
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No Super Bock Group, continuaremos a refletir e a atuar sobre os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nos quais sustentamos a 
nossa Estratégia de Sustentabilidade 2020-2030 para os eixos social, 
económico e ambiental, e que particularizamos em quatro grandes 
bandeiras: Menos Água, Menos Carbono, Mais Consumo Inteligente e 
Mais Packaging Circular.

Promover a circularidade das nossas embalagens, mas também apostar 
mais nas plataformas de e-commerce para comercialização dos nossos 
produtos, tem sido uma prioridade na resposta permanente às “exigên-
cias” dos consumidores, que procuram opções mais amigas do ambien-
te e aceder aos produtos que consomem com maior comodidade. A 
procura por bebidas mais saudáveis continuará, igualmente, a ditar as 
tendências no mercado nacional, já que os consumidores, fruto das 
circunstâncias, estão cada vez mais preocupados com a saúde e o 
bem-estar e a adotar estilos de vida cada vez mais ativos. 

Globalmente, o ano de 2022 virá reafirmar a dedicação contínua do 
Super Bock Group no que respeita ao bem-estar das suas Pessoas, no 
apoio à cultura e comunidades e em contribuir para mitigar a pegada 
ambiental do negócio e das suas marcas, ao mesmo tempo que preten-
de, com essa atuação, impulsionar ações com resultados claros tanto 
na organização com na sociedade em geral. 

Num futuro que é marcado pela imprevisibilidade, volatilidade e crise 
geopolítica haverá seguramente oportunidades e o Super Bock Group 
irá, por certo, continuar a superar com Ambição, a confiar nas Pessoas e 
a executar tudo o que faz com excelência. Só assim sabemos e quere-
mos estar, em Portugal e no Mundo, mesmo no contexto que hoje 
atravessamos e com crescentes níveis de exigência e desafios.

MENOS ÁGUA, 
MENOS 
CARBONO, 
MAIS 
CONSUMO 
INTELIGENTE 
E MAIS 

CIRCULAR.

DESEMPENHO ECONÓMICO
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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.

ÁGUAS RESIDUAIS (CQO)
ANTES DE TRATAMENTO 

2.437 Ton

0,58 Kg/hl

2.295 Ton

0,52 Kg/hl

2.882 Ton

0,52 Kg/hl

APÓS TRATAMENTO 

27 Ton 20 Ton39 Ton

RESÍDUOS 

10.861 Ton 10.249 Ton11.510 Ton

SUBPRODUTOS 

36.969 Ton 38.770 Ton42.396 Ton

//Eficiência de Tratamento

99 % 99 %99 %

//Taxa de Valorização

95% 98%95%

//Taxa de Valorização

100% 100%100%

23.575 Ton

5,6 Kg/hl

26.803 Ton

6,1 Kg/hl

29.142 Ton

5,3 Kg/hl

GASES COM EFEITO DE ESTUFA

DESEMPENHO AMBIENTAL

INDICADORES
RELEVANTES
A SUSTENTABILIDADE EM NÚMEROS 
2019 | 2020 | 2021 

1.333.131 m3

3,2 hl/hl

1.358.510 m3

3,1 hl/hl

1.634.455 m3

3,0 hl/hl

CONSUMO DE ÁGUA

423.905 GJ

101,2 MJ/hl

446.841 GJ

102,0 MJ/hl

489.061 GJ

89,0 MJ/hl

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA 
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ECOEFICIÊNCIA

3,0 hl/hl
Consumo específico 
consolidado 2023

3,1 hl/hl

24,5 kWh/hl
Consumo específico 
consolidado 2023

5,5 kg CO2/hl
Emissão de gases com 
efeito de estufa 2023

28,3 kWh/hl

6,1 kg CO2/hl

Reduzir o consumo 
de água

Reduzir o consumo total 
de energia (térmica + elétrica) 

Redução da emissão de gases 
com efeito de estufa

Objetivos Objetivo 2021 Desempenho 2021

MINIMIZAR IMPACTOS AMBIENTAIS

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

Melhorar a separação 
de resíduos

Reduzir a carga poluente 
das águas residuais

Objetivos

O
acidentes com impacte 
no solo ou águas

98%
Taxa de valorização 
de resíduos (%)

2,3kg/hl
Produção específica 
de resíduos (kg/hl)

0,5kg/hl
CQO Águas residuais (kg/hl)

99%
Eficiência do tratamento (%)

Desempenho 2021

DESEMPENHO AMBIENTAL
GESTÃO AMBIENTAL

Conscientes do potencial impacto da sua atividade no Ambiente 
e nas Pessoas, o Super Bock Group integra a Sustentabilidade 
na estratégia de negócio e na forma como trabalha no dia-a-dia.
A empresa mantém o empenho em promover a redução da sua 
pegada ecológica, em melhorar o seu desempenho ambiental e 
energético e em minimizar os efeitos das alterações climáticas. 

A Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança do 
Super Bock Group integra, assim, na dimensão do ambiente, 
três objetivos estratégicos: 
//Racionalizar o consumo de água
//Reduzir emissões de carbono
//Promover mais embalagens circulares 

O compromisso permanente do Super Bock Group com o seu 
sistema de Gestão de Qualidade, Segurança Alimentar, Ambien-
te, Segurança e Saúde no Trabalho está fundamentado em 
diversos princípios de atuação, designadamente: 
//Otimizar o Desempenho Energético
//Promover a proteção do Meio Ambiente, prevenindo a 
poluição, através de medidas de mitigação dos impactes 
ambientais das atividades da empresa
//Fomentar a ecoeficiência de processos/produtos e a 
aquisição de materiais e serviços energeticamente eficientes
//Promover o uso racional do consumo de água e energia e a 
integração de critérios ambientais e energéticos na seleção de 
fornecedores

O Super Bock Group tem como prioridades garantir que os níveis 
de consumos, níveis de emissões e produção de resíduos estão 
em linha com as melhores práticas da indústria de bebidas, 
ambicionando melhorar cada vez mais a performance nestas 
dimensões.
Nessa medida, é também preocupação da empresa assegurar 
que as práticas sustentáveis estão em equilíbrio com a qualida-
de e rentabilidade dos seus produtos e serviços. 31
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DESEMPENHO 
AMBIENTAL
CONSUMO DE MATERIAIS

No Super Bock Group, a otimização do uso das matérias-primas é essencial para 
a gestão de todos os recursos disponíveis para a nossa atividade. Os cereais – 
malte de cevada, gritz de milho e cevada, concentrados de fruta, lúpulos, açúca-
res, outros extratos e aromas naturais – constituem o suporte de origem vegetal 
predominante nesta área de negócio. Daí que as nossas atenções estejam, cada 
vez mais, viradas para a minimização das perdas em todas as fases do processo 
produtivo.

Em 2021, o consumo de matérias-primas aumentou face ao ano anterior em 
virtude do incremento gerado por alguma recuperação do período pandémico: as 
compras superaram as 45.371 ton de cereais (29.613 ton de diferentes tipos de 
malte, 12.817 ton de gritz e 2.940 ton de cevada).

CUIDADOSOS…

O consumo de materiais é uma questão que 
nos remete para a utilização de embalagens. 
O Super Bock Group coloca no mercado 
garrafas de vidro, embalagens PET, latas e 
barris. Exemplos substantivos de uma 
aposta sempre renovada em soluções mais 
eficientes, com um ciclo de vida mais amigo 
do Ambiente. 

No setor das Cervejas, a embalagem mais 
consumida é o vidro. Neste capítulo, 2021 
suplantou 2020 em garrafas de Tara Perdida 
(TP), verificando-se ainda uma tendência 
para o aumento da sua exportação. Este 
facto deve-se às restrições enfrentadas pelo 
canal HORECA durante os períodos de confi-
namento. 

APOSTA SEMPRE 
RENOVADA EM 
SOLUÇÕES MAIS 
EFICIENTES, COM 
UM CICLO DE VIDA 
MAIS AMIGO 
DO AMBIENTE

Quanto às Águas, o consumo de garrafas PET em Portugal é 
muito superior ao das embalagens de Tara Retornável (TR), 
cuja recolha é efetuada pelo Super Bock Group. Já na TP, essa 
tarefa cabe à Sociedade Ponto Verde, no âmbito da gestão dos 
resíduos de embalagem gerados após consumo, numa lógica 
de reintrodução no processo de fabrico de novas garrafas.

Ainda em 2021, foram introduzidas no mercado português 
cerca de 93.324 ton de embalagens TP. Em Espanha – onde 
a gestão das embalagens é responsabilidade da empresa 
Ecovidrio – o registo, em igual período, foi na ordem das 
1.913 ton.

Assinale-se que os valores transacionados não se encon-
tram disponíveis na sua totalidade, dado que o acerto da 
faturação ainda não está regularizado pelas várias entidades 
de gestão de resíduos de embalagens.32
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DESEMPENHO AMBIENTAL
CONSUMO DE MATERIAIS

GARRAFA DE VIDRO

Super Bock 20 TP

-3%
Super Bock 25 TP

-3%

Na procura incessante de soluções ambientalmente mais 
sustentáveis aplicadas às embalagens, o Super Bock Group vem 
promovendo a ecoeficiência dos processos e dos produtos 
através de diferentes projetos de simplificação e redução da 
gramagem.

Neste cenário, efetuámos as seguintes alterações:

FILME RETRÁTIL USADO EM PEDRAS SALGADAS 
REDUÇÃO DE ESPESSURA E LARGURA

500mm*50µ 480mm*50µ

440mm*70µ 440mm*50µ

Filme anterior Filme novo 

GARRAFA PET

Vitalis 75 GO

-6%
Refrigerantes 1,5 L

-26%

… E RESPONSÁVEIS

A segurança alimentar alinha-se, naturalmente, com a qualidade que distin-
gue o nosso portefólio. Em todas as unidades do Super Bock Group são 
realizadas periodicamente sessões de análise dos pré-requisitos de seguran-
ça alimentar e efetuada uma avaliação dos respetivos indicadores de controlo. 
É assim garantida a validação das medidas de controlo, a interpretação dos 
resulta  dos de auditorias e de ações de monitorização.

A melhoria contínua dos nossos produtos e serviços engloba a conformidade 
legal e regulamentar, assegurando, diariamente, o cumprimento dos requisi-
tos aplicáveis e subscritos pela empresa, nomeadamente no que toca à 
certificação. O Super Bock Group é certificado pelas normas EN ISO 9001 
(qualidade), EN ISO 14001 (ambiente), EN ISO 22000 (segurança alimentar), 
OSHAS 45001 (segurança e saúde no trabalho) e IFS Food (segurança alimen-
tar), em Leça do Balio. 

Para responder às exigências dos novos mercados de exportação, empenha-
mo-nos em cumprir os requisitos legais da rotulagem dos nossos produtos, 
através da centralização dos processos de aprovação das inscrições legais e 
das alegações dos materiais de embalagem efetuados pela Direção da Quali-
dade, Ambiente e Segurança. 

Resíduos produzidos

10.249ton
� 6% vs. 2020

Resíduos valorizados

10.070ton
� 3% vs. 2020

Resíduos eliminados

180ton
� 63% vs. 2020

Produção específica 
de resíduos

2,3kg/hl
� 10% vs. 2020

Resíduos perigosos

78ton
� 27% vs. 2020

Resíduos não-perigosos

10.171ton
� 6% vs. 2020

Taxa de valorização

98%

A SEGURANÇA ALIMENTAR 
ALINHA-SE, 

NATURALMENTE, COM A 
QUALIDADE QUE DISTINGUE 

O NOSSO PORTEFÓLIO33
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DESEMPENHO AMBIENTAL

Sendo a eficiência energética uma das prioridades 
na cultura de Sustentabilidade do Super Bock Group, 
torna-se fundamental identificar e gerir eficazmente 
os consumos de eletricidade e combustível em todas 
as nossas atividades.

Consumo de energia elétrica

126.982 GJ
� 1% vs. 2020

Consumo de combustíveis

319.859 GJ
� 7% vs. 2020

Consumo de energia térmica

238.137 GJ
� 5% vs. 2020

Consumo de combustíveis 
na cogeração

81.401 GJ
� 13% vs. 2020

Consumo de outros 
combustíveis

321 GJ
� 14% vs. 2020

Consumo específico 
de eletricidade

8,0 kWh/h
� 3% vs. 2020

Consumo específico 
de energia térmica

54,3 MJ/hl
� 0,5% vs. 2020

Consumo específico 
de energia

102,0 MJ/hl
� 0,7% vs. 2020

CONSUMO DE ENERGIA

Consumo total 
de energia

446.841 GJ
� 5% vs. 2020

A avaliação regular do desempenho é 
disponibilizada a todos os interessados.

//Os indicadores de Gestão da Qualidade 
mantêm-se em altos e consistentes níveis, 
como demonstra o Índice de Qualidade do 
Produto Acabado

//Redução do número de Reclamações 
de Produto

//Participação no Market Survey do Grupo 
Carlsberg, com avaliação sensorial das cervejas, 
a nível mundial, nos pontos de venda, cujos 
resultados se apresentam satisfatórios

//Em 2020, face à situação pandémica, o 
número de auditorias a pontos de venda, assim 
como a fornecedores, teve uma redução 
acentuada. Pretendemos retomar, 
gradualmente, a realização de auditorias por 
consideramos serem uma importante 
ferramenta de melhoria contínua

//Qualidade e Segurança Alimentar: realizada 
a várias áreas do Super Bock Group formação 
específica dos requisitos da norma IFS Food

//Participação no estudo da GS1, centrado em 
atividades de supply chain, que tem como 
objetivo conhecer o nível de eficiência dos 
fabricantes do grande consumo, no fluxo Order 
to Cash

//O aumento do consumo de energia, verificado 
no ano de 2021, reflete a retoma da atividade 
no mercado pós pandemia

CONFORMIDADE
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Total Super Bock Group

126.982 GJ
319.859 GJ

� 102,0 MJ/hl

Cerveja, Sidra, 
Vinhos e Sangria

99.499 GJ
300.403 GJ

� 125,9 MJ/hl

Águas

23.692 GJ
19.454 GJ

� 35,8 MJ/hl

DESEMPENHO AMBIENTAL

É nas atividades de produção das nossas bebidas – 
desde logo na área das Cervejas – que se centraliza o 
consumo direto de energia primária. E assim aconte-
ce dadas as várias etapas de um processo com neces-
sidades energéticas consideráveis, designadamente 
no que reporta ao mosto, pasteurização e higieniza-
ção de equipamentos.

Produzimos calor e eletricidade através do processo 
de cogeração, aumentando a nossa necessidade de 
consumo de combustíveis. Acrescem consumos 
diretos de energia no carregamento de empilhado-
res, no aquecimento de águas para os balneários e 
nos refeitórios.

No início de 2021, após a conclusão das obras de modernização iniciadas em 2020, foi reposto o 
processo de recuperação do biogás produzido na fase de tratamento anaeróbio na ETAR do 
Centro de Produção de Leça do Balio. Essa retoma quadruplicou comparando com o ano anterior. 
O biogás recuperado é fonte de energia limpa e renovável, utilizado na produção de energia 
térmica nas caldeiras de vapor como combustível complementar ao gás natural.

Os consumos de eletricidade refletem o nível de atividade da empresa, correspondendo maiori-
tariamente a processos de enchimento de bebidas e de sistemas de refrigeração associados à 
produção de bebidas, em especial na fase de fermentação. Noutra latitude, temos intervenções 
que individualmente correspondem a menor consumo, mas que, ainda assim, impactam na 
eficiência da energia elétrica utilizada: tratamento de águas residuais, sistemas de iluminação 
das instalações e carregamento das baterias dos empilhadores, designadamente.

Dados os aumentos da produção global de bebidas e de águas com sabores, envolvendo maior 
utilização energética, registámos + 5,2% em 2021, especialmente no consumo de energia térmica.

648.268 m3 
 de biogás recuperado

COMBUSTÍVEIS VS ELETRICIDADE
Os Centros de Produção de Leça do Balio, Pedras Salgadas, Castelo de Vide e de 
Envendos são submetidos, regularmente, a procedimentos de auditorias 
energéticas. O propósito é identificar oportunidades de melhoria e potenciar a 
implementação de medidas focadas no consumo eficiente de energia em toda 
a cadeia de valor do Super Bock Group. Assim sucedeu em 2021, ao cumprir-
mos, na totalidade, o plano proposto de iniciativas identificadas.

CONSUMO DE ENERGIA
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DESEMPENHO AMBIENTAL

Emissões diretas de CO2
(uso de combustíveis fósseis)

16.986ton CO2eq
� 2% vs. 2020

Fugas de gases refrigerantes 

118ton CO2eq
� 859% vs. 2020

Emissões totais de CO2 

26.803ton CO2eq
� 14% vs. 2020

Emissões específicas de CO2 

6,1kg CO2eq/hl
� 9% vs. 2020

Emissões indiretas de CO2
(consumo de eletricidade)

9.699ton CO2eq
� 39% vs. 2020

EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA

Empenhados no combate às alterações climáticas, tem sido constante a identificação e monitorização 
das emissões de gases com efeito estufa (GEE) associadas à nossa atividade. Consideramos emissões 
diretas as que resultam da utilização de combustíveis fósseis para a produção de energia; as emissões 
indiretas estão relacionadas com a utilização de energia elétrica nos nossos processos; a completar o 
tripé, temos 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 em qualquer outro tipo de transporte associado.

Total Super Bock Group

9.699ton
16.986ton

� 6,1 Kg/hl

Águas

1.751ton
1.123ton

� 2,4 Kg/hl

EMISSÕES 
DIRETAS 
VS EMISSÕES 
INDIRETAS 

GASES COM EFEITO ESTUFA

No curso da nossa atividade, promovemos a 
redução das emissões de GEE, sendo vários 
os esforços que efetuamos nas diferentes 
áreas de negócio para cumprir anualmente 
este objetivo. Em 2021, releva da agenda 
das unidades do Super Bock Group:

//Iniciativas de promoção da eficiência 
energética através de programas de 
controlo operacional de consumos

//Implementação de investimentos em 
equipamentos e infraestruturas no âmbito 
do Plano de Racionalização dos Consumos 
de Energia (PREn)

//Aquisição de energia elétrica proveniente 
de fontes renováveis, com visível efeito na 
redução do indicador 0,20 kgCO

2
/KWh 

(emissões indiretas) 

//Em resultado do aproveitamento do 
biogás que resulta da introdução do 
sistema anaeróbio na estação de 
tratamento de águas residuais de Leça do 
Balio (ETAR), o Super Bock Group  evita a 
emissão de cerca de 1057t CO2 (estimativa 
das emissões associadas ao combustível 
usado anteriormente, o gás natural).
Esta quantidade, comparando com o ano 
anterior, corresponde a mais 312% de 
emissões evitadas. 
Todos os projetos de investimento 
industrial dão primazia à redução do 
consumo específico.

Cerveja, Sidra, 
Vinhos e Sangria

7.666ton
15.863ton

� 7,4 Kg/hl
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DESEMPENHO AMBIENTAL

Consumo total de Água

1.358.510m³
� 2% vs. 2020

Água de captação 
subterrânea

870.001m³
� 8% vs. 2020

Outras fontes de captação

9.511m³
� 4% vs. 2020

Consumo específico de Água

3,1hl/hl
� 3% vs. 2020

Água da rede pública

727.013m³
0% vs. 2020

CONSUMO DE ÁGUA

A nossa atividade é ‘alimentada’, nesta vertente, a partir da captação de água subterrânea própria e 
dos sistemas de abastecimento público. A progressiva melhoria em autossuficiência permite-nos um 
maior controlo das perdas, ao invés do sistema público. 
Importa, igualmente, sublinhar o aumento do desempenho dos sistemas de recuperação de água 
para reutilização, que permitiram, em 2021, a recuperação de 340.901 m3 de água, o que corresponde 
a um acréscimo, em circuito fechado, superando os 43% face a 2020. 

Total Super Bock Group

1.358.510m³
� 3,1 hl/hl

Cerveja, Sidra, Vinhos e Sangria

993.038m³
� 3,1 hl/hl

Águas

357.354m³
� 3,0 hl/hl

ÁGUA

Nesta indústria de bebidas, a utilização de água é 
muito relevante, razão que nos confere maior 
responsabilidade em otimizar o respetivo consumo. 
Isso mesmo convocou o Super Bock Group a eleger 
três objetivos estratégicos-chave para as áreas de 
produção:

//Redução do consumo de água

//Otimização da utilização

//Implementação de sistemas de recuperação de 
água em circuito fechado

A estratégia definida integra, ainda, a implemen-
tação de ações apontadas à melhoria do consumo. 
Além disso, o Grupo pretende envolver ativamen-
te os seus colaboradores no uso consciente da 
água, sensibilizando-os para esta temática 
através de formações, iniciativas e investimento 
em inovação e novas tecnologias. 
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DESEMPENHO AMBIENTAL

EMISSÕES DE POLUENTES PARA A ATMOSFERA

O controlo e a monitorização das emissões de poluentes atmos-
féricos provenientes da nossa atividade são processados 
regularmente. Objetivo: garantir que os níveis de emissão não 
apresentam qualquer risco significativo para a saúde publica e 
para o ambiente. 

Em observância das melhores práticas do sector, procuramos 
aferir todos os passos ao longo do trajeto produtivo, em espe-
cial as emissões geradas. O verbo monitorizar tem, neste caso, 
tudo a ver com a produção de vapor e de eletricidade a partir da 
queima de combustíveis fósseis, responsáveis pela emis-
são (pouco expressiva) de alguns poluentes atmosféricos: 
partículas totais, óxidos de azoto (NOx), óxidos de enxofre 
(SO

2
), compostos orgânicos voláteis (COV) e amoníaco (NH

3
) 

gerado pelo sistema de frio. 

Pontualmente, são utilizadas substâncias em alguns sistemas 
de ar condicionado e equipamentos industriais antigos, como, 
por exemplo, o R22. Em 2021, não registámos fugas deste gás.

Apresentamos, a seguir, as emissões dos poluentes atmos-
féricos monitorizadas e registadas, em 2021, pelo Super Bock 
Group.

EMISSÕES, EFLUENTES 
E RESÍDUOS

Nox

30ton
30ton

SO2

1ton
1ton

COV

117ton
108ton

Partículas

1ton
0,7ton NH3

0ton
3ton

POLUENTES ATMOSFÉRICOS 
2021 VS 2020 
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DESEMPENHO AMBIENTAL

EFLUENTES

As águas residuais que advêm da produção de cervejas, sidras, 
refrigerantes e vinhos, geram níveis consideráveis de matéria 
orgânica, com possíveis perdas das matérias-primas utilizadas, 
incluindo produtos de limpeza, produtos e/ou subprodutos dos 
processos. Também as águas residuais resultantes da instalação 
e dos balneários são integradas na gestão global dos efluentes, 
contribuindo para o aumento da concentração de matéria orgâni-
ca e para a necessidade de garantir um sistema de tratamento 
adequado. 

Todas as instalações do Super Bock Group têm a sua própria 
ETAR, respondendo, assim, às necessidades específicas de trata-
mento dos efluentes em cada atividade, com exceção de Águas 
de Melgaço e das plataformas logísticas, onde é assegurado pelos 
sistemas públicos. Em 2021, registou-se uma redução de 6% da 
carga poluente das águas residuais.

Águas residuais

981.160m³
� 6% vs. 2020

Emissões específicas 
de águas residuais

2,2hl/hl  
� 1% vs. 2020

CQO – carga tratada

2.295t
� 6% vs. 2020

Emissões específicas 
de CQO

0,5kg/hl
� 10% vs. 2020

Eficiência dos sistemas 
de remoção do CQO

99%

Entrada

2.339mg/l
2.627mg/l

Saída

36,0mg/l
43,6mg/l

CQO 
2021 VS 2020 
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DESEMPENHO AMBIENTAL

Resíduos produzidos

10.249ton
� 6% vs. 2020

Resíduos valorizados

10.070ton
� 6% vs. 2020

Resíduos eliminados

180ton
� 63% vs. 2020

Produção específica 
de resíduos

2,3kg/hl
� 10% vs. 2020

Resíduos perigosos

78ton
� 27% vs. 2020

Resíduos não-perigosos

10.171ton
� 6% vs. 2020

Taxa de valorização

98%

RESÍDUOS PRODUZIDOS

Considerando a pluralidade de resíduos produzidos que nos 
interpelam a otimizar a sua gestão, num compromisso com a 
minimização dos impactos significativos na comunidade e no 
ambiente, atentemos nos indicadores reportados a 2021: 

//Cerca de 5.944 ton de resíduos de embalagem de vidro
//1.797 ton de lamas excedentárias do tratamento biológico 
de águas residuais

ALÉM DESTA TIPOLOGIA, PRODUZIMOS AINDA OUTROS 
RESÍDUOS QUE REPRESENTAM UMA FRAÇÃO MINORITÁ-
RIA E DIVERSIFICADA: 

//591 ton de embalagens de papel
//647 ton de embalagens de plástico

NOTA IMPORTANTE:
//Mais de 99% dos resíduos gerados são não-perigosos

Entretanto, na sequência do desmantelamento de uma 
antiga unidade industrial do Super Bock Group, foi excecio-
nalmente gerada uma elevada quantidade de sucatas 
metálicas.

Vem a propósito frisar que todos os resíduos produzidos são 
identificados e encaminhados para tratamento e valorização 
adequados à sua tipologia.

No mesmo propósito, o universo de colaboradores do Super 
Bock Group é sensibilizado para a recolha seletiva de resíduos e 
informados sobre o destino adequado, visando uma gestão 
controlada.

Total 
Super Bock Group

78ton
10.171ton

� 2,3 Kg/hl

Cerveja, Sidra, 
Vinhos e Sangria

21ton
8.483ton

� 2,7 Kg/hl

Águas

12ton
743ton

� 0,6 Kg/hl

NÃO-PERIGOSOS 
VS PERIGOSOS

RESÍDUOS
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SUBPRODUTOS 
COM SEGUNDA VIDA
A indústria de bebidas, nomeadamente cervejas e 
vinhos, gera subprodutos objeto de regulamentação 
legal específica. Essa supervisão foi acolhida pelo 
Super Bock Group em todas as etapas do processo 
cervejeiro e vinícola, dando uma segunda vida a este 
capítulo.

Em 2021, encaminhámos, separadamente, os seguin-
tes volumes de subprodutos:

//38.747 ton para alimentação animal 
//23 ton para destilação

DESEMPENHO AMBIENTAL

Dreche

369.620ton
Leveduras

58.993ton
Borras e Lamas

136ton

SUBPRODUTOS (2012-2021)

Conformidade

PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
PRODUÇÃO DE CERVEJAS
 

PARA DESTILAÇÃO
PRODUÇÃO DE VINI E SANGRIA
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1. AS PESSOAS

AS NOSSAS PESSOAS EM 2021

Mulheres

31%

< 30 anos

13%

Entre 30 e 50 anos

61%

>50 anos

26%

Efetivos

1.080 
Colaboradores

1.232

DESEMPENHO SOCIAL
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DESEMPENHO SOCIAL

2.  FORMAÇÃO

Mulheres

38%

Homens

62%

Administrador

0,02%

Custos de formação

465.625€ 

Presencial

43% 
Online

57%  

Diretor

01%

Gestor

29%
Manager

03%
Técnico Superior

42%

Técnico

11%

Assistente

14%

Conscientes da importância do conhecimento, continuá-
mos, em 2021, a apostar na formação dos colaboradores 
do Super Bock Group.
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0 0 05
//DAF

0 0 02
//DAF

657 739
//Super Bock Group

818747

0 6 00
//Áreas Suporte

0 0 10
//Marketing

420 418 328445
//Comercial

237 315 489297
//Supply Chain

DIAS PERDIDOS (ÚTEIS) 
POR ÁREA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 

22
//Super Bock Group

1824 27
15 7 910
//Comercial

9 15 915
//Supply Chain

ACIDENTES COM ITA
POR ÁREA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 

LTAR* POR ÁREA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 

3. SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO
O ano de 2021 ficou marcado pela concretização da transição para a nova norma 
ISO45001:2019, relativa aos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, 
e pela consolidação de várias iniciativas já em curso no âmbito do Yousafe.
Relativamente aos indicadores de sinistralidade laboral do Super Bock Group, 
aquele mesmo ano foi assinalado pela redução de praticamente todos os 
indicadores, face a 2020.

//Área Comercial
-29% de acidentes totais 
+29% de acidentes com baixa 
-22% de dias perdidos

Acidentes totais
face ao ano anterior

-18%

Acidentes com baixa
face ao ano anterior

-18%

Dias perdidos
face ao ano anterior

+11%

DETALHE

//Supply Chain
 -14% de acidentes totais
-40% de acidentes com baixa 
+55% de dias perdidos

DESEMPENHO SOCIAL

87
//Super Bock Group

71106116

2 01 1
//Áreas Suporte

0 0 04
//DAF

ACIDENTES TOTAIS 
POR ÁREA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 

1 101
//Marketing

14 101625
//Comercial

70 608588
//Supply Chain

19
//Super Bock Group

162219

20 27
//Comercial

2843

32 19
//Supply Chain

2917

*Lost Time Accident Rate
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Reafirmamos: 
A nossa Visão de Segurança: “Zero Acidentes, Porque um Acidente 
é um Acidente a mais”. 
A nossa Ambição: “Promover uma verdadeira cultura de segurança. 
Reduzir anualmente o LTAR, até atingir zero acidentes em 2030.” 
A nossa Missão: “Assegurar que a segurança é uma prioridade 
da Empresa. Garantir que todos são responsáveis não 
só pela sua (…), mas pela segurança de todos.”

No âmbito do Yousafe mantém-se a melhoria contínua 
das condições de trabalho e, em 2021, os respetivos 
grupos de trabalho (Redes) deram continuidade aos seus 
planos de implementação, dos quais destacamos:

//Definição dos requisitos 
mínimos a ter em 
consideração no 
planeamento e execução 
de trabalhos de abertura 
de tubagens e/ou 
equipamentos (novo 
procedimento).

//Implementação de 
melhorias na sinalização 
de circulação em alguns 
sites não produtivos.

//Definição de standards de 
segurança para instalação 
de Beer Drives, escadas 
verticais, linhas de vida e 
pontos de ancoragem.

//Avaliação quantitativa 
do risco ergonómico para 
atividades de maior risco.

//Resolução de situações 
relacionadas com a Segurança 
de máquinas e implementação de 
procedimento do Lockout-Tagout 
em máquinas críticas.

FORMAÇÃO CONTÍNUA EM 
SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO

Em 2021, destaque para a retoma da formação 
presencial, para colaboradores internos sobre 
vários temas de Segurança e Emergência, 
designadamente: Acolhimento e Boas Práticas 
de Qualidade, Ambiente e Segurança, Condução 
de Máquinas, Equipas de Resgate, Intervenção 
em Área ATEX, Proteção Radiológica e 
Evacuação e Combate a Incêndios.

Conscientes do longo 
caminho já percorrido e das 
muitas etapas ainda pela 
frente, em 2021 o 
Super Bock Group decidiu – 
além de garantir as 
necessárias condições de 
trabalho – canalizar mais 
esforços para a promoção 
de uma verdadeira cultura 
de segurança, cujos 
resultados terão maior 
visibilidade a partir de 2022.

DESEMPENHO SOCIAL
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4. DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE 

DESEMPENHO SOCIAL

JUNTOS PELA FLORESTA AUTÓCTONE…
O Super Bock Group e a ANP|WWF assinalaram, a 23 de novembro de 
2021, o início do restauro ecológico dos terrenos contíguos ao Pedras 
Salgadas Spa & Nature Park. 

No que reporta, especificamente, a este restauro ecológico, importa 
realçar ainda a criação de um charco para benefício da biodiversidade local, 
em especial insetos e répteis, e de novas estruturas arbóreas em seu redor 
para servir de refúgio às diversas aves que povoam a região.

árvores a plantar
1800

Investimento na expansão 
e requalificação do Pedras 
Salgadas Spa & Nature Park

Até 2023 
2,5 M€

Potencial para sequestrar

25 - 69 ton
de CO2/ano

20ha        

26ha
Expansão do espaço arbóreo

Investimento total na região 
de Trás-os-Montes 

Até 2026 
30 M€

46

49

06

13

22

03



DESEMPENHO SOCIAL

… A PLANTAR O FUTURO

O início das intervenções no terreno contíguo ao Parque coincidiu, 
simbolicamente, com a celebração do Dia da Floresta Autóctone e 
contou com a presença de mais de 120 alunos do Agrupamento de 
Escolas de Vila Pouca de Aguiar para uma ação de Educação 
Ambiental. 

Entre as atividades desenvolvidas, foram plantadas 400 árvores. 
O primeiro passo para concretizar o objetivo de plantar aproximada-
mente 1.800 árvores durante os próximos dois anos, entre carvalho 
negral, carvalho alvarinho e carvalho cerquinho, e alguns castanhei-
ros, misturado com algumas resinosas autóctones.

Este projeto de expansão e requalificação do Pedras Salgadas Spa & 
Nature Park passa, também, pela recuperação de vários imóveis no 
interior do Parque, em observância de um estudo de arquitetura 
para criar novos alojamentos em linha com o conceito existente.

A NOSSA CIDADANIA 
RESPONSÁVEL… 

PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO EPIS 
//Somos investidores solidários, associados 
a 147 Bolsas Sociais atribuídas, em 2021, a 
alunos do ensino superior, escolas e outras 
entidades

//Estendemos a nossa cooperação a ações 
de voluntariado visando o desenvolvimento 
dos estudantes que se destacam pelo seu 
desempenho escolar, mas carenciados do 
ponto de vista económico, através da 
orientação vocacional e profissional, da 
cidadania e da cultura universal. 

O PRIMEIRO PASSO 
PARA CONCRETIZAR O 
OBJETIVO DE PLANTAR 
APROXIMADAMENTE 
1.800 ÁRVORES 
DURANTE OS PRÓXIMOS 
DOIS ANOS
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DESEMPENHO SOCIAL

OS COLABORADORES DO 
SUPER BOCK GROUP 
MOBILIZARAM-SE, COMO 
É SEU TIMBRE, DE FORMA 
EXEMPLAR PARA O SUCESSO 
DESTA INICIATIVA SOLIDÁRIA, 
CUJAS RECEITAS GERADAS 
PELAS VENDAS PERMITEM 
À ASSOCIAÇÃO EPIS

… TAMBÉM PASSA POR AQUI 

O Super Bock Group associou-se, em março de 2021, à Fundação Ageas, à 
Médis, às Farmácias Portuguesas, entre outras entidades, na promoção 
de uma campanha nacional para a deteção e diagnóstico precoce do 
Cancro Colorretal (CCR), condição indispensável quando o objetivo primei-
ro é o tratamento a tempo e horas.

Sinalizando o reforço de uma sensibilização envolvendo o universo de 
colaboradores do Super Bock Group e respetivas associações, enviámos a 
todos um exemplar do livro “João – a vida. Um combate que vale a pena”.

BRINDEMOS AO FUTURO PRESENTE

O Natal é, ainda e sempre, tempo de reflexão e partilha 
de valores generosos como a proximidade e a solidarie-
dade. Duas palavras que vão bem com uma terceira, 
cada vez mais emergente e urgente: Sustentabilidade.

Este foi o ponto de partida para o desenvolvimento da 
Cerveja de Natal – mais uma vez com honras de edição 
especial e única – para apreciadores responsáveis e 
que têm, também eles, o futuro bem presente: uma 
lager com 7.2% de volume de álcool, em embalagem de 
vidro (50% reciclado) e caixa de cartão reciclada.

Os Colaboradores do Super Bock Group mobilizaram-se, 
como é seu timbre, de forma exemplar para o sucesso 
desta iniciativa solidária, cujas receitas geradas pelas 
vendas permitem à Associação EPIS – Empresários 
Pela Inclusão Social reforçar os apoios, com bolsas de 
estudo, a jovens e famílias em todo o País.

OUTRAS CAUSAS 
E APOIOS

//Iniciativas de ação 
social, desportiva e de 
promoção do 
associativismo. //Apoio à atividade cultural 

e artística, nomeadamente 
enquanto empresa mecenas 
de duas instituições 
portuenses de relevo 
internacional: a Fundação 
de Serralves (colaboração 
em eventos como o 
Serralves em Luz) e a Casa 
da Música (Outono em Jazz 
Super Bock). 

//Apoio a várias 
instituições de Vidago 
e Pedras Salgadas. 

//Doações à comunidade 
(oferta de cerca de 1,2 ML 
de produtos do portefólio 
Super Bock Group). 
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GRI 102 – CONTEÚDOS GERAIS

DIVULGAÇÕES LOCALIZAÇÃO/OMISSÃO VERIFICAÇÃO PRINCÍPIOS UNGC ODS

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nome da organização Super Bock Group, SGPS, S.A. V

102-2
Atividades, marcas, produtos e 
serviços

Website Super Bock Group V

102-3 Localização da sede Website Super Bock Group- Onde estamos V

102-4 Localização das operações Super ancorados • Distribuição geográfica do grupo V

102-5 Propriedade e natureza legal Super Bock Group, SGPS, S.A. V

102-6 Mercados servidos Super ancorados • Distribuição geográfica do grupo V

102-7 Dimensão da organização

Super conscientes  •  Desempenho económico – 1. 
Macroeconomia

Super focados •  Contribuição económica, ambiental e social

V

102-8
Informação sobre colaboradores e 
outros trabalhadores

Super conscientes • Desempenho Social – 1. As Pessoas
2021

M F

TOTAL (nº total de colaboradores) 1.232

Por tipo de contrato 
(n.º)

Efetivos 757 323

Contratados 87 65

Por localização (n.º)

Portugal 832 387

Moçambique 0 0

França 3 1

Espanha 3 0

USA + Macau + Suíça + 
Alemanha + Luxemburgo

6 0

Tipo de emprego 
(n.º)

Integral 841 387

Parcial 3 1

2021

Efet. Cont.

Por localização (n.º)

Portugal 1 067 152

Moçambique 0 0

França 4 0

Espanha 3 0

USA + Macau + Suíça + 
Alemanha + Luxemburgo

6 0

V 6 8

102-9 Cadeia de fornecedores Super envolvidos • Cadeia de Valor V

102-10
Alterações significativas na 
organização e na cadeia de 
fornecedores

Em 2021 não ocorreram alterações significativas no SuperBock 
Group ou na sua cadeia de fornecedores.

V

102-11
Abordagem ao princípio de 
precaução 

Super ancorados • Gestão de Risco V

102-12 Iniciativas externas Super envolvidos • Compromissos com Iniciativas Externas V

102-13 Membro de associações

Super envolvidos • Compromissos com Iniciativas Externas 

APAN – Membro de Direção

APCV – Membro de Direção

APIAM – Presidente de Direção

EPIS – Membro de Direção

Pacto para Gestão da Água – Membros Fundadores

PROBEB – Membro de Direção

V

ESTRATÉGIA

102-14 Mensagem do Presidente Super focados • Mensagem da Comissão Executiva V

ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16
Valores, princípios, standards e 
normas de conduta

Super ancorados • Missão

Super ancorados • Visão

Super ancorados • Valores

Super ancorados • Carta Cultura Autêntica

V

GOVERNANCE

102-18 Estrutura de governance
Super ancorados • Modelo de Governo

Super ancorados • Corpos Sociais
V

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS

102-40 Lista dos grupos de Stakeholders Super envolvidos • Stakeholders V

102-41 Acordos coletivos de trabalho Em 2021, 23% do total de colaboradores são sindicalizados. V 3 8

102-42
Identificação e seleção de 
Stakeholders

Super envolvidos • Stakeholders V

102-43
Abordagem de envolvimento com 
Stakeholders

Super envolvidos • Stakeholders V

102-44
Principais questões e preocupações 
levantadas pelos Stakeholders 

Super envolvidos • Visão estratégica – Prioridades estratégicas 

Super envolvidos • Stakeholders
V

Legenda:   V – Verificado   |   Princípios UNGC – United Nations Global Compact   |  ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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PRÁTICA DE REPORTE

102-45
Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas

Super Bock Bebidas, S.A. V

102-46
Definição do conteúdo do 
relatório e dos limites dos 
tópicos

Super Transparentes -  MATERIALIDADE V

102-47 Lista dos tópicos materiais Super Transparentes -  MATERIALIDADE V

102-48 Reformulação de informação N.A. V

102-49 Alterações no relatório N.A. V

102-50 Período de reporte 1 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. V

102-51 Data do relatório mais recente 2020 V

102-52 Ciclo de relatórios Anual V

102-53
Contacto para questões acerca do 
relatório

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.

V

102-54
Opção “de acordo” com os GRI 
Standards

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

V

102-55 Índice de conteúdo GRI Presente tabela. V

102-56 Verificação externa Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade V

CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

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

GRI 200 - DIVULGAÇÕES ECONÓMICAS

GRI 201 - DESEMPENHO ECONÓMICO 

201-1
Valor económico direto gerado e 
distribuído 

Super conscientes  •  Desempenho económico – 1. 
Macroeconomia

V

2

5

7

8

9

201-2

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

Super ancorados • Gestão de Risco V 13

201-3
Obrigações dos planos de benefícios 
definidos e outros planos de reforma

2021 2020

Patrimónios a 31.12.2021 (€) 4.646.718 5.339.863

Pensões e Resgates (€) -643.492 -699.605

Transferências (€) - -

Rendimentos dos Planos (€) 106.747 6.460

Contribuições para o fundo (€) 800.000 -

Situação a 31.12.2020 (€) 4.909.973 4.646.718

V

201-4
Benefícios financeiros significativos 
recebidos pelo governo

Dimensões 2021 2020

SIFIDE (€) 1.233.652 1.008.990

SI_Inovação (Prémio de Realização) (€) 1.128.125 -

SI I&D (Fundo Perdido) (€) 26.012 -

IEFP - Incentivo extraordinário 
atividade empresar

60.516 -

Incentivo à Normalização Atividade 21 55.799 -

Total 2.504.104 1.008.990

V

GRI 202 – PRESENÇA NO MERCADO

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

2021 2020

F M F M

Rácio entre o salário mais baixo e o 
salário mínimo local 1.11 1.11 1.16 1.16

V 6

1

5

8
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GRI 203 - IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRETOS

203-1
Investimentos em infraestruturas e 
serviços apoiados

Super focados •  Contribuição económica, ambiental e social 

Super conscientes • Desempenho Social - 4. 
Desenvolvimento da Comunidade

V

2

5

7

9

11

203-2
Impactos económicos indiretos 
significativos

Super focados •  Contribuição económica, ambiental e social 

Super conscientes • Desempenho Social - 4. 
Desenvolvimento da Comunidade 

V

1

2

3

8

10

17

GRI 204 - PRÁTICAS DE COMPRA (ASPETO MATERIAL)

Fo
rm

as
 d

e 
G

es
tã

o

103-1
Explicação do tema material e dos 
seus limites

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 Super Transparentes -  MATERIALIDADE)

V
103-2

A forma de gestão e os seus 
componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos 
diversas iniciativas relacionadas com práticas de compra 
(ver capítulo: Super envolvidos • Cadeia de Valor)

103-3 Evolução da forma de gestão
O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste 
relatório (ver capítulo: Super envolvidos • Cadeia de Valor)

204-1
Proporção de despesas com 
fornecedores locais

Super focados •  Contribuição económica, ambiental e social
Super envolvidos • Cadeia de Valor

2021 2020

Percentagem de gastos com fornecedores 
nacionais

86,4% 66,8%

Percentagem de gastos com fornecedores EU 12,6% 32,3%

Percentagem de gastos com fornecedores 
internacionais

0,9% 1,0%

V 12

GRI 205 – ANTICORRUPÇÃO

205-2
Comunicação e formação sobre 
políticas e procedimentos 
anticorrupção

2021 2020

Nº % N.º %

ÓRGÃOS DE GOVERNANCE

Membros dos órgãos de Governance aos 
quais foram comunicados as políticas e os 
procedimentos de combate à corrupção 
adotados pela organização

0 0 0 0

Membros dos órgãos de Governance 
que receberam formação em combate à 
corrupção

0 0 0 0

COLABORADORES

Colaboradores aos quais foram 
comunicados as políticas e os 
procedimentos de combate à corrupção 
adotados pela organização

0 0 0 0

Colaboradores que receberam formação 
em combate à corrupção

0 0 0 0

PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Parceiros de negócios aos quais 
foram comunicados as políticas e os 
procedimentos de combate à corrupção 
adotados pela organização

0 0 0 0

V 10 16

GRI 300 - DIVULGAÇÕES AMBIENTAIS

GRI 301 - MATERIAIS 

301-1
Consumo de materiais por peso ou 
volume

Super conscientes • Desempenho ambiental – Consumo de 
materiais

100% dos materiais consumidos em 2021 foram materiais 
renováveis.

V 7 e 8
8

12

301-3
Produtos recuperados e respetivos 
materiais das embalagens

Super conscientes • Desempenho ambiental – Consumo de 
materiais

V

GRI 302 – ENERGIA

302-1
Consumo de energia dentro da 
organização

Super conscientes • Desempenho ambiental – Consumo de 
energia

V 7 e 8

7

8

12

13

302-3 Intensidade energética
Super conscientes • Desempenho ambiental – Consumo de 
energia

V 8

7

8

12

13
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302-4 Redução do consumo de energia
Super conscientes • Desempenho ambiental – Consumo de 
energia

V 8 e 9

7

8

12

13

GRI 303 – ÁGUA E EFLUENTES

303-1
Interações com a água como um 
recurso compartilhado

Super conscientes • Desempenho ambiental – Consumo de 
Água

O tema da água está integrado na estratégia de sustentabilidade 
do Super Bock Group (ver capítulo Super envolvidos • Visão 
estratégica) e estão estabelecidos objetivos relativos ao tema, 
tendo um pilar designado para o efeito- ‘Menos água’.

V 7 e 8 6

303-2
Gestão dos impactos relacionados 
com a descarga de água

Super conscientes • Desempenho ambiental – Emissões, 
efluentes e resíduos

De modo a melhor gerir os impactos relacionados com as 
descargas de água, o Super Bock Group garante o rigoroso 
cumprimento de toda a legislação e licenças ambientais.

303-3 Captação de água

Super conscientes • Desempenho ambiental – Consumo de 
Água

Pedras Salgadas e Leça do Balio têm reutilização de água, 
no entanto, estes valores não são considerados no valor de 
captação total, uma vez que só são incluídos os valores de água 
proveniente do exterior das ‘fronteiras’ do Super Bock Group.

Nenhuma das instalações incluídas no âmbito do reporte 
deste indicador se encontra em zonas de stress hídrico e 
apenas é feita captação de água doce (sólidos dissolvidos 
totais ≤1.000 mg/L).

V 7 e 8 6

303-4 Descarte de Água

Super conscientes • Desempenho ambiental – Emissões, 
efluentes e resíduos

2021 2020

Águas residuais descartadas em meio 
hídrico (água superficial) (m3)

981.160 927.653

Após tratamento em ETAR todos os efluentes são 
encaminhados para linha de água, à exceção das águas 
domésticas em que não é possível determinar o volume 
descarregado no coletor municipal. As águas domésticas 
representam um volume pouco significativo do volume total 
de efluentes.

Nenhuma das instalações incluídas no âmbito do reporte 
deste indicador se encontra em zonas de stress hídrico.

V 8

3

6

12

14

GRI 305 - EMISSÕES 

305-1
Emissões diretas de Gases de Efeito 
de Estufa - GEE (Âmbito 1)

Super conscientes • Desempenho ambiental – Gases com 
efeito de estufa

V 7 e 8

3

12

13

14

15

305-2 Emissões indiretas de GEE (Âmbito 2)
Super conscientes • Desempenho ambiental – Gases com 
efeito de estufa

V 7 e 8

3

12

13

14

15

305-4 Intensidade das emissões de GEE
Super conscientes • Desempenho ambiental – Gases com 
efeito de estufa

V 8

13

14

15

305-5 Redução de emissões de GEE
Super conscientes • Desempenho ambiental – Gases com 
efeito de estufa

V 8 e 9

13

14

15

305-6
Emissões de substâncias que 
destroem a camada do ozono

Super conscientes • Desempenho ambiental – Gases com 
efeito de estufa

V 7 e 8

3

12

13

305-7
Óxidos de azoto (NOx), óxidos de 
enxofre (SOx) e outras emissões 
significativas

Super conscientes • Desempenho ambiental – Emissões, 
efluentes e resíduos V 7 e 8

3

12

14

15

 GRI 306 - RESÍDUOS 

306-1
Produção de resíduos e impactos 
significativos relacionados a resíduos

Super conscientes • Desempenho ambiental – Emissões, 
efluentes e resíduos

V 8 

3

6

12

306-2
Gestão de impactos significativos 
relacionados a resíduos

Super conscientes • Desempenho ambiental – Emissões, 
efluentes e resíduos

V 8 

3

6

12

306-3 Resíduos Produzidos
Super conscientes • Desempenho ambiental – Emissões, 
efluentes e resíduos

V 8 

3

6

12
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306-4
Resíduos não destinados para 
disposição final

Super conscientes • Desempenho ambiental – Emissões, 
efluentes e resíduos

2021 [t]
Fora da 

Organização (*)

Resíduos 
Perigosos

Preparação para Reutilização 0

Reciclagem 0

Outras Operações 
de recuperação

66

Resíduos 
Não Perigosos

Preparação para Reutilização 0

Reciclagem 4.245

Outras Operações de 
recuperação

5.759

(*) Todos os resíduos produzidos pela Superbock Group são 
tratados fora das suas instalações

V 8 

3

6

12

306-5
Resíduos destinados para disposição 
final

Super conscientes • Desempenho ambiental – Emissões, 
efluentes e resíduos

2021 [t]
Fora da 

Organização (*)

Resíduos 
Perigosos

Incineração 0

Confinamento em aterro 0

Outras operações 
de disposição

12

Resíduos 
Não Perigosos

Preparação para Reutilização 0

Reciclagem 27

Outras Operações de 
recuperação

141

(*) Todos os resíduos produzidos pela Superbock Group são 
tratados fora das suas instalações

V 8 

3

6

12

GRI 307 - COMPLIANCE AMBIENTAL

307-1
Não conformidade com as leis e 
regulamentos ambientais

Em 2021, o Super Bock Group não registou quaisquer não 
conformidades com as leis e regulamentos ambientais.

V 8 16

GRI 308 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES (ASPETO MATERIAL)
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103-1
Explicação do tema material e dos 
seus limites

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 avaliação de fornecedores, o tema “Gestão e Controlo da 
Cadeia de Valor” foi considerado um tema de materialidade 
elevada (ver - Super Transparentes -  MATERIALIDADE)

103-2
A forma de gestão e os seus 
componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos 
diversas iniciativas relacionadas com fornecedores (ver 
capítulo: Super envolvidos • Cadeia de Valor)

103-3 Evolução da forma de gestão
O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste 
relatório (ver capítulo: Super envolvidos • Cadeia de Valor)

308-1
Novos fornecedores que foram 
selecionados com base em critérios 
ambientais

No ano de 2021, 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 2021.

V 8

308-2
Impactes  ambientais negativos 
na cadeia de abastecimento e ações 
tomadas

No ano de 2021, 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 2021.

V 8

GRI 400 - DIVULGAÇÕES SOCIAIS

GRI 401 - EMPREGO (ASPETO MATERIAL) 
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103-1
Explicação do tema material e dos 
seus limites

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 emprego, o tema “Gestão Interna de Recursos 
Humanos” foi considerado um tema de materialidade 
elevada (ver Super Transparentes -  MATERIALIDADE).

103-2
A forma de gestão e os seus 
componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos 
diversas iniciativas relacionadas com emprego (ver capítulo: 
Super conscientes • Desempenho Social - 1. As Pessoas)

103-3 Evolução da forma de gestão

O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste 
relatório (ver capítulo: ver capítulo: Super conscientes • 
Desempenho Social - 1. As Pessoas)
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401-1
Novas contratações e rotatividade 
de colaboradores

2021 2020

ENTRADAS Total 69 56

Entradas por 
localização (n.º)

Portugal 69 54

Moçambique 0 0

França 0 1

Espanha 0 1

EUA, Macau, Suíça, 
Alemanha & Luxemburgo

0 0

Entradas por faixa 
etária (n.º)

< 30 33 27

30 a 50 33 25

> 50 3 4

Entradas por 
género (n.º)

Homens 47 39

Mulheres 22 17

Taxas de novas 
contratações (%)

Total 6,3% 5,2%

Homens 4,3% 3,6%

Mulheres 2,0% 1,6%

< 30 3,0% 2,5%

30 a 50 3,0% 2,3%

> 50 0,3% 0,4%

SAÍDAS Total 63 125

Saídas por 
localização (n.º)

Portugal 61 124

Moçambique 0 0

França 0 0

Espanha 2 0

EUA, Macau, Suíça, 
Alemanha & Luxemburgo

0 1

Saídas por faixa 
etária (n.º)

< 30 26 28

30 a 50 30 50

> 50 7 47

Saídas por género 
(n.º)

Homens 46 86

Mulheres 17 39

Taxa de saídas 
(%)

Total 5,8% 11,5%

Homens 4,2% 7,9%

Mulheres 1,6% 3,6%

< 30 2,4% 2,6%

30 a 50 2,7% 4,6%

> 50 0,6% 4%
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GRI 403 - SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL (ASPETO MATERIAL)

403-1
Sistema de gestão de saúde e 
segurança do trabalho

Super conscientes • Desempenho Social - 3. Saúde, 
Segurança e Higiene no Trabalho

Certificado desde 2013, o Sistema de Gestão de Saúde 
e Segurança, apenas não inclui no seu âmbito: Turismo, 
Maltibérica, Melgaço e Santarém. O SGSST exclui as 4 
unidades referidas, mas os indicadores de segurança 
reportados apenas excluem Turismo e Maltibérica.

V

403-2
Identificação de perigos, avaliação de 
riscos e investigação de incidentes

O Super Bock Group dispõe de diversos mecanismos 
para a identificação dos perigos e avaliação dos 
riscos, tendo, no âmbito do sistema de gestão da SST, 
desenvolvido uma instrução de trabalho específica para 
este efeito. A metodologia adotada segue a seguinte 
sequência: identificação dos perigos através da análise 
de diferentes fontes; avaliação dos riscos associados 
aos perigos identificados; identificação das medidas de 
controlo existentes e definição de medidas de controlo 
complementares de acordo com a significância obtida.

V 7 e 8
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403-3 Serviços de saúde do trabalho

O Super Bock Group disponibiliza aos seus colaboradores um 
serviço de medicina no trabalho, assegurado por um Médico 
do Trabalho e um Enfermeiro do Trabalho.

O Médico é responsável por assegurar visitas periódicas 
aos postos de trabalho, bem como exames médicos 
para determinar se o trabalhador está apto para ocupar 
determinado posto de trabalho. Asseguram ainda exames 
complementares de diagnóstico e outras atividades para a 
promoção da saúde, divulgação na intranet de informação 
sobre saúde e formação sobre temas relevantes nesta área.

V

403-4

Participação dos colaboradores, 
consulta e comunicação aos 
colaboradores referentes a saúde e 
segurança do trabalho

O Super Bock Group realiza regularmente consultas aos 
Representantes dos trabalhadores para a Saúde e Segurança 
no Trabalho ou aos próprios trabalhadores sobre os vários 
temas que o tópico inclui (ex: Acidentes de Trabalho, 
Equipamentos de trabalho, …). As consultas são realizadas 
através de vários métodos, nomeadamente: questionário, 
reuniões da Comissão de SST, ensaios de equipamentos de 
proteção individual e ações de comunicação SST. O Super 
Bock Group tem uma Comissão de saúde e segurança 
que reúne semestralmente e do qual fazem parte, entre 
outros elementos: diretores de empresa, serviços de SST e 
representantes dos trabalhadores para a SST.

V

403-5
Capacitação de colaboradores em 
saúde e segurança do trabalho

Super conscientes • Desempenho Social - 3. Saúde, 
Segurança e Higiene no Trabalho

As necessidades de formação em matéria de SST são 
definidas com base em critérios legais e outros identificados 
internamente, pela RL, Direção da Qualidade, Ambiente e 
Segurança, as quais são operacionalizadas através da matriz 
de necessidades de formação pela Direção de Pessoas.

V
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403-6 Promoção da saúde do trabalhador

De modo a promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores, 
o Super Bock Group disponibiliza um serviço de saúde, que 
compreende a realização de consultas de clínica geral, cujo 
objetivo é o de apoiar na resolução de problemas súbitos, 
prescrição de receitas e exames e aconselhamento médico 
sobre boas práticas de saúde. Disponibiliza ainda serviços de 
enfermagem, cujo foco é o de promover e proteger a saúde e 
bem-estar no local de trabalho, na prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ou agravadas pelo trabalho.

São ainda disponibilizadas outras atividades como inquéritos 
sobre o stress, treinos funcionais para reforço muscular, 
ginástica laboral, acompanhamento covid, criação de 
indicadores de saúde física e seguro de saúde.

V

403-7

Prevenção e mitigação de impactos 
de saúde e segurança do trabalho 
diretamente vinculados com relações 
de negócios

Super conscientes • Desempenho Social - 3. Saúde, 
Segurança e Higiene no Trabalho

V

403-9 Acidentes de trabalho

2021 2020

Números absolutos para colaboradores

Horas trabalhadas 1.762.527 1.802.307

Acidentes de trabalho 71 87

Acidentes de trabalho com consequência 
grave (excluindo mortes)

2 1

Mortes resultantes de acidente de trabalho 0 0

Rácio para colaboradores

Acidentes de trabalho 8,06 9,65

Acidentes de trabalho com consequência 
grave (excluindo mortes)

0,23 0,22

Mortes resultantes de acidente de trabalho 0 0

Números absolutos para trabalhadores não colaboradores

Acidentes de trabalho 33 42

Mortes resultantes de acidente de trabalho 0 0

Nota 1: Foram considerados acidentes com consequência 
grave aqueles que ocorreram em 2021 e resultaram numa 
baixa igual ou superior a 6 meses.

Nota 2: Os rácios foram calculados com base em 200.000 de 
horas trabalhadas.

Nota 3: Não foram calculados os rácios para trabalhadores 
não colaboradores uma vez que ainda não estão 
implementados mecanismos para garantir a monitorização 
correta do número de horas de trabalho.

V

403-10 Doenças profissionais Em 2021, não foi registada nenhuma doença profissional. V

GRI 404 - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO (ASPETO MATERIAL)

404-1
Médias de horas de formação por ano 
e por colaborador

Super conscientes • Desempenho Social – 2. Formação

2021 2020

M F M F

Média de horas de formação 13,0 19,5 12,5 18,8

Nota: Foram consideradas as horas de formação relativas a 
Beverage.

V 6
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GRI 405 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES (ASPETO MATERIAL)

405-1
Diversidade dos órgãos de 
governance e dos colaboradores

Super conscientes • Desempenho Social - 1. As Pessoas

2021 2020

Diretor

< 30 anos 0 0

30-50 anos 14 14

> 50 anos 3 3

Masculino 14 14

Feminino 3 3

Manager

< 30 anos 0 0

30-50 anos 30 33

> 50 anos 10 10

Masculino 24 26

Feminino 16 17

Gestor

< 30 anos 4 3

30-50 anos 96 91

> 50 anos 19 21

Masculino 67 66

Feminino 52 49

Técnico Superior

< 30 anos 76 70

30-50 anos 144 152

> 50 anos 39 40

Masculino 142 153

Feminino 117 109

Técnico

< 30 anos 120 118

30-50 anos 470 458

> 50 anos 207 209

Masculino 588 597

Feminino 199 200

V 6
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407 - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA (ASPETO MATERIAL)
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Explicação do tema material e dos seus 
limites

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 a 
liberdade de associação e negociação coletiva, o tema “Gestão 
interna de Recursos Humanos” foi considerado um tema de 
materialidade elevada (ver Super Transparentes - MATERIALIDADE).

103-2
A forma de gestão e os seus 
componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas 
iniciativas relacionadas com liberdade de associação e negociação 
coletiva (ver capítulo: Super conscientes • Desempenho Social)

103-3 Evolução da forma de gestão
O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste relatório 
(ver capítulo: Super conscientes • Desempenho Social)

407-1
Operações e fornecedores em que o 
direito à liberdade de associação e 
negociação coletiva pode estar em risco

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.

V 3 8

408 - TRABALHO INFANTIL
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Explicação do tema material e dos seus 
limites

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 o 
trabalho infantil, o tema “Gestão interna e Recursos Humanos” 
foi considerado um tema de materialidade elevada (ver Super 
Transparentes -  MATERIALIDADE).

V

103-2
A forma de gestão e os seus 
componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas 
iniciativas relacionadas com trabalho infantil (ver capítulo: Super 
conscientes • Desempenho Social)

103-3 Evolução da forma de gestão
O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste relatório 
(ver capítulo: Super conscientes • Desempenho Social)

408-1
Operações e fornecedores com risco 
significativo de incidentes de trabalho 
infantil

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

V 5
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GRI 413 - COMUNIDADES LOCAIS 

413-1

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

Super conscientes • Desempenho Social - 1. As Pessoas - 4. 
Desenvolvimento da Comunidade

2021 2020

N.º de operações 8 6

N.º total de operações com envolvimento com a 
comunidade local, avaliação de impactes e programas 
de desenvolvimento implementados

8 6

Percentagem de operações com envolvimento com a 
comunidade local, avaliação de impactes e programas 
de desenvolvimento implementados

100% 100%

V 1

GRI 414 - AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES (ASPETO MATERIAL)
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o 103-1
Explicação do tema material e dos seus 
limites

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 avaliação 
de fornecedores, o tema “Gestão e Controlo da Cadeia de Valor” 
foi considerado um tema de materialidade elevada (ver Super 
Transparentes  -  MATERIALIDADE).

V

103-2
A forma de gestão e os seus 
componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas 
iniciativas relacionadas com fornecedores (ver capítulo: Super 
envolvidos • Cadeia de Valor)

103-3 Evolução da forma de gestão
O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste relatório 
(ver capítulo: Super envolvidos • Cadeia de Valor)

414-1
Novos fornecedores que foram 
selecionados com base em critérios 
sociais

No ano de 2021 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 2021.

V 8

414-2
Impactos sociais negativos na cadeia de 
abastecimento e medidas tomadas

No ano de 2021 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 2021.
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GRI 416 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE (ASPETO MATERIAL)
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103-1
Explicação do tema material e dos seus 
limites

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 a saúde e 
segurança do cliente, o tema “Características, qualidade e segurança 
dos produtos” foi considerado um tema de materialidade elevada 
(ver Super Transparentes -  MATERIALIDADE).

V

103-2
A forma de gestão e os seus 
componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas 
iniciativas relacionadas com saúde e segurança do cliente 
(ver capítulo: Super conscientes • Desempenho Ambiental – 
Conformidade)

103-3 Evolução da forma de gestão
O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores 
associados a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: 
Super conscientes • Desempenho Ambiental – Conformidade)

416-1
Avaliação dos impactes na saúde e 
segurança das categorias de produtos 
e serviços 

Super conscientes • Desempenho Ambiental – Conformidade

2021 2020

Auditorias a fornecedores 17 8

Auditorias internas 15 14

Aud Internas 8 8

Aud SST 0 0

Aud. C Legal 4 4

Aud. Boas Práticas 3 2

Auditorias a pontos de venda 1.001 357

V

416-2
Não-conformidades relativas aos 
impactos na saúde e segurança das 
categorias de produtos e serviços 

Em 2021, o Super Bock Group não teve não conformidades com 
regulamentos e códigos voluntários por parte das entidades oficiais.

V 16
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GRI 417 - MARKETING  E ROTULAGEM (ASPETO MATERIAL)
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103-1
Explicação do tema material e dos seus 
limites

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 
marketing e rotulagem, o tema “Características, qualidade e 
segurança dos produtos” foi considerado um tema de materialidade 
elevada (ver Super Transparentes - MATERIALIDADE).

V
103-2

A forma de gestão e os seus 
componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas 
iniciativas relacionadas com marketing e rotulagem (ver 
capítulos: 03. Potenciadores • 01. Visão Estratégica • Metas 
Sustentabilidade e Super conscientes • Desempenho Ambiental – 
Conformidade)

103-3 Evolução da forma de gestão

O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos 
indicadores associados a este aspeto e reporta-os neste relatório 
(ver capítulos: 03. Potenciadores • 01. Visão Estratégica • Metas 
Sustentabilidade e Super conscientes • Desempenho Ambiental – 
Conformidade)

417-1
Requisitos de informação e rotulagem 
para produtos e serviços

Na rotulagem, para além da informação de caráter 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.
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417-2
Não-conformidades relativas à 
informação e rotulagem de produtos e 
serviços

Em 2021, o Super Bock Group não teve não conformidades com 
regulamentos e códigos voluntários por parte das entidades 
oficiais.

V 16

417-3
Não-conformidades relativas a 
comunicações de marketing

Em 2021, o Super Bock Group não teve não conformidades com 
regulamentos e códigos voluntários por parte das entidades 
oficiais.

V

GESTÃO DAS MARCAS (ASPETO MATERIAL)
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103-1
Explicação do tema 
material e dos seus 
limites

Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna 
da organização. O tema “Gestão das Marcas” foi considerado um tema de 
materialidade elevada (ver Super Transparentes - MATERIALIDADE).

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com gestão das marcas (ver capítulo: Super envolvidos • Visão 
estratégica – Prioridades estratégicas).

103-3
Evolução da forma de 
gestão

O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores associados 
a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: Super envolvidos • Visão 
estratégica – Prioridades estratégicas).

INOVAÇÃO (ASPETO MATERIAL)

Fo
rm

as
 d

e 
G

es
tã

o

103-1
Explicação do tema 
material e dos seus 
limites

Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. O tema “Inovação” foi considerado um tema de materialidade 
elevada (ver Super Transparentes - MATERIALIDADE)

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com inovação (ver capítulo: Super conscientes • Desempenho 
económico – 2. Inovação).

103-3
Evolução da forma de 
gestão

O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores associados 
a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: Super conscientes • 
Desempenho económico – 2. Inovação).

CONSUMO RESPONSÁVEL DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (ASPETO MATERIAL)
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103-1
Explicação do tema 
material e dos seus 
limites

Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. O tema “Consumo responsável de bebidas alcoólicas” foi considerado 
um tema de materialidade elevada (ver Super Transparentes - MATERIALIDADE).

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com consumo responsável de bebidas alcoólicas (ver capítulo: Super 
envolvidos • Gestão estratégica).

103-3
Evolução da forma de 
gestão

O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores associados 
a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: Super envolvidos • 
Gestão estratégica).

DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS (ASPETO MATERIAL)
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103-1
Explicação do tema 
material e dos seus 
limites

Os temas materiais do Super Bock Group tiveram como base o cruzamento 
dos resultados da auscultação de stakeholders com a perspetiva interna da 
organização. O tema “Diversificação de mercados” foi considerado um tema de 
materialidade elevada (ver Super Transparentes - MATERIALIDADE).

103-2
A forma de gestão e os 
seus componentes

O Super Bock Group tem promovido ao longo dos anos diversas iniciativas 
relacionadas com diversificação de mercados (ver capítulo: Super ancorados • 
Distribuição geográfica do Grupo).

103-3
Evolução da forma de 
gestão

O Super Bock Group realiza a medição e monitorização dos indicadores associados 
a este aspeto e reporta-os neste relatório (ver capítulo: ver capítulo: Super 
ancorados • Distribuição geográfica do Grupo).



PERÍODO DE REPORTE E ÂMBITO
O período de reporte incide sobre a atividade do Super Bock Group durante o ano de 2021 – 1 de 
janeiro a 31 de dezembro – e inclui, sempre que apropriado, a evolução dos principais indica-
dores, 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. 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.

CONTACTOS
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.

Tel: 00 351 229 052 100 

Email: sbg.direto@superbock-group.com

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

SOBRE O RELATÓRIO 

MATERIALIDADE: 
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 

VERIFICAÇÃO EXTERNA
Os indicadores que integram a informação de 
Sustentabilidade incluída no Relatório de 
Gestão 2021, relativos ao ano findo em 31 de 
dezembro de 2021, foram submetidos a verifi-
cação externa por entidade independente – 
PricewaterhouseCoopers & Associados – Socie-
dade de Revisores Oficiais e Contas, Lda, 
conforme relatório de verificação incluído no 
Relatório de Gestão 2021.

O Super Bock Group dá continuidade à sua prática de reporte anual de informação de sustentabilidade e 
publica o Relatório de Gestão 2021, com informação integrada sobre o nosso desempenho a nível económico, 
social e ambiental.
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