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João Miranda

Mensagem do Presidente  
do Conselho de Administração  
e Co-fundador do Grupo Frulact

“Acreditamos que é na 
capacidade de valorização 
do conhecimento,  
que temos de sustentar  
o futuro da Frulact.” 
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O Nosso 
Compromisso

Há mais de 30 anos que trabalhamos comprometidos a gerar 
valor sustentável para todos os que connosco interagem, 
o que se refletiu num percurso de crescimento contínuo e 
sustentado, que nos tem enchido de orgulho, mas ao mesmo 
tempo com responsabilidades acrescidas.

Acreditamos que é na capacidade de valorização do 
conhecimento, que temos de sustentar o futuro da Frulact. 
Uma atividade de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
estruturada ao longo de toda a cadeia de valor, que 
estimula uma dinâmica de desenvolvimento de soluções 
de ingredientes e serviços que acrescentam valor no setor 
alimentar e de bebidas.  

Com este propósito, estimulamos o estabelecimento 
de parcerias ao longo de toda a cadeia de valor porque 
acreditamos que a partilha estruturada do conhecimento, 
nos permite mais facilmente identificar soluções para 
a valorização dos recursos disponíveis, respondendo às 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 
de responder às necessidades das gerações futuras.

Mas o que nos move prioritariamente são os nossos clientes, 
pelo que em prol destes, colocamos o conhecimento como 
o cerne de toda a atividade Frulact.

Sabemos que é na nossa equipa FrUPeople que temos uma 
das nossas vantagens competitivas e principal capital. Com 
espírito crítico e inovador, confiança, ambição e rigor, o 
quadro multicultural de colaboradores espalhados por três 
continentes, formam uma equipa que trabalha diariamente 
comprometida em satisfazer e surpreender os nossos clientes. 
Por tudo isto, a Frulact está totalmente comprometida em 
valorizar os nossos colaboradores, e tem uma preocupação 
constante em garantir o equilíbrio entre a vida pessoal e 
a vida profissional, promover o bem-estar e estimular o 
desenvolvimento de competências. 

Na Frulact comprometemo-nos ainda a contribuir para que se 
atinjam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Promovemos continuamente a implementação de medidas que 
contribuam para atingir as metas definidas pelas Nações Unidas, 
não só na Frulact, mas ao longo de toda a cadeia de valor.  

O projeto que culmina com este primeiro Relatório de 
Sustentabilidade permitiu-nos analisar de forma transversal 
a nossa envolvente, alinharmos a nossa estratégia com 
as necessidades dos nossos Stakeholders e os desafios 
do nosso setor, para agora podermos avançar, de forma mais 
estruturada, com a implementação de medidas que promovam 
o crescimento sustentável da Frulact. 

O futuro apresenta-nos continuamente desafios, cada 
vez mais complexos e diferentes, mas estou convicto que, 
com a nossa visão, determinação a que se junta a irreverência 
que nos caracteriza, o futuro da Frulact será ainda mais 
sustentável!

Com amizade,
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634
colaboradores

+12
nacionalidades  
diferentes

+42 paísesvendas para
Ser reconhecida como  

a empresa mais inovadora

Frulact em 
Números

107 M€
vendas 
consolidadas

Ser Global

98%
dos Clientes consideram o 

desempenho da Frulact, em termos 
de Inovação, igual ou superior  

ao da sua concorrência

países5 presentes em

3 continentes

9 unidades de negócio

As nossas áreas de negócio:

Ingredientes 
estabilizados  
à base de Frutas, 
Legumes, 
Cereais e outras 
especialidades

Serviços de IDI 
- Investigação, 
Desenvolvimento 
& Inovação

Aromas 
Alimentares

Ingredientes 
de Base 
Vegetal

internacionais de Desenvolvimento  
& inovação de Produto

+3 polos
investimento  
em IDI

2,8%

Frutech - Centro de IDI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

Envolver  
e Comunicar  
com os   
Stakeholders

Na Frulact, todos os Stakeholders têm  
um papel ativo na definição da estratégia  
de sustentabilidade do Grupo.

A Frulact identificou e categorizou com rigor 
os seus Stakeholders para responder de forma 
eficaz às suas necessidades e expetativas. 

Com vontade de estabelecer uma relação 
de cooperação mais próxima com os diferentes 
Stakeholders, a Frulact comunica regularmente 
e de forma direcionada para cada um destes 
grupos. A Frulact cria, assim, momentos-chave 
de diálogo e partilha, usando os canais de 
comunicação mais adequados.

O envolvimento e comunicação com os nossos 
Stakeholders permite-nos identificar riscos, 
desafios e oportunidades relacionados com 
as nossas atividades.
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

Acionistas

•  Assembleia geral  
de acionistas;

•  Reuniões bianuais para 
prestação de contas  
e execução orçamental;

•  Auscultação a temas 
específicos da gestão 
executiva;

•  Resposta a questionário  
de materialidade;

•  Website e Rede Social  
do LinkedIn.

Clientes

•  Protocolos de 
cooperação e parceria;

•  Resposta a Inquérito  
de Satisfação; 

• Gestão de Reclamações;

• Auditorias;

•  Visitas e contactos 
frequentes;

•  Website e Rede Social  
do LinkedIn.

FrUPeople

•  Resposta a Inquérito  
de Satisfação; 

•  Intranet (Frui9, 
Knowledge clipping);

• Publicações Internas;

•  Fóruns de Partilha  
de Conhecimento  
(Frulact Talks, Innovdays, 
Frulact Academy);

•  Encontro de quadros 
Diretores e Team Leaders;

•  Atividades sociais 
(FrUPeople club);

•  Website e Rede Social  
do LinkedIn.

Fornecedores

•  Protocolos de cooperação 
e parceria;

•  Visitas e contactos 
frequentes;

•  Auditorias; 

•  Planos de 
acompanhamento  
e desenvolvimento;

•  Fóruns de Partilha  
de Conhecimento 
(Innovdays);

•  Website e Rede Social  
do LinkedIn.

Instituições 
Financeiras

• Relatório contas anual;

•  Visitas e contactos 
frequentes;

•  Website e Rede Social  
do LinkedIn.

Parceiros

•  Protocolos de 
cooperação e parceria;

•  Fóruns de Partilha  
de Conhecimento  
(Frulact Talks);

•  Visitas e contactos 
frequentes;

•  Website e Rede Social  
do LinkedIn.

Entidades 
Reguladoras e 
Governamentais

•  Auscultação a temas 
específicos;

•  Auditorias e Inspeções  
(se aplicável);

• Plataformas digitais.

S takeholdersComunicar com os
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

Análise de 
Materialidade

A Frulact começou por mapear e auscultar os seus 
Stakeholders, de forma a identificar os tópicos 
materiais - o ponto de partida para a estratégia 
e seleção de conteúdos deste relatório.

O mapeamento foi realizado num workshop 
interno, com quadros multidisciplinares e de 
diferentes níveis hierárquicos, contemplando 
todas as áreas da empresa. O objetivo? 
Assegurar a diversidade e inclusão deste grupo 
de Stakeholders.

A todos os restantes grupos de Stakeholders, 
independentemente do grau de envolvimento 
com a Frulact, foi solicitado o preenchimento do 
Questionário de Materialidade. Desenvolvido com 
base num benchmark internacional, o Questionário 
de Materialidade apresentava 24 tópicos de 
sustentabilidade subdivididos pelas seguintes 
dimensões: Ambiental, Económico, Social e Local 
de Trabalho. Em cada uma destas dimensões, os 

Stakeholders foram convidados a identificar os 
dois tópicos de sustentabilidade a que atribuíam 
maior importância na sua relação com a Frulact. 
Complementarmente, foram realizadas entrevistas 
aprofundadas a Stakeholders chave.

Deste processo resultou a Matriz de Materialidade 
da Frulact, na qual foram identificados os 10 
tópicos materiais mais relevantes.

Respondendo a alguns desafios da agenda 
setorial e internacional, a Frulact decidiu incluir 
um tópico no eixo Natureza, agregando temáticas 
da atualidade ambiental a que chamou “Gestão 
Ambiental”.

Finalmente, na Frulact acreditamos que o nosso 
sucesso depende também das relações sólidas 
de parceria que desenvolvemos ao longo de toda 
a cadeira de valor, foi dado destaque ao eixo que 
designamos por Parcerias.

A identificação dos tópicos materiais  
foi o ponto de partida para a estratégia  
e seleção de conteúdos deste relatório.

Foram 
identificados 
os 10 tópicos 
materiais mais 
relevantes.
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

Análise de 
Materialidade

MATRIZ  
DE MATERIALIDADE Os 10 Tópicos Materiais 

Mais Relevantes:

Importância para a Frulact
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07. Integração da Indústria 4.0 
na cadeia de valor

06. Promoção de práticas agrícolas 
sustentáveis

08. Investigação, desenvolvimento 
& inovação

22. Aposta  
no desenvolvimento  
dos colaboradores

15. Promoção da qualidade  
e segurança alimentar

10. Procura da satisfação do cliente

14. Procura de ingredientes alternativos

21. Promoção do equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal

05. Promoção da economia circular

24. Promoção de um bom ambiente  
de trabalho e bem-estar dos colaboradores
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 Aposta no desenvolvimento  
dos colaboradores

  Investigação, Desenvolvimento & Inovação

  Promoção da qualidade e segurança alimentar

 Promoção de um bom ambiente de trabalho  
e bem-estar dos colaboradores

  Promoção de práticas agrícolas sustentáveis

Promoção da economia circular

  Promoção do equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal

Procura da satisfação do cliente

Procura de ingredientes alternativos

  Integração da Indústria 4.0 na cadeia de valor10.
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Ambientais

Económicos

Sociais

Local de Trabalho
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável

A Frulact compromete-se a construir uma 
sociedade mais sustentável e alinhada com 
as macrotendências e diferentes políticas 
internacionais no âmbito da sustentabilidade. 
Neste sentido, a Frulact fez uma análise  
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU e respetivas 
metas, procurando identificar de que forma 
poderia contribuir para as mesmas. 

De entre os 17 ODS, a Frulact identificou  
9 que se relacionam diretamente com  
os 10 tópicos materiais, para os quais  
a Frulact apresenta um contributo mais 
concreto e aos quais chamou ODS Prioritários.

Os 9 ODS Prioritários
Este alinhamento entre os tópicos materiais 

e os ODS encontra-se mapeado na 
Cadeia de Valor para a Sustentabilidade 

apresentada no capítulo 03 deste relatório.
 

O contributo da Frulact no cumprimento 
dos ODS não é apenas uma ação 

responsável necessária. Estrategicamente, 
os ODS são também relevantes na gestão 

de risco e no crescimento da empresa.

A Frulact  
identificou
9 Objetivos Prioritários
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

Governação

A estrutura de gestão de topo da Frulact 
tem uma visão estratégica global orientada 
para a criação de valor e suportada por 
uma abordagem sustentável e transversal 
que está refletida na “Cadeia de Valor para 
a Sustentabilidade”.

A Frulact avalia, regularmente, a abordagem 
de gestão dos seus tópicos materiais tendo 
em conta os resultados e tendências. Para 
cada tópico material fazemos uma análise 
do desempenho alcançado, enquadrado 
no contexto interno e externo, e identificamos 
ações desenvolvidas no âmbito dos mesmos. 

Esta avaliação promove a reflexão 
necessária, pela gestão de topo e equipas 
da Frulact, no âmbito da revisão dos seus 
sistemas de gestão, por forma a garantir 
as respostas adequadas aos desafios 
levantados, definindo metas e planos  
de ações, garantindo a monitorização  
e a alocação dos recursos necessários.

CEO OFFICE
Coordena projetos estratégicos sob 
a tutela do CEO, do qual se destaca 
o presente Relatório e Estratégia 
de Sustentabilidade, promovendo 
uma cultura de desenvolvimento 
sustentável na organização. 

É ainda responsável pela 
comunicação institucional com os 
diferentes grupos de Stakeholders.

INVESTIGAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO  
E INOVAÇÃO
Estrutura que garante uma 
abordagem de Investigação, 
Desenvolvimento & Inovação ao 
longo de toda a cadeia de valor.

Promove o espírito crítico 
e inovador orientado pelas 
necessidades de mercado.

Estimula o estabelecimento de 
parcerias que promovam a criação 
de valor e uma abordagem 
sustentável. 

QUALIDADE, 
AMBIENTE  
E SEGURANÇA 
ALIMENTAR
Garante um sistema  
de gestão integrado 
que engloba Qualidade, 
Ambiente e Segurança 
Alimentar em todo  
o Grupo Frulact. 

Analisa riscos e formula 
recomendações sobre  
o impacte ambiental  
da atividade.

INDUSTRIAL 
Promove o enfoque 
na otimização dos 
recursos para garantir 
a eficiência operacional 
e mitigar o impacte 
ambiental em todas 
as unidades do Grupo 
Frulact.

BUSINESS 
DEVELOPMENT
Impulsiona  
o desenvolvimento 
dos negócios e novo 
posicionamento  
de mercado.

MARKETING 
Promove uma  
abordagem orientada  
para o cliente e  
mercado.

PLANEAMENTO 
ESTRATÉGICO
Desenvolve o processo de 
gestão estratégica do Grupo 
com vista à prossecução dos 
objetivos de crescimento 
e desenvolvimento 
sustentável, com particular 
foco à contínua adaptação 
do Grupo Frulact às 
constantes mutações do 
negócio onde está inserido.

Garante que a estratégia 
responde aos desafios e 
expetativas dos diferentes 
grupos de Stakeholders.

Garante o alinhamento de 
todo o sistema e organização 
à gestão e visão estratégica 
do Executivo.

FRUPEOPLE
Promove o  
desenvolvimento,  
retenção e motivação  
dos colaboradores  
e atração de novos  
talentos.

Garante uma cultura 
orientada pelos  
valores FrUPeople  
e pelo Código de Ética  
e de Conduta.

FINANCEIRA 
Garante da liquidez com 
minimização de riscos e 
otimização de recursos 
económico-financeiros.

COMPRAS 
Promove o estabelecimento de 
parcerias com fornecedores e 
garante a qualidade e segurança 
alimentar das matérias-primas 
e embalagens em especial as 
que têm contacto direto com o 
produto.

FRULACT 4.0
Coordena a estratégia 
para o desenvolvimento e 
implementação de soluções 
que tornam os processos mais 
produtivos, numa cadeia de 
valor transparente.

SUPPLY-CHAIN
Garante a gestão da cadeia 
de abastecimento, com uma 
utilização eficiente dos recursos 
e uma comunicação contínua 
e clara, sempre próximo dos 
Stakeholders.

Administrador 
Executivo

Rogério Silva

Administrador 
Executivo
Paulo Leal

Administrador 
Executivo

Duarte Faria

Administrador 
Executivo

André Rocha

Presidente
João Miranda

Administrador 
Executivo

Arménio Arantes

Acionistas Família Miranda
Gestão Executiva
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Cadeia de 
Valor para a 
Sustentabilidade

A Frulact acredita que uma estratégia de 
sustentabilidade é a única forma de garantir  
a criação de valor a longo prazo, alcançando todo 
o seu ecossistema – da natureza ao mercado. Uma 
estratégia de sustentabilidade inspirada na nossa 
cadeia de valor, onde percebemos o impacto de 
atividades específicas - internas e externas - na 
empresa e na comunidade. Para a Frulact,  
a criação de valor não se restringe ao desempenho 
económico ou apenas ao universo Frulact. Criar 
valor implica externalidades positivas com e para 
todos os Stakeholders: acionistas, entidades 
reguladoras e governamentais, clientes, FrUPeople, 
fornecedores, instituições financeiras e parceiros.

Definimos uma Cadeia de Valor para a 
Sustentabilidade que reflete não só a nossa 
abordagem aos tópicos materiais definidos, mas 
também o modo como acrescentamos valor 
ao negócio através de práticas sustentáveis 
e da otimização dos recursos utilizados. 
Sabemos que esta não é uma cadeia de fluxo 
linear, beneficiando de uma flexibilidade e 
reciprocidade na troca de conhecimento de 

mercado, tecnológico e organizacional. Por isso, 
colocamos o Conhecimento como eixo central 
da nossa atividade. Acreditamos que é através 
do Conhecimento que garantimos um futuro 
verdadeiramente sustentável.

Reconhecemos que se trabalharmos em conjunto, 
conseguiremos um maior impacto. Por isso, 
sublinhamos a importância dos nossos parceiros 
nesta estratégia e a capacidade de mantermos 
relações de longo prazo, que vão para além da 
relação comercial e nos trazem novas perspetivas 
sobre o mercado e a criação de produtos 
inovadores.

Estabelecemos parcerias que permitem criar 
soluções de valorização dos recursos disponíveis, 
respondendo às atuais necessidades dos 
consumidores, sem comprometer a capacidade de 
resposta às necessidades das gerações futuras.  
A gestão de Conhecimento é uma atividade central 
e transversal na Frulact. É na Natureza, através 
de parcerias, com os nossos colaboradores, 
refletido nos nossos ingredientes e antecipando 

Pensar sustentável é pensar para além
das fronteiras da Frulact e trabalhar para 
um bem comum.

as necessidades do mercado que geramos 
conhecimento que depois podemos transformar 
em Valor.  

Todos os nossos Stakeholders são nossos 
parceiros: a promoção e gestão de parcerias 
não é vista como uma atividade individualizada, 
mas antes uma ligação direta a todas as outras 
atividades da cadeia de valor. Faz parte da nossa 
estratégia de Sustentabilidade valorizar os nossos 
parceiros, para que continuemos a trabalhar para 
um bem comum.

Faz parte da nossa 
estratégia de 
sustentabilidade 
valorizar os nossos 
parceiros, para que 
continuemos a trabalhar 
para um bem comum.
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Conhecimento.
A Base da Sustentabilidade

Mercado.
Desafiar o Futuro

Parceiros.
Transparência Gera Confiança

Natureza.
Proteger para Colher

FrUPeople.
A Nossa Força Motriz

Ingredientes.
Acrescentar Valor

SustentabilidadeCadeia de Valor para a
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Proteger para 
Colher.

Natureza.

Na Frulact 
valorizamos o que 
a Natureza cria Selecionamos o melhor que 

a Natureza nos dá. As nossas 
matérias-primas são o ponto 
de partida para que os nossos 
produtos mantenham a qualidade 
especificada e garantam toda a 
segurança alimentar em toda a 
cadeia.

Promovemos o uso eficiente  
da Natureza. Avaliamos  
o impacte ambiental ao longo  
da nossa cadeia de valor 
promovendo o uso eficiente  
dos recursos para reduzirmos  
a nossa pegada.
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Promover boas práticas agrícolas através 
das políticas de compras, assegurando 
simultaneamente a qualidade e a segurança 
alimentar das matérias-primas.

Valorizamos  
desde a origem:

•  Mantemos um processo de compra global 
valorizando a origem e a naturalidade;

•  Implementamos um processo criterioso 
de aquisição de matérias-primas garantindo 
a proximidade com os fornecedores ao longo 
de todo o processo desde plantação,  
crescimento e colheita;

•  Promovemos a produção de conhecimento  
sobre as nossas matérias-primas e o impacto  
do seu crescimento e processamento para 
garantir que fazemos o uso mais eficiente  
dos recursos que dispomos. 

Privilegiamos a transparência  
na relação com os fornecedores: 

•  Estabelecemos relações de longo prazo;

•  Estimulamos os nossos fornecedores a 
trabalharem continuamente para garantirem a 
entrega de matérias-primas de elevada qualidade 
e segurança alimentar, com o menor impacte 
ambiental e social;

•  Acompanhamos os principais fornecedores 
durante as campanhas para promover práticas 
sustentáveis: respeitando as pessoas e 
estimulando práticas ecologicamente corretas, 
assegurando a excelência das matérias-primas;

•  Garantimos uma cadeia de valor totalmente 
rastreável e transparente suportada por sistemas 
inteligentes de informação.

O nosso desempenho A nossa abordagem

74%
Fornecedores de fruta fresca  
e legumes para primeira transformação 
têm Global GAP - referencial para  
uma agricultura segura e sustentável  
a nível mundial

97%
Principais frutas frescas adquiridas 
tiveram acompanhamento nos 
produtores

Natureza.

Promoção de 
Práticas Agrícolas 
Sustentáveis

TÓPICO MATERIAL - 5
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Especialista  
em frutas
A equipa de Investigação & Tecnologia integra 
um Doutorado, especialista em fruta, que é 
responsável pela produção de conhecimento 
sobre:

•  As principais matérias-primas das categorias: 
frutas, vegetais e cereais;

•  O impacto no produto final da variedade 
das frutas resultante de alterações  
de variedade ou da origem geográfica  
e da campanha;

•  O impacto de práticas agrícolas resilientes  
nas matérias-primas.

A produção deste conhecimento  
é sustentada num acompanhamento de 
campanhas junto dos fornecedores e na 
promoção de projetos de investigação 
desenvolvidos em parcerias com instituições 
académicas e científicas.

Proximidade  
e Acompanhamento
Reconhecemos o impacto da naturalidade e da 
origem das nossas matérias-primas, na excelência, 
sem variabilidade, do produto final. A sazonalidade 
das frutas, legumes e cereais, promove a utilização 
de um processamento prévio pós colheita que 
permite manter as caraterísticas físico-químicas 
e organoléticas durante um período mais alargado.

A nossa equipa estabelece relações de parceria 
com os fornecedores, procurando desta forma:

•  Apostar na proximidade aos locais de produção;

•  Acompanhar as campanhas cada vez mais desde 
o início até à colheita de fruta, garantindo na 
colheita o ponto ótimo de maturação, bem como 
assegurando a higiene e segurança alimentar, 
nomeadamente a redução de corpos estranhos;

•  Identificar oportunidades de melhoria 
que permitam garantir a melhoria das 
matérias-primas rececionadas;

•  Reforçar as relações de parceria com os 
fornecedores, dando feedback sobre o seu 
desempenho.

Nas nossas unidades do Ferro (Portugal) e de 
Larache (Marrocos) efetuamos diferentes 
operações de transformação, nomeadamente 
descasque, descaroçamento, despedunculamento, 
lavagem, corte e congelação de matérias-primas, 
adquiridas diretamente ao setor primário 
(produtores e agrupamentos de produtores).

Natureza.

Promoção de 
Práticas Agrícolas 
Sustentáveis

TÓPICO MATERIAL - 5
As nossas Boas Práticas
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Erradicar o trabalho forçado
A Frulact toma diversas medidas para combater 
o trabalho forçado ao longo de toda a sua cadeia 
de valor, nomeadamente: 

•  No código de Ética e de Conduta da Frulact 
refere-se que: “Partilhamos com os nossos 
parceiros um conjunto de princípios de 
responsabilidade social, valores defendidos 
pela empresa que se resumem na condenação 

do trabalho infantil, do trabalho forçado e da 
discriminação por sexo, raça ou religião e na 
liberdade de associativismo”;

•  O processo de seleção e homologação de 
fornecedores inclui a obrigação de assinatura de 
uma declaração, na qual o fornecedor assegura 
a inexistência de trabalho forçado e de trabalho 
infantil, em todas as suas formas, dando 

preferência a fornecedores com certificação 
Global GAP estimulando a sustentabilidade ao 
longo da cadeia de valor;

•  Procuramos evidências do cumprimento  
deste código durante as visitas e auditorias  
que realizamos aos nossos fornecedores.

Natureza.

Promoção de 
Práticas Agrícolas 
Sustentáveis

TÓPICO MATERIAL - 5
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Os nossos Projetos
Strawberry +
O morango (Fragaria ananassa Duch) é o fruto 
de eleição da indústria de preparados de fruta, 
representando mais de 40% do volume total dos 
frutos adquiridos pela Frulact. A adequabilidade 
e qualidade do morango para a indústria de 
preparados tem de ser trabalhada desde  
o campo até ao produto final. 

Atendendo à elevada competitividade  
na indústria agroalimentar, a Frulact procura,  
de forma permanente, ir de encontro às 

expetativas de um consumidor cada vez 
mais exigente ao nível dos aditivos utilizados, 
do impacte ambiental da produção de 
matérias-primas e dos processos, e ávido por 
experimentar novos produtos. 

O projeto em curso tem como objetivo aumentar 
a qualidade intrínseca desta fruta a nível 
nutricional, organolético e microbiológico, 
através da redução da sua contaminação  
no período de produção, colheita e pós-colheita. 

O projeto é desenvolvido em parceria com 
a Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto e a Escola Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica Portuguesa com o apoio 
do programa POCI-Compete SI I&DT em  
co-promoção.

O morango é  
o fruto de eleição 
da indústria  
de preparados  
de fruta.

Natureza.

Promoção de 
Práticas Agrícolas 
Sustentáveis

Cofinanciado por:

TÓPICO MATERIAL - 5
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Lukkus
Reconhecendo a importância da proximidade à 
origem, a Frulact criou a unidade Innovafruits em 
Marrocos, uma das empresas do Grupo Frulact 
que efetua a transformação de fruta fresca. 

Marrocos é um dos principais produtores de 
frutos vermelhos, nomeadamente de morango, 
o fruto de excelência nos preparados de fruta. 
Os seus produtores reconhecem por isso a 
importância de apostar na sustentabilidade 
desta cultura estimulando o estabelecimento 
de parcerias que fomentem a promoção de 
agricultura sustentável.

A Frulact faz parte de um consórcio da região  
de Lukkus que tem os seguintes objetivos:

•  Proteção da reputação de Marrocos como 
exportador;

•  Desenvolver uma estratégia de marketing  
de morango fresco ou congelado;

•  Apoiar e fortalecer a competitividade no mercado 
internacional.

Este projeto apoia a promoção de uma agricultura 
sustentável suportada na transmissão de 
conhecimento sobre:

•  Boas práticas agrícolas e de higiene;  

•  Condições de higiene para a colheita;

•  Práticas éticas e sociais no ambiente de trabalho;

•  Impedir ou limitar a utilização, a níveis 
estritamente necessários, de produtos 
fitofarmacêuticos nas culturas de morango.

Apoiar e fortalecer 
a competitividade 
no mercado 
internacional.

Natureza.

Promoção de 
Práticas Agrícolas 
Sustentáveis

TÓPICO MATERIAL - 5
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•  Promover a transparência 
estimulando a adoção de sistemas 
de rastreabilidade ao longo de toda 
a cadeia de valor;

•  Estimular os fornecedores para 
que implementem sistemas de 
produção sustentáveis e práticas 
agrícolas resilientes.

•  Realizar auditorias aos 
fornecedores para garantir 
a ausência de práticas de 
trabalho forçado e de trabalho 
infantil em todas as suas 
formas.

Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Promoção de 
Práticas Agrícolas 
Sustentáveis

Natureza.
TÓPICO MATERIAL - 5
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Integrar os princípios da Economia Circular 
nos processos de negócios e ao longo 
de toda a cadeia de valor, valorizando os 
subprodutos e resíduos.

Maior eficiência no uso  
dos ingredientes:

•  Analisamos e gerimos os fluxos de materiais  
ao longo da cadeia de valor;

•  Estimulamos uma abordagem criativa 
e diferenciada para minimizar consumos  
e desperdícios;

•  Redesenhamos e automatizamos os processos 
para diminuição das perdas;

•  Valorizamos os subprodutos através  
da incorporação em novos ciclos de vida.

O nosso desempenho A nossa abordagem

Redesenhamos  
e automatizamos 
os processos  
para diminuição 
das perdas.

86,6%
De resíduos valorizados ou 
reincorporados no processo

Economia Circular

Natureza.
TÓPICO MATERIAL - 6
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Apostamos na redução  
do desperdício alimentar
•  Reduzimos as quantidades de desperdício 

resultante do fim de ciclo de produção;

•  Investimos num sistema de encadeamento  
de produção; 

•  Otimizamos a reincorporação de produto nos 
ciclos de produção.

Resíduos 

•  Promovemos a redução da quantidade  
de resíduos na origem;

•  Estimulamos a reutilização de materiais  
até ao fim de vida.

Economia Circular

Natureza.
TÓPICO MATERIAL - 6

Reduzimos as quantidades
de desperdício resultante do
fim de ciclo de produção.

As nossas Boas Práticas
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Os nossos Projetos

PANANA  
(Projeto Transformar-te)
O projeto resulta no reaproveitamento de 
excedentes de banana fresca, que são gerados nas 
lojas Continente (Retalhista Alimentar em Portugal), 
e que dão origem a um novo produto, voltando ao 
circuito comercial com uma nova forma.

O Panana trata-se de um produto em forma de 
pão/bolo de banana confecionado a partir das 
referidas bananas, que deixaram de ter valor 
comercial, por estarem demasiado maduras. 
O projeto inclui: 

•  Recolha das “quebras” de banana nas lojas;

•  Transformação na Frulact num ingrediente  
de valor acrescentado – puré de banana;

•  Incorporação do puré no produto Panana da 
insígnia SONAE.

Caldeira  
de biomassa
Em 2016, a unidade de Tortosendo da Frulact 
procedeu à substituição do gerador a gás por um 
novo equipamento que funciona com biomassa, 
com os seguintes benefícios:

•  Valorização do subproduto da indústria florestal, 
usando pellets como fonte energética;

• Redução de 50% nas emissões de CO2.

Redução de 50% 
nas emissões  
de CO2.

Economia Circular

Natureza.
TÓPICO MATERIAL - 6
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Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

•  Incluir na estratégia 
de IDI a realização de 
projetos sustentáveis de 
economia circular.

•  Otimizar o planeamento  
da produção das fábricas  
através de:

 •  Encadeamento de produtos 
semelhantes;

•  Otimização das mudanças  
de tipologia de produto  
em linha, tendo em conta  
a redução dos desperdícios;

•  Incorporação dos fins  
de produção nas produções 
seguintes.

•  Promover a transferência  
do conhecimento gerado  
em projetos para todas  
as unidades da empresa.

Economia Circular

Natureza.
TÓPICO MATERIAL - 6



01. Frulact  
em Números 02. Gestão da 

Sustentabilidade 04. O Nosso 
Relatório03. Cadeia de Valor  

para a Sustentabilidade

Sustainability Report 2017/18

Innovating food. For Good.Innovating food.
Relatório de Sustentabilidade 2017/18

30

Promover a monitorização do impacte 
ambiental para garantir o uso eficiente 
dos recursos.

Redução do impacte ambiental 
através da melhoria contínua:

•  Melhoria da eficiência no consumo da água;

•  Transição para formas de energias com baixo 
carbono ou carbono zero;

•  Aposta na economia circular.

O nosso desempenho A nossa abordagem

Melhoria  
da eficiência  
no consumo  
da água.

5,53%
Redução das emissões de CO2

(variação de 2017 para 2018)

2,41%
Redução do consumo de energia
(variação de 2017 para 2018) 

1,81%
Redução do consumo de água
(variação de 2017 para 2018)

Gestão Ambiental

Natureza.
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As nossas Boas Práticas

Certificação Ambiental
A Frulact inclui no sistema de gestão integrado 
a vertente da gestão ambiental, tendo o sistema 
certificado nas unidades de Portugal (Maia, Ferro  
e Tortosendo) desde 2013.

Nota:
Atualmente o Grupo Frulact monitoriza o seu impacte 
ambiental através dos parâmetros: emissões de CO2, 
consumo de energia e consumo de água. 

Os valores globais excluem as seguintes unidades:

-  Unidade industrial da Maia que sofreu alterações 
profundas no modelo produtivo durante este período, 
como tal não se incluíram os seus indicadores;

-  Unidade industrial Frulact Canadá cuja atividade arrancou 
em 2017, prevendo-se incluir os resultados no próximo 
relatório;

-  Unidade industrial Frulact South Africa cujos valores 
referentes ao impacte ambiental só serão monitorizados 
de forma sistemática a partir de 2019.

Gestão Ambiental

Natureza.
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Consumo de Energia  
e Emissões de CO2
Apostamos em reduzir as emissões de CO2, 
nomeadamente através da redução do consumo  
de energia e principalmente selecionando fontes 
de energia renováveis. 

Em 2016, na unidade de Tortosendo, instalamos 
uma caldeira de biomassa (ver projeto em 
Economia circular) e prevemos um investimento, 
nos próximos 2 anos, de colocação de painéis 
fotovoltaicos.

Caso se verifique a sustentabilidade destes 
investimentos, prevê-se reproduzir os mesmos nas 
restantes unidades do Grupo. 

Consumo de Água
A água é uma das nossas matérias-primas, sendo 
por isso, uma preocupação da Frulact em garantir 
o uso moderado deste recurso.

A água é também um recurso essencial no processo 
de lavagem das nossas linhas de produção e 
embalagens, que garante a segurança alimentar. 

Definimos a periodicidade e frequência de lavagem 
tendo em conta o planeamento de produção 
garantindo sempre os parâmetros de qualidade  
e excelência do produto final. 

No ano 2018, destacamos a implementação 
de um sistema automatizado de lavagem (CIP 
cleaning in place) na unidade de Tortosendo que 
é a maior unidade produtiva do Grupo Frulact. 
Pretende-se que este equipamento aumente a 
eficiência do consumo de água.Reduzimos as 

emissões de CO2, 
selecionando 
fontes de energia 
renováveis. 

Gestão Ambiental

Natureza.
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Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

•  Estudar projetos de reutilização 
das águas limpas do processo, 
promovendo a redução  
de consumos e aumento  
da eficiência de utilização;

•  Implementar um sistema  
de pré-tratamento ao efluente  
da unidade da Frulact Marrocos.

•  Promover o investimento em 
infraestrutura de energia e em 
tecnologias de energia limpa.

•  Reduzir os desperdícios  
de alimentos ao longo  
das cadeias de produção  
e abastecimento, apostando 
nomeadamente na eficiência  
do processo produtivo.

•  Transferir, disseminar e difundir 
tecnologias ambientalmente 
corretas para as unidades de 
países em desenvolvimento.

Gestão Ambiental

Natureza.
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Estabelecer parcerias e fomentar  
a adoção de práticas de sustentabilidade  
por parte dos fornecedores, principalmente  
na vertente agrícola;

Integrar os princípios da Economia Circular  
nos processos dos negócios e em toda a cadeia  
de valor, valorizando os subprodutos e resíduos;

Compromissos para o Futuro
Proteger para 
Colher.

Natureza.

Reforçar as políticas de redução  
de impacte ambiental.

1.

2.

3.
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Parcerias.
Transparência gera 
confiança.

Relações sólidas  
para uma maior 
partilha de recursos. 

Parcerias para um negócio 
mais sustentável  138
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Transparência 
gera confiança.

Parcerias.
Trabalhamos em 
parceria para uma 
melhor alimentação

Estabelecemos relações de 
proximidade e confiança ao longo 
de toda a cadeia de valor. 

Promovemos parcerias que 
permitem a identificação de 
soluções para a valorização dos 
recursos disponíveis, respondendo 
às necessidades presentes,  
sem comprometer a capacidade  
de responder às necessidades  
das gerações futuras.
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Natureza

•  Fornecedores  
de matérias-primas;

•  Fornecedores de 
tecnologia.

FrUPeople

•  Formadores;

•  Prestadores de 
serviços.

Ingredientes

•  Fornecedores  
de matérias-primas;

•  Fornecedores de tecnologia;

•  Auditores;

•  Laboratórios de análises.

Conhecimento

•  Entidades do Sistema 
Científico e Tecnológico;

•  Fornecedores  
de matérias-primas;

•  Fornecedores de tecnologia;

•  Clientes;

•  Distribuição alimentar;

•  Outras empresas  
do setor alimentar;

•  Empresas de outros setores 
de atividade;

•  Associações empresariais.

Mercado

•  Clientes;

•  Distribuição alimentar;

•  Consumidores.

Transparência 
gera confiança.

Parcerias. Os nossos Parceiros
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Valorizar parcerias diversificadas, 
impulsionando o crescimento  
e a partilha de valor.

Privilegiamos a transparência na 
relação com os parceiros: 

•  Identificamos os principais Stakeholders  
e os tópicos relevantes comuns;

•  Definimos estratégias de abordagem comuns 
para a criação de valor;

•  Monitorizamos o impacto positivo da gestão  
de parcerias na empresa.

O nosso desempenho A nossa abordagem

60
Parceiros envolvidos  
em atividades de IDI

Identificamos 
os principais 
Stakeholders e os 
tópicos relevantes 
comuns.

Parcerias.

Parcerias para  
um negócio 
mais sustentável
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Parcerias com instituições 
de ensino superior
A Frulact promove o estabelecimento de parcerias 
com instituições de ensino superior, contribuindo 
para a aquisição de competências técnicas e 
profissionais em ambiente empresarial. Atuamos 
sobretudo através de:

•  Integração de 29 estágios curriculares no ano de 
2018;

•  Promoção do desafio Academia de Verão Frulact, 
desde 2014, que permite a estudantes do ensino 
superior responder a um desafio de criatividade 
e realizar um estágio de 4 semanas durante o 
verão no Frutech;

•  Promoção do programa de Mentorado 
Comendador Arménio Miranda que permite 
a alunos de Doutoramento verem o seu 
projeto ser orientado durante 1 ano, pelo 
nosso co-fundador, em acesso a ambiente 
empresarial;

•  Ações de Inovação aberta com entidades 
privadas e públicas.

Parcerias.

Parcerias para  
um negócio 
mais sustentável

As nossas Boas Práticas
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Os nossos Projetos

COTEC Portugal - 
Associação Empresarial 
para a Inovação
 
A Frulact é associada da COTEC Portugal, principal 
associação portuguesa para a promoção da 
inovação e cooperação tecnológica empresarial, na 
qual tem oportunidade de partilhar boas práticas 
com empresas da rede COTEC Portugal, bem 
como participar nas atividades promovidas pela 
associação que visam a antecipação e reflexão 
sobre temas chave da inovação, com impacto 
na competitividade das empresas, a ativação de 
plataformas e redes colaborativas e a contribuição 
para a melhoria de políticas públicas em matérias 
de inovação. 
 
Desta forma, a Frulact potencia um espírito 
colaborativo e o desenvolvimento de parcerias 
para a inovação e partilha de conhecimento. 
 
De referir que a Frulact faz ainda parte do 
Conselho Geral da COTEC Portugal.

PORTUGALFOODS - Pólo 
de Competitividade e 
Tecnologia Agroindustrial
 
Em 2008, a Frulact promoveu a criação da 
PortugalFoods, tendo o CEO da Frulact assumido  
a sua direção.  
 
A Frulact participou na implementação e presidiu, 
durante o primeiro ciclo (2009-2012), ao Pólo 
de Competitividade e Tecnologia Agroindustrial, 
a PORTUGALFOODS, incorporando uma 
estratégia nacional de eficiência coletiva para 
o desenvolvimento da economia setorial, como 
suporte à inovação e à competitividade.

Parcerias.

Parcerias para  
um negócio 
mais sustentável
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Workshops internos para os quais são convidados 
fornecedores de uma área estratégica, selecionados 
consoante a sua especialidade na tecnologia  
e mercado.

Pretendem-se criar sinergias e parcerias que 
possam reforçar as competências para as atividades 
de investigação, desenvolvimento e inovação, 
bem como interagir com fornecedores-chave 
construindo assim parcerias sustentáveis. 

Interagir com fornecedores-chave 
construindo assim  
parcerias sustentáveis.

INNOV’DAYS – Workshops técnicos 
de partilha de conhecimento

A estrutura da sessão é previamente definida 
pela equipa da Frulact, por forma a garantir 
que a mesma responde às necessidades dos 
colaboradores.

Parcerias.

Parcerias para  
um negócio 
mais sustentável
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Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

•  Estabelecer parcerias que 
promovam a adoção de boas 
práticas de sustentabilidade  
por parte dos Stakeholders  
da Frulact.

•  Promover a partilha de 
conhecimento com jovens 
em fase de finalização dos 
seus estudos através de 
estágios curriculares que 
permitam a familiarização 
com o ambiente industrial e a 
aquisição/desenvolvimento de 
competências para o ingresso na 
vida profissional.

•  Promover constantemente a partilha do conhecimento científico  
e tecnológico entre as suas unidades, de forma a garantir:

• A transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento;

•  A adoção transversal de tecnologias de informação  
e comunicação em todas as unidades do Grupo;

•  O aumento da eficiência na utilização dos recursos e a redução  
do impacte ambiental em todas as unidades do Grupo.

 
•  Participar em associações multisetoriais associadas à sustentabilidade, 

preferencialmente com presença global, nomeadamente nos países  
em desenvolvimento onde a Frulact está presente;

 
•  Reforçar as parcerias estabelecidas além das existentes em IDI.

Parcerias.

Parcerias para  
um negócio 
mais sustentável
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Promover projetos em parcerias que estimulem práticas 
de sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor.

Compromissos para o Futuro
Transparência 
gera confiança.

Parcerias.

1.
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FrUPeople.
A nossa  
força motriz.

Aposta no desenvolvimento  
dos colaboradores  146

Promoção de um bom ambiente 
de trabalho e bem-estar 
dos colaboradores  150

Promoção do equilíbrio entre  
a vida profissional e pessoal  155

Acreditamos  
que as pessoas  
são o nosso bem  
mais valioso.
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A nossa  
força motriz.

FrUPeople.
O nosso sucesso  
resulta do esforço  
e da dedicação  
dos FrulacteanosApostamos na criação da marca 

FrUPeople, a nova cara dos 
Recursos Humanos, que traduz 
uma gestão integrada de todos  
os processos e políticas da gestão 
de pessoas. 

Estimulamos uma cultura que 
promove o Espírito Crítico e 
Inovador, a Confiança, a Ambição  
e o Rigor.

Reconhecemos na diversidade  
dos nossos colaboradores um 
efeito multiplicador à nossa 
capacidade de acrescentar valor  
a tudo o que fazemos.
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Promover o talento no local de trabalho, 
através de um espaço de diálogo entre  
as chefias e os colaboradores.

Investimos nos nossos  
colaboradores:

•  Apostamos no desenvolvimento dos 
colaboradores, preparando-os para desafios 
futuros através de atividades de aquisição 
e disseminação de conhecimento;

•  Promovemos o estabelecimento de parcerias 
com instituições de ensino superior, contribuindo 
para a aquisição de competências técnicas 
e profissionais em ambiente empresarial;

•  Reforçamos o reconhecimento através do 
sistema de gestão de desempenho com carácter 
global e transversal à organização;

•  Estimulamos uma atuação profissional de acordo 
com valores de ética e de conduta.

O nosso desempenho A nossa abordagem

37%
Dos colaboradores 
foram avaliados 
segundo o Sistema 
de Gestão  
de Desempenho

+10%
De investimento 
em formação 
relativamente a 2017

88%
De nível de satisfação 
dos colaboradores 
que participaram 
nos programas de 
formação da Frulact 
Academy 

Garantir acesso 
a formação e 
desenvolver planos 
de carreira e o 
alinhamento  
de expetativas.

Aposta no 
desenvolvimento 
dos colaboradores

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 1
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As nossas Boas Práticas
Sistema de Gestão  
de Desempenho
Apostamos no reconhecimento e valorização dos 
Frulacteanos tendo desenvolvido um sistema de 
avaliação de desempenho alinhado com a cultura 
e valores da Frulact. Este sistema de gestão de 
desempenho e evolução de carreira é aplicável a 
todos os colaboradores do Grupo, e aporta valor 
acrescentado para todos os intervenientes ao longo 
do processo:

•  Para os Colaboradores, que deste modo conhecem 
as expetativas da empresa relativamente ao 
seu desempenho e podem perspetivar o seu 
crescimento na empresa, fazendo com que se 
sintam mais realizados no seu trabalho;

•  Para os Gestores, porque têm uma ferramenta 
que lhes permite conhecer melhor os seus 
Colaboradores, ao nível das suas valências e 
aspirações, e assim conseguem potenciar o 
desenvolvimento da sua equipa;

•  Para a Frulact, porque garante que existe uma 
equipa alinhada, focada nos objetivos, e com as 
competências críticas para a prossecução de um 
crescimento sustentável.

Codicis Ethic Quorum
Na Frulact, estamos empenhados em divulgar 
e praticar uma conduta ética, que é o alicerce 
do nosso sucesso e reputação. Estes valores 
fundamentais definem a forma como nos 
relacionamos e trabalhamos.

Em 2018 o Grupo Frulact reviu o seu Código de 
Conduta e Ética Profissional com o objetivo de 
uniformizar os valores, princípios éticos e normas 
de conduta que definem a atuação do Grupo.

Este código será aplicado a todas as geografias do 
Grupo, a todos os colaboradores, Órgãos Sociais 
e Parceiros. Cada um de nós é pessoalmente 
responsável por garantir que as decisões e ações 
do dia-a-dia refletem os valores éticos da empresa.

Contratação Jovem
A Frulact é uma empresa que aposta na 
contratação de jovens talentos, promovendo  
o seu crescimento profissional. Esta aposta pode 
ser monitorizada através de alguns indicadores, 
tais como:

"Para alcançar uma 
empresa sólida, 
dependemos de 
pessoas qualificadas 
e empenhadas."
João Miranda 
CEO Frulact

Aposta no 
desenvolvimento 
dos colaboradores

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 1

29
Estágios curriculares em 2018

100%
Taxa de integração dos estágios 
profissionais em Portugal em 2018
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Os nossos Projetos

Frulact Academy
A Frulact Academy pretende dotar os 
Frulacteanos das competências necessárias 
para desempenhar ao mais alto nível, através 
da partilha do conhecimento interno e externo 
e do estabelecimento de parcerias estratégicas. 
O programa é alinhado com os valores e a 
cultura da Frulact, num ambiente de coesão 
interdepartamental baseado no desenvolvimento 
de competências técnicas e comportamentais.

Este projeto permite garantir:

•  Formação ajustada às necessidades presentes  
e futuras de cada colaborador;

•  Alinhamento com os valores da Frulact, 
promovendo a inspiração, motivação e sentido 
de pertença dos colaboradores, bem como 
o seu envolvimento com o ecossistema único 
da Frulact;

•  Contacto com especialistas internos e externos, 
com partilha de experiências reais.

Aposta no 
desenvolvimento 
dos colaboradores

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 1
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•  Aumentar o apoio a colaboradores 
para a realização de formação 
superior;

•  Aumentar o número de horas 
de formação profissional 
principalmente nos países em 
desenvolvimento onde temos 
atividade, Marrocos e África do Sul.

•  Fomentar o emprego jovem  
e promover o seu crescimento 
profissional.

Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Aposta no 
desenvolvimento 
dos colaboradores

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 1
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Promover condições de trabalho que favoreçam 
a motivação e o bem-estar dos colaboradores, 
fortalecendo a responsabilidade individual e uma 
maior capacidade de trabalho em equipa.

Promovemos um bom ambiente  
e o bem-estar:

•  Fomentamos o espírito de pertença e de equipa, 
acreditando que um bom ambiente de trabalho 
contribui para o desenvolvimento pessoal 
e profissional de cada um dos colaboradores; 

•  Apostamos em estratégias de prevenção na 
saúde dos Frulacteanos e das suas famílias, 
reconhecendo que a mesma é crítica para o seu 
bem-estar e para a sua capacidade de trabalho.

O nosso desempenho A nossa abordagem

Apostamos  
em estratégias  
de prevenção  
na saúde.

238
Colaboradores com seguro  
de saúde

Promoção de um  
bom ambiente de 
trabalho e bem-estar 
dos colaboradores

65,1%
Grau de satisfação dos colaboradores em 
resposta ao Inquérito de Satisfação 2018

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 4
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Higiene e Segurança  
no Trabalho
A Frulact tem uma estratégia que visa garantir 
as condições de higiene e segurança no trabalho, 
transversal ao Grupo, e que integra todos os 
colaboradores. A nossa missão para a higiene  
e segurança no trabalho é fazer da segurança  
e saúde dos nossos colaboradores uma prioridade, 
promovendo uma cultura de antecipação de riscos  
e prevenção de acidentes. 

Na Frulact acreditamos que cada acidente poderia 
não ter acontecido, pelo que a causa de cada 
acidente é analisada em detalhe e são definidos 
planos de ação e revistos procedimentos a 
cada acidente registado. A equipa de higiene e 
segurança no trabalho está focada na proteção 
dos colaboradores no seu ambiente de trabalho, 
defendendo uma cultura de segurança que previna 
os acidentes. 

Com o objetivo de aferir a visão dos colaboradores 
quanto à sua segurança no local de trabalho 
realizamos um inquérito de satisfação em 2018, 

com uma percentagem de satisfação de 66,5%. As 
respostas a este inquérito permitem-nos também 
definir planos de ação que aumentem a garantia 
de segurança dos nossos colaboradores no local 
de trabalho, sempre em vista à melhoria continua 
e à redução de acidentes de trabalho.

O FrUPeople é a equipa responsável por esta área, 
que atua diretamente no ambiente de trabalho e 
identifica perigos, define estratégias de mitigação 
dos riscos e promove ações de sensibilização, 
treino de comportamentos para assegurar a 
capacidade de resposta a situações de emergência, 
implementação de medidas para a prevenção 
de acidentes de trabalho e doenças profissionais.  
 
Realizamos periodicamente um levantamento 
exaustivo das necessidades das unidades, o seu 
historial, o estudo das causas da sinistralidade, 
a definição de objetivos e a proposta planos de 
ações, orientados para a garantia de elevados 
níveis de segurança dos nossos equipamentos.

Para uma cultura de prevenção de acidentes  
é fundamental sistemas e métodos de trabalho 
seguros, pelo que são dadas formações em 
ambiente e segurança no trabalho a todos os 
colaboradores. Todas as admissões na Frulact são, 
desde o dia 1, sensibilizadas para comportamentos 
de trabalho que respeitem as normas de 
segurança.

A partir de 2018 o grupo Frulact assumiu como 
pilar fundamental a segurança no trabalho, tendo a 
partir dai alocado meios materiais e organizacionais 
de forma mais considerável.  Um levantamento 
rigoroso e exaustivo dos fatores de risco ao nível 
do grupo e a comparação com os melhores 
benckmarks fizeram com que atualmente a 
segurança no trabalho seja um desígnio na Frulact.

Um plano plurianual de redução de acidentes 
trabalho e melhoria de condições de segurança 
está a ser executado com resultados que serão 
visíveis ao longo dos próximos anos. 

Promoção de um  
bom ambiente de 
trabalho e bem-estar 
dos colaboradores

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 4

As nossas Boas Práticas

0,12 Portugal

0,15 Marrocos

0,06 França

0,23 Canadá

0,06 África do Sul

0,12 Grupo

Rácio número de  
acidentes/colaborador
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Promoção de um  
bom ambiente de 
trabalho e bem-estar 
dos colaboradores

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 4

As nossas Boas Práticas

Benefícios  
dos colaboradores 

Saúde 

Proporcionamos aos nossos colaboradores 
com contrato sem termo um seguro de saúde, 
garantindo acesso a serviços seguros, eficazes  
e de qualidade.

Disponibilizamos um serviço de consultas mensal 
nas unidades localizadas em Portugal.

Alimentação

Em todas as unidades da Frulact, disponibilizamos 
um espaço de refeições equipado com frigorífico  

e micro-ondas, facilitando o armazenamento  
de alimentos e a preparação dos mesmos. 

Em Portugal efetuamos o pagamento de subsídio 
de alimentação em cartão, garantindo  
o valor máximo disponível para uma alimentação 
saudável e nutricionalmente equilibrada.

Na unidade da Maia proporcionamos o serviço 
de cantina, a preço muito reduzido, com opção 
de 3 pratos diários (carne, peixe e vegetariano). 
Os colaboradores têm também acesso  
ao serviço de take-away de refeições em horário 
laboral e pós-laboral, facilitando a logística  
de refeições.
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Os nossos Projetos

FrUPeople Club  
De pessoas para pessoas
O FrUPeople Club foi criado em 2018, sendo uma 
iniciativa de Frulacteanos para os Frulacteanos 
e as suas famílias e integra diversas iniciativas, 
nomeadamente:

•  Disponibilização de protocolos com empresas nas 
áreas do desporto, saúde, bem-estar e outros 
serviços;

•  Promoção de iniciativas culturais e ações de 
promoção da cultura e valores Frulact entre as 
quais destacamos as festas de final de ano que 
ocorrem em todas as unidades do Grupo. 

•  Dinamização de ações de responsabilidade social 
através do FruSocial, tais como: 

•  Produção de doces com a marca FruSocial, 
que estão disponíveis para venda na unidade 
da Maia sob a marca “Solidariedade Natural”;

•  Dinamização do cantinho solidário na unidade 
da Maia. No mês de dezembro os vários 
departamentos têm a responsabilidade 
de dinamizar um espaço de convívio e de 
partilha, cujas vendas revertem para o apoio 
a entidades sem fins lucrativos.

Promoção de um  
bom ambiente de 
trabalho e bem-estar 
dos colaboradores

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 4
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•  Estender progressivamente  
as consultas médicas a todas  
as unidades do Grupo.

Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Promoção de um  
bom ambiente de 
trabalho e bem-estar 
dos colaboradores

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 4
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Promoção do 
equilíbrio entre  
a vida profissional  
e pessoal

Promover uma relação equilibrada entre 
o tempo de trabalho e a vida familiar 
e pessoal, em particular quando é necessário 
compatibilizar as obrigações de uma empresa 
presente em diferentes geografias.

Promovemos o equilíbrio:

•  Encaramos a vida de forma integrada onde as 
várias dimensões se complementam e coexistem;

•  Fomentamos a valorização do bem-estar dos 
Frulacteanos através da sua realização pessoal e 
profissional;

•  Desenvolvemos ações de diálogo e partilha  
de expetativas com vista a identificar medidas 
que fomentem a promoção do equilíbrio entre  
a vida profissional e pessoal.

O nosso desempenho A nossa abordagem

58%
Dos colaboradores refere  
que trabalhar na Frulact proporciona 
equilíbrio entre a vida pessoal  
e profissional

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 7
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As nossas Boas Práticas

Inquérito de Satisfação 
aos Colaboradores
Promovemos a participação ativa dos 
colaboradores na vida da organização, realizando 
um questionário de avaliação do clima social, 
o que proporciona aos colaboradores um 
momento de reflexão em torno da realidade da 
empresa e da forma como a sua vida profissional 
impacta na vida pessoal. Tendo como ponto 
de partida as conclusões deste questionário, 
a Frulact promoveu a:

•  Atribuição de benefícios com impacto na vida 
pessoal dos Colaboradores (seguro de saúde  
e protocolos);

•  Definição de horários e calendários laborais 
conciliadores com as necessidades pessoais  
e familiares dos Colaboradores;

•  Realização de formação em horários laborais  
e ajustados às necessidades dos colaboradores.

Flexibilização  
de horário
Em 2018 a Frulact estruturou um projeto 
de flexibilização de horários permitindo 
a concretização saudável dos objetivos pessoais 
e profissionais de cada um. O programa destina-se 
aos colaboradores cujas funções são compatíveis 
com os requisitos de cada uma das iniciativas 
e oferece:

•  Personalização do horário de trabalho conforme 
o perfil, permitindo a escolha de hora de início, 
interrupção e termo da jornada de trabalho; 

•  Homeoffice permitindo o trabalho a partir de 
casa para diretores e líderes de equipa.

A iniciativa piloto arrancou em janeiro de 2019 nos 
serviços centrais.

Promoção do 
equilíbrio entre  
a vida profissional  
e pessoal

FrUPeople.
TÓPICO MATERIAL - 7
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Compromissos para o Futuro
A nossa  
força motriz.

FrUPeople.

Promover a melhoria contínua das condições 
de trabalho;

1.
Apostar no desenvolvimento dos colaboradores;2.
Promover um bom ambiente de trabalho  
e bem-estar dos colaboradores;3.
Promover o equilíbrio entre a vida profissional 
e pessoal.

4.
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Conhecimento.
A base da 
sustentabilidade.

Investigação, Desenvolvimento  
& Inovação  160

Integração da indústria 4.0  
na cadeia de valor  166

Apostamos no  
“Novo Conhecimento” 
sobre matérias-primas, 
tecnologias e processos. 
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A base da 
sustentabilidade.

Conhecimento.
Na Frulact colocamos 
o Conhecimento no 
centro do nosso mundo

A inovação tem diferentes 
significados e acarreta diferentes 
expetativas, mas sempre com o 
Conhecimento como denominador 
comum e um mesmo resultado: 
maior sustentabilidade do negócio.

O Conhecimento é um dos  
nossos pilares estratégicos.  
Se ainda não detemos algum tipo  
de conhecimento considerado 
estratégico, sabemos que  
o iremos ter em breve.

É através do Conhecimento 
que conseguimos garantir a 
manutenção da qualidade dos 
nossos produtos e a promoção da 
eficiência dos nossos processos.
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O nosso desempenho 

2,8%
Investimento 
em IDI*

+3.372
Projetos anuais

59
Colaboradores dedicados 
em exclusividade  
em atividades de IDI

3
Colaboradores com 
grau de doutoramento 
trabalham em IDI

+31,6%
Do volume de negócio anual 
resulta de novos projetos de 
Desenvolvimento & Inovação 
de Produto

Certificação em  
gestão de IDI segundo  
a NP4457 desde 2011

98%

Dos Clientes** consideram 
o desempenho da Frulact,  
em termos de Inovação, 
igual ou superior ao da 
concorrência

* Frutech – Centro de IDI (Portugal)  
Pólos de Desenvolvimento e Inovação  
de Produto (África do Sul, Canadá  
e Marrocos).

** Clientes respondentes do Inquérito  
de Satisfação do Cliente.

Trabalhar a inovação em  
toda a cadeia de valor, do campo 
ao consumidor, aumentando  
o conhecimento e identificando 
oportunidades para melhorar 
produtos e processos.

Investigação, Desenvolvimento  
& Inovação na cultura da empresa: 

•  Reconhecemos a Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação como a alavanca 
da nossa estratégia de valorização de 
conhecimento;

•  Encorajamos uma cultura de inovação a 360º, 
que inclui a participação ativa de toda a 
cadeia de valor.

A nossa abordagem Banco de conhecimento

O nosso banco de conhecimento está  
sustentado em:

•  Processos uniformes a nível global;

•  Transferência de conhecimento entre 
unidades;

•  Adoção de tecnologias emergentes  
em todas as unidades do Grupo;

•  Relação de proximidade e coordenação 
com todos os Stakeholders.

Investigação, 
Desenvolvimento 
& Inovação

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 2
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As nossas Boas Práticas
Estruturação  
das atividades de IDI
A estrutura de IDI da Frulact está organizada em 
três áreas que se complementam:

Investigação e Tecnologia:

•  Responsável pela criação de novo conhecimento 
que sustenta as atividades de IDI;  

•  Constituído por especialistas em áreas 
reconhecidas como estratégicas para o negócio;  

•  Trabalha projetos de médio a longo prazo, 
com elevado grau de incerteza, alguns em 
exclusividade e confidencialidade com clientes, 
recorrendo às entidades do sistema científico  
e tecnológico sempre que necessário;

•  Trabalha projetos a mais curto prazo, dando apoio 
transversal ao Grupo na resolução de problemas 
sistemáticos.

Desenvolvimento e Inovação  
de Produto:

•  Equipa centralizada no Frutech, com unidades 
subsidiárias situadas na África do Sul, Canadá  
e Marrocos;

•  Responsável pela conceção e desenvolvimento 
de produtos à medida do cliente, assim como 
a inovação proativa incremental de produto; 

•  Organizado em equipas especializadas em 
diferentes aplicações e mercados e que 
trabalham diariamente em contacto com os seus 
pares nos clientes do Grupo Frulact;

•  Trabalha projetos em resposta a pedidos 
específicos dos clientes, e proatividades, ou 
seja, inovação incremental de produto baseada 
no conhecimento do mercado e antecipação 
de tendências.

Gestão da Inovação e Intelligence
•  Responsável pela orientação e monitorização das 

atividades de IDI de forma transversal ao Grupo;

•  Promove a criatividade através de eventos  
e da gestão da ferramenta de gestão de ideias;  

•  Gere as interfaces tecnológica, científica,  
de mercado e interna, de forma a promover  
o impacto da inovação no ecossistema interno  
e externo à Frulact.

Investigação, 
Desenvolvimento 
& Inovação

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 2
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IDI sustentado  
em parcerias ao longo  
da cadeia de valor

A inovação constrói-se a 360º, e com todos os 
parceiros da empresa como fornecedores, clientes 
e especialistas. É neste sentido que a Frulact 
promove uma relação de proximidade com 
entidades do Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional e internacional que facilita o acesso 
a novo conhecimento científico e tecnológico 
relevante para as atividades do dia a dia e também 
orientado para projetos com grau de incerteza 
tecnológica. 

Estas relações de parceria estão sustentadas em 
projetos desenvolvidos em parceria, estágios de 
curta e média duração, visitas de estudo à Frulact 
que geralmente incluem uma aula partilhada, 
visitas de estudo às unidades produtivas, 
sponsoring de entidades e alunos, entre outros.

Open Innovation
A Frulact tem apostado em promover 
a participação alargada de Stakeholders no 
processo de geração de ideias a fim de melhorar  
o desenvolvimento de seus produtos mais 
orientados para as necessidades do mercado, 
otimizar os processos, aumentando a eficiência  
e reforçando o valor acrescentado. É neste sentido 
que tem desenvolvido algumas ações das quais  
se destacam:

•  Lançamento de desafio sobre “redução de 
açúcar” em plataforma externa de Open 
Innovation alinhado com as expetativas IDI da 
Frulact, e respeitando a confidencialidade exigida;

•  Realização de brainstorming sobre “valorização 
de resíduos orgânicos” no qual participou  
uma equipa multidisciplinar da Frulact e de  
uma entidade gestora de resíduos, beneficiando  
das competências complementares destas  
duas entidades;

•  Lançamento anual do desafio de Academia  
de Verão direcionado a estudantes do ensino 
superior;

•  Realização de desafios estilo hackaton com 
entidades do Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional.

Incorporação de 
conhecimento em todas 
as unidades

Apesar de ter a sua atividade de IDI centralizada 
no Frutech, a Frulact tem uma enorme 
preocupação de disseminação do conhecimento 
gerado e integração através de novas tecnologias 
e novos procedimentos em todas as unidades  
do Grupo.  

Investigação, 
Desenvolvimento 
& Inovação

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 2
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Os nossos Projetos

Frutech
Em 2012 foi inaugurado o Frutech, o centro de IDI 
da Frulact. Desde então o Frutech tem vindo  
a cumprir os seguintes objetivos:

•  Melhorar a capacidade de desenvolvimento  
de novos produtos, diminuindo o time-to-market 
e aumentando o seu valor acrescentado;

•  Permitir a antecipação e rápida implementação 
de avanços tecnológicos;

•  Reduzir o impacte ambiental do processamento 
dos produtos;

•  Contribuir para o aumento do volume de vendas 
de novos produtos.

Investigação, 
Desenvolvimento 
& Inovação

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 2
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MobFood
Mobilização do conhecimento científico e tecnológico 
em resposta aos Desafios do Mercado Agroalimentar.

O projeto de Investigação & Desenvolvimento 
tecnológico visa responder de forma integrada e 
estruturada aos desafios relacionados com a promoção 
de uma indústria alimentar nacional mais competitiva.

Pretende-se que o setor alimentar seja sustentável, 
totalmente integrado, interligado, transparente, 
resiliente, seguro, eficiente na utilização dos recursos 
e centrado no consumidor. Promovido e construído 
pelo Portuguese Agrofood Cluster, presidido pela 
PortugalFoods, o consórcio MobFood é formado por 
43 entidades que representam efetivamente todo 
o setor agroalimentar em Portugal.

A Frulact é o promotor líder do PPS4 - Nutrição, 
Saúde e Bem-Estar, no qual incidirá na Investigação 
e Desenvolvimento de um conjunto de produtos 
alimentares com características inovadoras e alegações 
nutricionais proporcionando refeições equilibradas.

Enrobee
O Projeto Enrobee foi desenvolvido pela Frulact  
em parceria com a Universidade do Minho  
e com o apoio do programa POCI SI I&DT em  
co-promoção. 

Teve como objetivo desenvolver uma nova 
tecnologia de incorporação de componentes de 
alimentos com baixa atividade de água (ex:. bolachas 
e cereais) em matrizes alimentares hidrofílicas 
(ex: preparados de fruta e matrizes lácteas). 

Pretendeu-se minimizar as perdas de 
propriedades texturais dos componentes por 
hidratação indesejada, garantindo uma melhor 
conservação dos produtos durante o transporte, 
armazenamento e comercialização.

NanoBioSensor
O principal objetivo do projeto é o desenvolvimento 
de ferramentas analíticas que permitam o controlo 
mais robusto da qualidade microbiológica de 
preparados de fruta durante o processamento, 
armazenamento e transporte. 

Estas novas soluções deverão permitir reduzir os 
tempos de resposta e garantir uma sensibilidade 
igual ou superior aos métodos convencionais. 
Proceder-se-á ao design e produção de dois 
dispositivos que vão combinar os mais recentes 
desenvolvimentos em biologia molecular, eletrónica 
e nano e microtecnologia. 

Estes sensores fornecerão dados relacionados 
com o crescimento microbiológico, permitindo 
a utilização em tempo real de dados user-friendly 
ligados à rastreabilidade dos produtos durante  
o tempo de vida útil.

Investigação, 
Desenvolvimento 
& Inovação

Conhecimento.

Cofinanciado por: Cofinanciado por: Cofinanciado por:

TÓPICO MATERIAL - 2
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•  Fortalecer a investigação científica e a adoção de tecnologias 
emergentes nos países em desenvolvimento onde estamos presentes 
(Marrocos e África do Sul);

•  Diversificar o portfólio de ingredientes, aplicações e geografias;

•  Identificar novas áreas de diversificação de negócio que poderão ser 
integradas na atividade empresarial do Grupo;

•  Aumentar do número de colaboradores e investimento em atividades 
de IDI, em parceria com universidades dos países em desenvolvimento 
onde estamos presentes.

Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Investigação, 
Desenvolvimento 
& Inovação

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 2
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Tirar partido da tecnologia digital para fortalecer 
o desempenho da empresa e assegurar  
a rastreabilidade ao longo da cadeia de valor.

Automatizar:

Apostamos na Internet of Things (IoT), dotando  
os nossos equipamentos produtivos e embalagens 
da tecnologia necessária para os habilitar a  
inter-operar com outros equipamentos agilizando 
assim os processos de tomada de decisão.

Eficiência da fábrica:

Encaramos o ambiente de fábrica como um 
gerador de informação de enorme importância.

Procuramos obter informação mais assertiva,  
em tempo real, assente em melhor conetividade 
e desempenho, focado no que está a acontecer 
e menos no que aconteceu, resultando por isso  
num melhor controlo de proximidade dos processos. 

Esta informação é um ativo imprescindível na 
nossa criação de valor. 

O nosso desempenho A nossa abordagem

6
Colaboradores na equipa  
de Sistemas de Informação

Monitorizar:
Procuramos monitorizar e analisar dados em 
tempo real para garantir:

•  A qualidade e segurança alimentar, desde  
a origem dos ingredientes;

•  A completa rastreabilidade de qualquer lote/
embalagem em menos de 1 minuto;

•  O controlo dos parâmetros físico-químicos  
e microbiológicos;

•  A logística em toda a cadeia de valor.

Dispomos de um sistema de informação que:

•  Incorpora ferramentas de informação rastreável, 
transacional e analítica;

•  Permite a comunicação direta com diferentes 
elementos ao longo da cadeia de valor, 
nomeadamente diferentes equipas internas  
e parceiros externos, tais como fornecedores, 
operadores de logística, clientes entre outros;

•  Garante a confidencialidade e segurança dos 
dados e transações digitais. 

O nosso objetivo? 
Agir sobre  
o negócio  
em tempo real. Supply-chain gerida de forma 

integrada

Best Digital Operational  
Process 2018

Integração  
da indústria 4.0  
na cadeia de valor

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 10
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COTEC | Comité 
estratégico do programa 
indústria 4.0

No Protocolo de Cooperação o Ministério da 
Economia atribuiu à COTEC Portugal a missão 
de coordenar e monitorizar a implementação do 
Programa Indústria 4.0.

Neste âmbito a COTEC criou o Comité Estratégico 
do Programa Indústria 4.0, na qual tem assento 
o Grupo Frulact, bem como outras empresas e 
instituições públicas e privadas. 

No âmbito da atividade deste Órgão, a Frulact tem 
oportunidade de fazer aconselhamento técnico, 
consolidação e integração dos resultados para 
apresentar a decisores políticos, instituições 
públicas e demais intervenientes.  

Contribuímos assim para o alinhamento e 
articulação entre as medidas de políticas públicas 
e as necessidades dos seus destinatários e 
mensuração do seu impacto.

Integração  
da indústria 4.0  
na cadeia de valor

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 10
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Os nossos Projetos
Aeranthos
A Frulact tem um parque de embalagens com 
cerca 13.000 contentores em circulação, tendo 
necessidade de monitorizar as variações de 
parâmetros ao longo do transporte e utilização, 
uma vez que podem por em causa a qualidade e 
segurança alimentar dos produtos. 

Foi feita uma aposta no desenvolvimento 
de sensores a colocar nas embalagens para 
monitorizar e registar de forma contínua os dados 
relativos à pressão e temperatura. A leitura destes 
sensores é contactless e em tempo real através 
de uma aplicação disponível para colaboradores, 
operadores logísticos e clientes. 

Esta iniciativa irá permitir que as embalagens/
produtos comuniquem de forma autónoma 
e proativa com as linhas de produção da Frulact. 
Os sensores utilizam tecnologias abertas (BLE) 
para permitir futuras comunicações com os 
sistemas de gestão dos clientes. 

Frutrace
Desenvolvemos uma plataforma onde procedemos 
à integração de toda a informação relativa à 
rastreabilidade das nossas matérias-primas, que se 
encontrava dispersa por diferentes ferramentas. A 
sua implementação permitiu reduzir em cerca de 
60% o tempo gasto na rastreabilidade em processos 
de auditoria e alertas de qualidade, identificar uma 
potencial origem de uma contaminação e analisar os 
processos desde a compra dos materiais até à venda 
do produto acabado. 

Webcostumer
Apostamos numa relação de proximidade com 
o cliente, através do desenvolvimento de uma 
ferramenta de gestão de encomendas. Esta 
ferramenta permite ao cliente saber, em tempo 
real, em que fase do processo se encontra a sua 
encomenda.  

Unum 
Investimos na completa automatização das nossas 
linhas de produção, para que sejam capazes de 
“tomar decisões" em tempo real. 

Integração  
da indústria 4.0  
na cadeia de valor

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 10
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•  Promover a transparência  
e estimular a adoção de sistemas 
de rastreabilidade ao longo  
de toda a cadeia de valor.

•  Promover a partilha de 
conhecimento com jovens 
em fase de finalização dos 
seus estudos através de 
estágios curriculares que 
permitam a familiarização 
com o ambiente industrial e a 
aquisição/desenvolvimento de 
competências para o ingresso 
na vida profissional.

Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Integração  
da indústria 4.0  
na cadeia de valor

Conhecimento.
TÓPICO MATERIAL - 10
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01.

Compromissos para o Futuro
A base da 
sustentabilidade.

Conhecimento.

Promover cultura de IDI a 360º;1.
Promover a transferência de conhecimento 
através da adoção de tecnologia em todas  
as unidades do Grupo, com especial 
destaque para as unidades nos Países 
em Desenvolvimento;

2.

Apostar na diversificação de produtos  
e alterações significativas de processos. 

3.
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Um crescimento  
sustentável exige  
a procura de novos 
ingredientes,  
novos mercados  
e novas aplicações. 
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Apoiados na Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação, 
bem como no cumprimento dos 
requisitos legais, prosseguimos 
objetivos claros e inegociáveis 
de produzir ingredientes seguros 
e saudáveis, mantendo os 
melhores valores nutricionais que 
as matérias-primas oferecem, 
conciliando-os com a satisfação 
organolética dos consumidores.

A Frulact é constantemente 
desafiada a renovar o portfólio 
de produtos, recorrendo às 
competências técnicas e criativas 
dos seus quadros para desenvolver 
produtos diferenciados pela sua 
qualidade organolética, tecnológica, 
microbiológica e nutricional.

Somos inovadores  
na industrialização  
e comercialização  
de Ingredientes

Acrescentar valor.
Ingredientes.
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O Conhecimento dos Ingredientes
Acrescentar valor.
Ingredientes.

A Frulact é especialista em preparados estabilizados, que podem ser  
à base de Frutas & Legumes, Cereais & Sementes, Ingredientes Funcionais, 
Salgados e/ou Especialidades.

O processamento destas matérias-primas implica um equilíbrio entre  
a tecnologia e o respeito pela integridade das mesmas.

Das combinações clássicas e tradicionais às mais exóticas, possuímos 
o conhecimento e a experiência para criar produtos personalizados 
que respondem às necessidades dos nossos clientes.

Preparados7
Unidades de produção

2 5

+1.800
Referências de produtos

De trans-
formação  
de fruta 
fresca

De produção  
de preparados 
de fruta
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Aromas

Acrescentar valor.
Ingredientes.

No Frusenses diferenciamo-nos porque combinamos o conhecimento sobre 
os aromas em sinergia com o conhecimento da aromatização nos ingredientes 
e na base de aplicação (lácteos, alternativas a lácteos, bebidas, pastelaria, 
gelados e nutrição).

O nosso portfólio inclui uma vasta oferta de aromas líquidos que inclui aromas 
de frutos, indulgentes, salgados e botânicos.

O Conhecimento dos Ingredientes

1
Unidade de produção
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Uma das tendências que atualmente mais tem marcado a indústria alimentar 
é a procura de alternativas vegetais aos produtos de origem animal.

Esta tendência tem sido suportada pela procura de uma redução  
de consumo de produtos animais e seus derivados, pela procura de uma 
menor pegada ambiental e, também, pela consciencialização para uma 
alimentação mais saudável.

O grupo Frulact especializou-se no fornecimento de ingredientes  
de base vegetal, onde a aveia, o arroz e os blends com amêndoa e coco  
são as matérias primas privilegiadas e tem desenvolvido soluções de produto 
para várias indústrias alimentares e de bebidas: bebidas vegetais, Gurts 
(produtos de origem vegetal substitutos de iogurte), smoothies, gelados, 
creamers e molhos.

Acrescentar valor.
Ingredientes. O Conhecimento dos Ingredientes

Ingredientes de Base Vegetal

1

7

Unidade de produção

Técnicos dedicados ao 
desenvolvimento de novos 
produtos
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Definir como objetivo claro e não negociável  
a Segurança Alimentar e elevar os padrões  
de Qualidade em todos os processos  
e produtos do Grupo Frulact.

Garantimos a Segurança Alimentar  
e padrões de excelência de Qualidade:

•  A gestão de topo reconhece a importância da 
Qualidade e Segurança Alimentar promovendo 
um Sistema de Gestão Integrado suportado por 
uma Política de Qualidade e certificações de 
Ambiente e Segurança Alimentar;

•  Implementamos um mapa de processos global e 
de rastreabilidade que cobre toda a cadeia de valor 
desde a seleção dos fornecedores até ao mercado;

•  Controlamos os padrões de qualidade e 
segurança alimentar dos nossos produtos por 

A nossa abordagem

forma a garantir padrões de excelência e a 
satisfazer as necessidades e expetativas dos 
clientes;

•  O nosso sistema é submetido a auditorias 
regulares internas e externas, nomeadamente  
de clientes e entidades terceiras;

•  Realizamos testes de controlo de qualidade, 
físico-quimicos, microbiológicos e organoléticos 
das nossas matérias-primas e produtos, 
assegurando a qualidade e segurança alimentar 
ao longo de toda a cadeia.  

Apostamos na tecnologia como 
suporte à Qualidade e Segurança 
Alimentar:

•  Apostamos na integração de novas tecnologias 
que possam ajudar a aumentar os padrões de 
qualidade e segurança alimentar e eficiência;

•  Automatizamos as linhas de produção definindo 
medidas de segurança em pontos críticos de 
controlo;

•  Dispomos de uma ferramenta de rastreabilidade 
de produto ascendente e descendente.

Promoção da  
Qualidade e 
Segurança Alimentar

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 3
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O nosso desempenho 

-37%

-70%

Total de Reclamações de Clientes 
(variação de 2017 para 2018)

Reclamações de Clientes 
(considerando especificamente 
contaminações microbiológicas)
(variação de 2017 para 2018)

Unidade de Negócio Serviços Centrais 
& Centro de IDI Transformação de Frutas & Legumes Aromas Ingredientes de 

Origem Vegetal

1ª Transformação 2ª Transformação

Empresa Grupo Frulact Beirafrost Innovafruits Frulact SA Frulact SA Frulact 
France

Frulact 
Maroc

Frulact
South Africa

Frulact
Canada Frusenses 5ensesinfood

País 
Cidade

Portugal 
Maia

Portugal 
Ferro

Marrocos 
Larache

Portugal 
Maia

Portugal 
Covilhã

França 
Apt

Marrocos 
Larache

África  
do Sul

Canadá 
Kingston

Portugal 
Maia

Portugal 
Maia

ISO 9001 - Sistema de Gestão  
de Qualidade

ISO 22000 - Sistema de Gestão  
de Segu. Alimentar

FSSC 22000 - Sistema  
de Gestão de Segu. Alimentar

BRC - Padrão Global para  
Segurança Alimentar

A certificar  
em 2019

ISO 14001 - Sistema de Gestão 
Ambiental

NP 4457 - Investigação,  
Desenvolvimento e Inovação

TABELA DE CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA ALIMENTAR E IDIPromoção da  
Qualidade e 
Segurança Alimentar

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 3
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Equipa qualificada 
em Especificações & 
Regulamentação 

Em todas as geografias em que se encontra 
presente, a Frulact acompanha a evolução da 
legislação relativamente a:

•  Utilização de ingredientes na aplicação final;

•  Alegações na rotulagem dos produtos dos nossos 
clientes;

•  Segurança Alimentar;

•  Utilização de novas tecnologias.

Promoção da  
Qualidade e 
Segurança Alimentar

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 3

As nossas Boas Práticas
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Os nossos Projetos
Foodradar system 
Os corpos estranhos são uma das principais causas 
de reclamações na área alimentar, agravado na 
atividade de preparados de fruta, pela tipologia das 
principais matérias-primas utilizadas nesta área.

Com o objetivo de minimizar esse risco, a 
Frulact tem vindo a investir na implementação 
do equipamento FOODRADAR nas principais 
linhas de produção, o qual tem a capacidade de 
detetar e rejeitar corpos estranhos, endógenos 
e exógenos, de baixa densidade.

O respeito pela integridade das matérias-primas 
e segurança dos nossos produtos é reforçado por 
este sistema tecnológico inovador.

Utilização  
e aplicação  
de novas 
tecnologias.

Promoção da  
Qualidade e 
Segurança Alimentar

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 3

Métodos rápidos de 
deteção microbiológica

Procuramos continuamente as melhores e mais 
atuais tecnologias em termos de controlo de 
qualidade e segurança alimentar dos produtos  
que fornecemos aos nossos clientes. 

Com o objetivo de otimizar as metodologias 
de análise, quer pela redução do risco de 
contaminações cruzadas, quer pela fiabilidade 
e redução do tempo das análises para expedição 
do produto acabado, a Frulact testou alternativas 
às metodologias convencionais. 

Neste âmbito testamos um equipamento para 
deteção de bolores – fungos filamentosos - e 
leveduras. Este equipamento utiliza a tecnologia 
de citometria de fluxo e é um equipamento 
extremamente sensível, rápido e capaz de 
fazer a marcação e deteção de microrganismos 
de forma direta.  

Para validação do novo procedimento de análise, 
o equipamento foi testado nas instalações da 
Frulact durante 6 meses em todas as tipologias de 
produtos. A comparação dos resultados utilizando 
este equipamento e o método tradicional (ISO 
21527:2008) mostrou uma boa correlação. 
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Promoção da  
Qualidade e 
Segurança Alimentar

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 3

Safetyfruit

Um dos principais riscos em termos  
de segurança alimentar é a contaminação 
microbiológica. 

O projeto Safetyfruit, iniciado em 2016, tem 
permitido um conhecimento aprofundado dos 
microrganismos presentes nas matérias-primas 
e nos produtos Frulact, com vista a definir 
os microrganismos alvo que deverão ser 
controlados, bem como as condições ótimas de 
processamento térmico que permitem garantir 
a segurança alimentar dos produtos. 

Com base num levantamento exaustivo do 
estado da arte sobre compostos naturais com 
atividade antimicrobiana, serão selecionados 
os que permitam controlar/eliminar 
os microrganismos alvo. 

No final do projeto, durante 2019, será obtida uma 
nova estratégia de processamento que permita 
minimizar os gastos energéticos envolvidos, 
garantir a segurança máxima dos produtos, bem 
como melhorar as características sensoriais dos 
preparados Frulact. 

Cofinanciado por:

Este projeto decorre em parceria com a Escola 
Superior de Biotecnologia da Universidade 
Católica Portuguesa e com o apoio do programa 
COMPETE – POCI SI I&DT em co-promoção.
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•  Adotar as melhores tecnologias  
para a diminuição de riscos  
de segurança alimentar em todas  
as unidades.

Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Promoção da  
Qualidade e 
Segurança Alimentar

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 3
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Procura  
de Ingredientes 
Alternativos

Promover junto dos nossos clientes 
ingredientes alternativos, nutricionalmente 
ricos e com menor teor de açúcar.

Valorizamos as matérias-primas:

Apostamos na produção e aquisição de 
conhecimento sobre:

•  As matérias-primas que utilizamos; 

•  As matérias-primas alternativas que possam ser 
utilizadas garantindo a segurança alimentar dos 
produtos;

•  O impacto da utilização das tecnologias para a 
valorização das caraterísticas organoléticas das 
matérias-primas ou das alternativas.

A nossa abordagem

Aplicamos este conhecimento no desenvolvimento 
de novos produtos que permitam responder às 
tendências do mercado:

•  Clean label – identificamos ingredientes 
alternativos naturalmente presentes na natureza 
que desempenhem funções de aromas, corantes 
ou conservantes;

•  Redução de açúcar – utilizamos matérias-primas 
alternativas ao açúcar e potenciamos a utilização 
de tecnologia para potenciar o poder adoçante;

•  Plant based 2.0 – desenvolvemos produtos 
alternativos de base vegetal que substituam os 
produtos lácteos.

O nosso desempenho 

Ir ao encontro  
da preocupação 
social por  
alimentos mais 
saudáveis e 
responder ao 
número crescente 
de intolerâncias 
alimentares.

+48%
Matérias-primas com alegação  
alimentação saudável
(variação de 2017 para 2018)

+35%
Matérias-primas com alegação natural
(variação de 2017 para 2018)

37%
De todas as matérias-primas geradas  
em 2018, para o desenvolvimento de novos 
produtos, estão alinhadas com a preocupação 
de uma alimentação mais saudável  
e ingredientes mais naturais

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 9
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As nossas Boas Práticas
Proteínas  
mais sustentáveis
Reconhecendo a crescente tendência de 
alternativas a proteínas vegetais, a Frulact tem 
vindo a reproduzir produtos do mercado, ricos 
em proteínas animais, substituindo a mesma 
por uma proteína vegetal, mais sustentável e 
nutricionalmente equivalente. 

A produção destas fontes de proteína é 
ambientalmente mais equilibrada, uma vez que 
tem um menor impacte ambiental do que a 
produção de proteína animal e contribui para a 
fixação do azoto, contribuindo para a redução do 
uso de compostos azotados como adubos.

A nossa abordagem inclui a substituição da proteína 
de fonte animal por proteínas de fontes vegetais 
tais como a aveia e as leguminosas (grão-de-bico, 
feijão, lentilha, …) que além de serem ricas em 
proteínas, são ricas em fibra, folatos e outras 
vitaminas, minerais e têm baixa gordura. 

Estamos a trabalhar no desenvolvimento de 
alguns produtos de origem 100% vegetal como por 
exemplo maionese, queijo e hambúrguer.

Redução de açúcar 
O consumo de açúcar está associado à prevalência 
de doenças crónicas como a obesidade, 
verificando-se esforços concertados de várias 
organizações governamentais e não-governamentais 
para diminuir a utilização de açúcares nos 
produtos alimentares, em particular a utilização  
de “sacarose” como ingrediente. 

A redução de açúcar está identificada como um 
eixo estratégico de produção de conhecimento 
pela Frulact. A empresa tem vindo a desenvolver 
formulações alternativas que visam eliminar 
a incorporação de sacarose e/ou reduzir o 
valor energético dos seus produtos, através da 
identificação de soluções disponíveis no mercado 
e análise do seu impacto a nível sensorial, 
nutricional, funcional, microbiológico, económico  
e de sustentabilidade. 

Têm sido efetuados vários projetos em parceria 
com entidades externas que têm permitido 
fazer uma reflexão sobre as expetativas dos 
consumidores e os drivers de comportamento 
anti-açúcares. Estão também em curso vários 
projetos de índole técnico-científica, com parceiros 

especialistas na sua área de atividade, de modo 
a atingir este objetivo de inovação disruptiva 
que seguramente irá aportar uma vantagem 
competitiva para a Frulact e para os seus Clientes.

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 9

Procura  
de Ingredientes 
Alternativos
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Os nossos Projetos

Plant based 
Em 2017 a Frulact iniciou o desenvolvimento 
de bases vegetais (plant-based ingredients), 
para aplicação nas alternativas lácteas, com 
perfis nutricionais e organoléticos equivalentes 
ou superiores aos dos produtos lácteos. 
Desenvolveram-se bases vegetais, não fermentadas 
e fermentadas, com culturas ácido-lácticas 
e bifidobactérias (dairy-free), utilizando como 
matérias-primas base aveia, coco e amêndoa, 
entre outras. 

O projeto foi impulsionado, em inícios de 2018, 
com a aquisição e integração da start-up 
5ENSESINFOOD, fabricante de ingredientes 
de base vegetal, sob a marca OATVITA, a 
qual desenvolveu um processo produtivo 
patenteado para uma ampla gama de aplicações, 

nomeadamente em produtos alternativos aos 
lácteos (bebidas vegetais semelhantes ao leite 
e alternativas ao iogurte), gelados, sobremesas, 
entre outros.

Esta diversificação possibilitou a entrada imediata 
da Frulact na categoria de ingredientes à base 
vegetal, reforçando a orientação estratégica de 
ampliar a sua oferta, sustentada na aposta na 
produção de novo conhecimento e de ingredientes 
de maior valor acrescentado para os seus clientes.

A Frulact sempre orientou a sua atividade de 
forma a antecipar as necessidades dos seus 
clientes, monitorizando ativamente os mercados e 
oferecendo produtos e serviços na vanguarda das 
principais tendências do setor alimentar.

Grãos ancestrais
Os grãos ancestrais têm percorrido um longo 
percurso nos últimos anos, alterando os hábitos 
do consumidor associados ao aumento do 
conhecimento sobre os benefícios de saúde. 

Os grãos ancestrais, ao contrário do trigo, foram 
preservados e não refinados, por isso são vistos 
como mais saudáveis, mais naturais e melhores 
para a saúde. São reconhecidos como sendo mais 
ricos em vitaminas, minerais, fibras e proteínas, 
em parte porque raramente são consumidos na 
sua vertente processada.    

A Frulact fez um levantamento de conhecimento 
sobre estes grãos e a possibilidade de associar, 
aos mesmos, alegações nutricionais, tendo 
também desenvolvido novos produtos para 
apresentar ao mercado.

Ingredientes.

Cofinanciado por:

TÓPICO MATERIAL - 9

Procura  
de Ingredientes 
Alternativos
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INSETOS, a proteína  
do futuro?
Com o aumento da população, as necessidades 
alimentares vão aumentar e prevê-se um maior 
impacte ambiental. Assim torna-se urgente 
identificar alimentos nutricionalmente equilibrados 
que possam ser utilizados na alimentação humana. 

Os insetos são alimentos nutricionalmente ricos, 
caraterizando-se por ter elevados níveis proteicos, 
sendo fontes de aminoácidos essenciais, fração 
lipídica extremamente rica em PUFA e terem níveis 
ótimos de vitaminas (B2, B5, B7, B9) e minerais (P, 
Fe, Zn, Cu, Mn e Se).

Apesar dos insetos serem tradicionalmente 
consumidos na África, Ásia e América, na cultura 
Ocidental têm uma aceitação muito baixa gerando 

mesmo sentimentos de repulsa. Por outro lado, 
devido à sua proximidade filogenética com 
crustáceos e ácaros, são reconhecidos como 
potenciais agentes de reações alérgicas alimentares.

Em janeiro de 2018 foi publicado um novo 
regulamento europeu que simplifica o processo 
de autorização para a utilização em alimentos, 
protegendo de riscos biológicos e químicos 
principalmente relacionados com segurança dos 
substratos utilizados como ração.

Ao longo dos últimos anos, antecipando esta 
tendência, a Frulact tem vindo a desenvolver alguns 
produtos que incorporam insetos e apresentado os 
mesmos proativamente aos clientes.

Antimicrobianos naturais
O sorbato de potássio é usado como aditivo 
resultante do seu efeito antifúngico. O Sorbato de 
Potássio não previne apenas o desenvolvimento 
de fungos durante o tempo de vida de prateleira 
do produto, mas também garante a ausência 
de contaminações ambientais no processo de 
dosagem na aplicação final, em particular na 
incorporação na base. 

Os compostos antimicrobianos naturais são 
considerados uma alternativa para a substituição 
do sorbato de potássio por causa do seu poder 
antimicrobiano contra as bactérias e, em particular, 
contra os fungos. Contudo a ação antimicrobiana 
pode prejudicar a qualidade das bases e das culturas 
lácteas presentes, nomeadamente, em iogurtes. 

O desafio será produzir um preparado o mais 
natural possível, livre de conservantes sintéticos, 
e mais seguro, com o uso de compostos 
antimicrobianos naturais, assegurando a 
ausência de crescimento fúngico nas bases, sem 
comprometer a atividade das culturas lácteas. 

Ingredientes.
TÓPICO MATERIAL - 9

Procura  
de Ingredientes 
Alternativos
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•  Identificação de novas matérias-primas 
ou tecnologias de processamento que 
permitam a redução de açúcar adicionado 
aos produtos finais em cerca de 30%;

•  Reforçar o conhecimento sobre 
ingredientes “funcionais” (com benefícios 
nutricionais e/ou de bem-estar);

•  Diversificar o portfólio de ingredientes, 
aplicações e geografias.

Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento SustentávelIngredientes.

TÓPICO MATERIAL - 9

Procura  
de Ingredientes 
Alternativos
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Compromissos para o Futuro

Adotar tecnologias de diminuição de riscos  
de segurança alimentar em todas as unidades;

1.

2. Diversificar o portfólio de ingredientes,  
aplicações e geografias. 

Acrescentar valor.
Ingredientes.



Innovating food. For Good.Innovating food.
Relatório de Sustentabilidade 2017/18

Mercado.
Desafiar o Futuro.

Procurar a satisfação  
do cliente  190

Seguimos e fazemos  
as tendências de hoje 
para os projetos de 
amanhã. Sempre para 
acrescentar valor aos 
nossos parceiros.
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As tendências 
de hoje para 
o mercado de

Na Frulact, o nosso 
sucesso é o sucesso dos 
nossos clientes. Sempre 
atentos ao mercado, 
desenvolvemos produtos 
e serviços que seguem, 
e fazem, as tendências 
do setor.

Desafiar o Futuro.
Mercado.

amanhã
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Asseguramos a qualidade e especificações 
do produto definidas pelo cliente, prestando 
um serviço global de excelência.

Privilegiamos a satisfação  
do cliente: 

•  Sustentamos toda a nossa atividade numa 
cultura impulsionada pelo conhecimento de 
mercado; 

•  Identificamos e analisamos as tendências de 
mercado que orientam o desenvolvimento proativo 
de produtos e serviços permitindo apresentar 
soluções específicas para cada cliente;

A Frulact desenvolve e fornece produtos de acordo com as seguintes alegações

Ingredientes 
naturais

Sem aditivos 
alimentares

Bio/Orgânico Isento de 
OGM's

Hallal Kosher Alimento para 
bebés

Sem leite e 
derivados

Sem 
amendoim

DOP/IGP

O nosso desempenho A nossa abordagem

42 países
Vendas para

92%
No Índice de Satisfação  
Global de Clientes

•  Acreditamos que este conhecimento, sustentado 
por parcerias ao longo de toda a cadeia de valor, 
contribui para o sucesso dos nossos clientes;

•  Pretendemos ser o parceiro estratégico dos 
nossos clientes para a criação de ingredientes  
de valor acrescentado;

•  Procuramos disponibilizar aos clientes um serviço 
diferenciado e personalizado, que inclua uma 
abordagem global de toda a cadeia de valor  
e que garanta um serviço eficiente de qualidade.

Procurar  
a satisfação  
do cliente

Mercado.
TÓPICO MATERIAL - 8
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Investimos numa 
comunicação 
contínua, clara  
e transparente.

As nossas Boas Práticas

O cliente no centro  
da ação
A Frulact aposta numa abordagem transversal  
de negócio, mas sempre atenta às especificidades 
de cada cliente, com um investimento claro na 
análise de mercados e tendências de consumo. 

Asseguramos uma resposta eficaz à procura do 
cliente, trabalhando com equipas dedicadas que 
acompanham o desenvolvimento de cada produto. 
Da concepção ao fim do ciclo dos produtos. 

Promovemos uma relação de proximidade que 
garante a aquisição de conhecimento, permitindo 
à Frulact tornar-se especialista na conceção de 
produto, nas aplicações e nos requisitos legais de 
cada mercado.

Investimos numa comunicação contínua, clara  
e transparente suportada por um serviço ao cliente 
próximo, que envolve as áreas de IDI, Marketing, 
Qualidade e Segurança Alimentar, Supply-Chain  
e Vendas.

Decisões informadas:  
o inquérito de satisfação 
ao cliente

A Frulact realiza anualmente um Inquérito de 
Satisfação ao Cliente. O nosso objetivo? Identificar 
oportunidades para melhoria dos nossos produtos 
e serviços, nas diferentes áreas da empresa, 
avaliando parâmetros de performance que medem 
a relação com os seus pares. 

Com base nos resultados do inquérito são 
definidos planos de ação para melhorar  
a experiência dos clientes. O impacto destas 
medidas é avaliado posteriormente.

Procurar  
a satisfação  
do cliente

Mercado.
TÓPICO MATERIAL - 8



01. Frulact  
em Números 02. Gestão da 

Sustentabilidade 04. O Nosso 
Relatório03. Cadeia de Valor  

para a Sustentabilidade

Sustainability Report 2017/18

Innovating food. For Good.Innovating food.
Relatório de Sustentabilidade 2017/18

92

•  Reforçar os modelos de parceria com 
clientes, aumentando a partilha de 
conhecimento, disponibilizando o acesso 
a conhecimento tecnológico e inovação 
através de produtos e serviços;

•  Expandir as operações globais da Frulact 
pelo aumento das exportações das 
unidades de negócio, nomeadamente 
as localizadas em países em 
desenvolvimento.

Os desafios dos  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Procurar  
a satisfação  
do cliente

Mercado.
TÓPICO MATERIAL - 8
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Compromissos para o Futuro

Reforçar os modelos de parceria  
com os clientes;

Consolidar as nossas operações  
a nível global.

1.

2.

Desafiar o Futuro.
Mercado.
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para a Sustentabilidade

Este relatório é resultado de um projeto  
que decorreu com a seguinte estrutura: 

O Nosso 
Relatório

A Frulact apresenta 
neste documento o seu 
primeiro Relatório de 
Sustentabilidade, relativo 
aos anos 2017 e 2018. 

2017 2018 2019
0 0 0 0

Fase 1
Análise do Contexto  
de Sustentabilidade

•  Benchmarking do setor;

•  Análise da Agenda internacional.

Fase 2
Envolvimento  
dos Stakeholders

•  Construção de Questionário  
de Materialidade;

•  Auscultação dos colaboradores;

•  Auscultação dos Stakeholders 
externos;

•  Auscultação da gestão de topo;

•  Identificação dos tópicos materiais;

•  Definição dos Eixos Estratégicos.

Fase 3
Elaboração do Relatório 
de Sustentabilidade

•  Recolha de informação sobre  
os tópicos materiais;

•  Enquadramento dos ODS;

•  Elaboração de Relatório  
de Sustentabilidade (GRI).

Fase 4
Implementação  
da Estratégia

•  Definição de Plano de Ação;

•  Implementação da 
Estratégia.
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O Relatório de Sustentabilidade foi elaborado tendo 
por base as Normas da GRI (Global Reporting 
Initiative), para a opção de ‘in accordance’ - Core. 

Procurando responder às necessidades e 
expetativas dos nossos Stakeholders, o documento 
aborda as temáticas mais relevantes da 
sustentabilidade na Frulact no capítulo 03. Cadeia 
de Valor para a Sustentabilidade. 

Importa referir que este processo, tal como 
esquematizado, iniciou em 2017, por via da Análise 
ao Contexto e Ambiente de Sustentabilidade, 
suportada ainda pelo Envolvimento alargado 
dos seus Stakeholders, auscultação essa que 
permitiu à empresa ter uma visão mais atualizada 
e abrangente dos interesses e expetativas dos 
mesmos, podendo assim ajudar a elaborar 
esta sua estratégia, gestão e relato para 
a Sustentabilidade.

Os indicadores apresentados resultam, sempre 
que possível, da atividade consolidada do Grupo 

Este Relatório de Sustentabilidade encontra-se igualmente disponibilizado  
no website da Frulact, em:

www.frulact.com/pt-pt/sustentabilidade

O Nosso 
Relatório

Frulact: Portugal, África  
do Sul, Canadá, França e Marrocos.

Para uma análise mais detalhada dos indicadores 
por área geográfica, deve ser consultada a Tabela 
GRI no final deste documento.

Finalmente, gostaríamos que partilhassem 
connosco a vossa opinião e sugestões sobre como 
poderemos contribuir para um futuro melhor 
na nossa cadeia de valor, através dos seguintes 
contactos: 

Pedro Azevedo 
Responsável de Comunicação & Coordenador  
da Estratégia e Relatório de Sustentabilidade

Rua do Outeiro, 589
4475-150 Gemunde, Maia – Portugal
t. (+351) 229 287 910
E-mail: sustainability@frulact.com

https://frulact.com/pt-pt/sustentabilidade/
mailto:sustainability%40frulact.com?subject=
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Tabela GRI Conteúdos Gerais 

GRI Localização

102 Conteúdos Gerais 2018

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1 Nome da Organização

Grupo Frulact que inclui as seguintes empresas:
FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A.
BEIRAFROST - TRANSFORMAÇÃO DE FRUTA, S.A.
FRUSENSES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AROMAS, LDA
5ENSESINFOOD, S.A.
FRULACT MAROC - PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRES S.A.R.L
STE INNOVAFRUIT S.A.R.L
FRULACT FRANCE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)
FRULACT SOUTH AFRICA PTY (LTD.)
FRULACT CANADA INC.

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

A Frulact é um grupo empresarial que se posiciona como uma empresa inovadora orientada para o fornecimento  
de ingredientes de valor acrescentado para o setor alimentar e de bebidas.
As nossas áreas de negócio: 
• Frulact – Ingredientes estabilizados à base de Frutas, Legumes, Cereais e outras especialidades. 
• Frusenses – Aromas Alimentares.
• Oatvita – Ingredientes de base vegetal.
• Frutech – Serviços de IDI – Investigação, Desenvolvimento & Inovação.
Mais informações em: www.frulact.com

Frulact em Números
Ingredientes
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GRI Localização

102-3 Localização da sede

Rua do Outeiro, 589 4475-150 Gemunde Maia

102-4 Localização das operações

Portugal:
 - Maia | Frulact e Frutech (Serviços centrais e Centro de IDI)
 - Maia | Frusenses (aromas)
 - Maia | Oatvita (bases vegetais)
 - Ferro | Frulact (1ª Transformação)
 - Tortosendo | Frulact (preparados de fruta e legumes)
África do Sul:
 - Pretória | Frulact (preparados de fruta e legumes)
Canadá: 
 - Kingston | Frulact (preparados de fruta e legumes)
França:
 - Apt | Frulact (preparados de fruta e legumes)
Marrocos:
 - Larache | Frulact (preparados de fruta e legumes)
 - Larache | Frulact (1ª transformação)
Mais informações em https://frulact.com/pt-pt/contatos/

Tabela GRI
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GRI Localização

102-5 Tipo e natureza jurídica da propriedade

Grupo de empresas que inclui:

FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A. Sociedade Anónima
BEIRAFROST - TRANSFORMAÇÃO DE FRUTA, S.A. Sociedade Anónima
FRUSENSES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AROMAS, LDA Sociedade por quotas
5ENSESINFOOD, S.A. Sociedade anónima
FRULACT MAROC - PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRES S.A.R.L Sociedade anónima de responsabilidade limitada
STE INNOVAFRUIT S.A.R.L Sociedade anónima de responsabilidade limitada
FRULACT FRANCE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Société par actions simplifiées
FRULACT SOUTH AFRICA PTY (LTD.) Sociedade anónima de responsabilidade limitada
FRULACT CANADA INC. Sociedade anónima de responsabilidade limitada

102-6 Mercados servidos

Mais informações em: https://frulact.com/frulact/where-we-are/

102-7 Dimensão da organização Frulact em Números

Tabela GRI
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GRI Localização

102-8 Informação sobre Colaboradores e outros trabalhadores

Faixa Etária

País Género <30 30-50 >50

Portugal

Homens 30 108 24

Mulheres 39 118 41

Subtotal 69 226 65

França

Homens 1 23 16

Mulheres 0 2 5

Subtotal 1 25 21

Marrocos

Homens 19 48 1

Mulheres 10 22 1

Subtotal 29 70 2

África do Sul 

Homens 13 35 1

Mulheres 6 21 3

Subtotal 19 56 4

Canadá

Homens 10 19 7

Mulheres 8 3 0

Subtotal 18 22 7

Total de colaboradores,  
por faixa etária 136 399 99

Total de colaboradores, 
por género

Homens 355

Mulheres 279

Total de colaboradores, 
por região

Portugal 360

França 47

Marrocos 101

África do Sul 79
Canadá 47

Tabela GRI
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GRI Localização

102-9 Cadeia de fornecedores

O Grupo Frulact tem uma estratégia de abastecimento a nível global que promove que, para cada compra, seja 
identificada a opção mais sustentável tendo em conta critérios de qualidade e segurança alimentar, económicos e sociais. 
O processo inclui a aquisição de matérias-primas tais como frutas e vegetais; cereais e outros ingredientes alimentares, 
mas também de embalagens, commodities e equipamentos, serviços gerais e industriais.

102-10 Alterações significativas na organização ou na sua cadeia de fornecedores

Arranque das operações industriais na unidade da Frulact em Kingston, Canadá, em maio de 2017. 
Aquisição da 5ensesinfood, S.A., em janeiro de 2018.

102-11 Abordagem ao princípio da precaução

A Declaração do Rio – assinada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que se reuniu 
no Rio de Janeiro em junho de 1992 - incentiva os países a adotarem uma abordagem de precaução, de acordo com as  
suas capacidades, mas permitindo fazer face a ameaças de danos ambientais graves ou irreversíveis. Essas medidas não 
devem, no entanto, representar um esforço financeiro incomportável, pelo que deverá ser sempre realizada uma análise  
de custo benefício. 
Na Frulact cumprimos este princípio diariamente; os valores ambientais são parte integrante e indispensável do nosso 
processo de tomada de decisão.

102-12 Iniciativas externas

Nada a assinalar.

Tabela GRI
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102-13 Participação em associações Parcerias
FrUPeople

Organização Tipo de participação (Biénio 2017/18)

AEP - Associação Empresarial de Portugal Empresa associada participando em eventos, sempre  
que se justifique, organizados pela associação

Ancipa – Associação Nacional de Comerciantes  
e Indústrias de Produtos Alimentares

Empresa associada participando em eventos, sempre  
que se justifique, organizados pela associação

Associação Cordas Contribui com ofertas, em espécie e/ou géneros,  
para a atividade da entidade.

Câmara do Comércio e Indústria Luso-Marroquina Membro da Câmara participando em eventos, sempre  
que se justifique, organizados pela Câmara

Câmara do Comercio e Indústria Luso – Sul Africana Membro da Câmara participando em eventos, sempre  
que se justifique, organizados pela Câmara

Codipor - Associação Portuguesa de Identificação  
e Codificação de Produtos

Empresa associada participando em eventos, sempre  
que se justifique, organizados pela associação

Cotec Portugal - Associação Empresarial para a Inovação Encara a participação como sendo estratégica participando 
em órgãos sociais e em projetos e/ou comissões.

CZPS - Centro Zulmira Pereira Simões Contribui com ofertas, em espécie e/ou géneros,  
para a atividade da entidade. 

Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho O CEO do Grupo Frulact integra o Conselho da Escola,  
órgão colegial representativo da Escola de Economia  
e Gestão, sendo o único membro externo neste órgão.

Tabela GRI
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GRI Localização

Fórum para a Competitividade Empresa associada, fazendo parte dos Órgãos  
Sociais – Vogal do Conselho Diretivo. 

PortugalFoods É entidade fundadora, tendo a Frulact presidido o Conselho 
de Administração durante o primeiro triénio 2009-2011. 
Atualmente participa em projetos e ou comissões no âmbito 
das suas funções de Associado. 

ESTRATÉGIA

102-14 Declaração da Administração O Nosso Compromisso

ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta FrUPeople

A Frulact definiu a sua cultura consoante informação constante da página: https://frulact.com/people/frulact-culture/
Os padrões e normas de conduta estão definidos no Código de Ética e de Conduta da Frulact.

GOVERNAÇÃO

102-18 Estrutura de governação O Nosso Compromisso

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS

102-40 Lista de grupos de Stakeholders Envolver Stakeholders 
Parcerias

102-41 Acordos de contratação coletiva

As empresas em Portugal e França têm contrato colectivo de trabalho que abrange todos  
os colaboradores. 

Tabela GRI
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102-42 Identificação e seleção de Stakeholders Envolver Stakeholders

102-43 Abordagem ao envolvimento de Stakeholders Envolver Stakeholders

Clientes: anualmente são realizados inquéritos de satisfação, onde são avaliados o grau de satisfação dos nossos clientes 
relativamente ao desempenho das áreas e das atividades da Frulact.

2017 2018
88% 92%

Colaboradores: anualmente são realizados estudos inquéritos de satisfação, onde são avaliados o grau de satisfação dos 
nossos colaboradores relativamente a diferentes áreas de atuação da empresa.

2017 2018
62,12% 65,1% 

Fornecedores: são realizadas auditorias a fornecedores.

102-44 Principais questões e preocupações identificadas Análise de Materialidade

PRÁTICAS DE RELATO

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

O relatório anual referente ao ano 2017 não reportou a atividade do Frusenses.
O relatório anual referente a 2018, que se encontra ainda por divulgar, devido à certificação de contas, irá contemplar  
todas as empresas constantes neste relatório.

102-46 Definição do conteúdo do relatório e Limites dos tópicos Análise de Materialidade

102-47 Lista de tópicos materiais Análise de Materialidade

Tabela GRI
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GRI Localização

102-48 Reformulação de informações

N.A.

102-49 Alterações no relato

N.A.

102-50 Período coberto pelo relatório

1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018

102-51 Data do relatório anterior mais recente

N.A.

102-52 Ciclo de publicação

A Frulact irá publicar o seu relatório de sustentabilidade de forma bianual

102-53 Contactos para questões sobre o relatório O Nosso Relatório

102-54 Declaração de conformidade com as Normas GRI O Nosso Relatório

102-55 Índice GRI

Presente tabela

102-56 Verificação externa

A Frulact não solicitou a verificação externa do seu relatório de sustentabilidade

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

Conteúdos Específicos 

GRI Localização

103 Abordagem de Gestão 

PRÁTICAS DE COMPRAS/ABASTECIMENTO

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Análise de Materialidade
Natureza
Agricultura Sustentável

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes Natureza
Agricultura Sustentável

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

204 Práticas de Compras/ Abastecimento 

204-1 Proporção de despesas com fornecedores locais Natureza
Agricultura Sustentável

2017 2018

% de compras efetuadas a fornecedores nacionais 45% 39%

Notas: 
i) A informação reportada considera todas as compras (diretos e indiretos) e a origem do fornecedor (não a origem dos bens). 
ii) A variação negativa das despesas com fornecedores em 2018, justifica-se essencialmente pela redução significativa de compras de 
indiretos, que se verificaram em 2017, dado o arranque da nova operação da Frulact Canadá e consequente investimento de equipamentos

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

DESEMPENHO AMBIENTAL: ENERGIA

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Análise de Materialidade
Natureza
Gestão Ambiental

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes Natureza
Agricultura Sustentável

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

302 Energia 

302-1 Consumo de energia dentro da organização

2017 2018

Consumo total de energia por fonte não renovável (GJ) 45.346 39.714

Consumo total de energia por fonte renovável (GJ) 146.851 146.708

Consumo total de energia adquirida para consumo (GJ) 192.197 186.422

Total de energia vendida (GJ) 0 0

Consumo total de energia dentro da organização (GJ) 192.197 186.422

Notas: Não foram considerados os dados das unidades de África do Sul e Canadá.

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

302-3 Intensidade energética

2017 2018

Intensidade energética (GJ/t de produto acabado)) 3,29 3,50

Notas: Não foram considerados os dados das unidades de África do Sul e Canadá. O cálculo da intensidade energética  
teve em conta o consumo de todos os tipos de energia. 

DESEMPENHO AMBIENTAL: ÁGUA

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Análise de Materialidade
Natureza
Gestão Ambiental 

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes Natureza
Agricultura Sustentável

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

303 Água

303-1 Consumo total de água, por fonte

2017 2018

Água de furos (m3) 57.691 46.845

Água da rede pública (m3) 108.785 113.117

Consumo total (m3) 166.476 159.962

Notas: Não foram considerados os dados das unidades de África do Sul e Canadá. 

Tabela GRI



01. Frulact  
em Números 02. Gestão da 

Sustentabilidade 04. O Nosso 
Relatório

Sustainability Report 2017/18

Innovating food. For Good.Innovating food.
Relatório de Sustentabilidade 2017/18

109

03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

DESEMPENHO AMBIENTAL: EMISSÕES DE CO2

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Análise de Materialidade
Natureza
Gestão Ambiental 

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes Natureza
Agricultura Sustentável

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

305 Emissões

305-1 Emissões diretas de GEE (Scope 1)

2017 2018

Emissões diretas de GEE (t CO2eq) 2.896 2.577

Notas: Não foram considerados os dados das unidades de África do Sul e Canadá. Foram consideradas nulas as emissões de CO2 
resultantes da combustão de pellets. Para os cálculos apenas foram consideradas as emissões de CO2.

305-2 Emissões indiretas (Scope 2) de GEE resultantes da energia adquirida

2017 2018

Emissões indiretas de GEE (t CO2eq) 5.911 5.775

Notas: Não foram considerados os dados das unidades de África do Sul e Canadá.  
Para os cálculos apenas foram consideradas as emissões de CO2.

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

305-4 Intensidade de emissões de GEE

2017 2018

Intensidade de emissões de GEE (t CO2 /t de produto acabado) 0,15 0,16

Notas: Não foram considerados os dados das unidades de África do Sul e Canadá.  
Para os cálculos apenas foram consideradas as emissões de CO2. 

DESEMPENHO AMBIENTAL: EFLUENTES E RESÍDUOS

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Análise de Materialidade
Natureza
Gestão Ambiental 

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes Natureza
Agricultura Sustentável

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

306 Efluentes e Resíduos 

306-1 Descarga total de água por qualidade e destino

2017 2018

Total de efluentes (m3) 129.604 126.287

Sólidos Suspensos Totais (ppm) 541 555

Carência Química de Oxigénio (CQO) (ppm) 4.321 4.755

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO) (ppm) 2.358 2.485

Compostos Orgânicos Halogenados (AOX) (ppm) 0 0

Azoto total (ppm) 41 44

Fósforo total (ppm) 5 5

Notas: Não foram considerados os dados das unidades de África do Sul, Canadá e Marrocos. O efluente das unidades de Tortosendo e Ferro é tratado numa ETAR comum  
às duas unidades, sujeito a pré-tratamento (gradagem e correção de pH), tratamento primário (homogeneização) e secundário (tratamento biológico e decantação), sendo 
posteriormente descarregado em meio hídrico. Os efluentes das unidades de Apt e da Maia são tratados em ETAR, sujeito a pré-tratamento (gradagem e correção de pH), 
tratamento primário (homogeneização) e secundário na Maia (tratamento biológico e decantação), sendo posteriormente descarregado em redes de esgoto com tratamento.  
Os valores apresentados para os parâmetros analíticos referem-se a valores médios no ponto de descarga, quer seja descarga em meio hídrico (Tortosendo e Ferro),  
descarga em coletor municipal (Maia), ou em estação de tratamento coletiva (Apt). 

306-2 Resíduos por tipologia e método de tratamento

2017 2018

Total de resíduos produzidos (t) 3.791 3.794

Resíduos perigosos (t) 18 14

Resíduos não perigosos (t) 3.773 3.780

Resíduos valorizados (t) 3.478 3.272

Resíduos eliminados (t) 313 522

Taxa de valorização (%) 92% 86%

Notas: Não foram considerados os dados das unidades de África do Sul, Canadá e Marrocos.

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

Desempenho Social
EMPREGO

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira

Análise de Materialidade
FrUPeople 
Promoção do Bem-estar dos 
Coloaboradores

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
FrUPeople 
Promoção do Bem-estar dos 
Coloaboradores

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

401 Emprego 

401-2 Benefícios para Colaboradores a tempo inteiro que não são atribuídos a Colaboradores 
temporários ou a tempo parcial

PT - Seguro de saude CA - Dental Care

PT, Can, MR, ZA – Prémio KPIs CA - Life Insurance 

PT – Viatura para Diretores CA - Paramedical Care

MR – Premio Carneiro CA - Travel Insurance 

ZA – Provident Fund CA - Long Term Disability 

CA - Health Care

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira

Análise de Materialidade
FrUPeople 
Promoção do Bem-estar dos 
Coloaboradores

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
FrUPeople 
Promoção do Bem-estar dos 
Coloaboradores

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

404 Formação e Educação

404-1 Média anual de horas de formação anual por colaborador

Com a criação do FrUPeople no segundo semestre de 2018 e a implementação de novo modelo gestão do Frulact 
Academy, só será possível apresentar valores a partir de 2019.

404-3 Percentagem de Colaboradores que recebem regularmente análises de desempenho  
e desenvolvimento de carreira

37% dos colaboradores são avaliados

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

TRABALHO INFANTIL

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Análise de Materialidade
Natureza
Agricultura Sustentável

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes Natureza
Agricultura Sustentável

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

408 Trabalho Infantil 

408-1 Operações e fornecedores em que se verifique um risco significativo  
de incidentes de trabalho infantil

Natureza
Agricultura Sustentável

TRABALHO FORÇADO OU ESCRAVO

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
Análise de Materialidade
Natureza
Agricultura Sustentável

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes Natureza
Agricultura Sustentável

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

409 Trabalho Forçado ou Escravo 

409-1 Operações e fornecedores em se verifique um risco significativo de incidentes  
de trabalho escravo ou forçado

Natureza
Agricultura Sustentável

TRABALHO FORÇADO OU ESCRAVO

103 Abordagem de Gestão 

103-1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira

Análise de Materialidade
Ingredientes
Qualidade e Segurança 
Alimentar

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
Ingredientes
Qualidade e Segurança 
Alimentar

103-3 Avaliação da abordagem de gestão Governação

Tabela GRI
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03. Cadeia de Valor  
para a Sustentabilidade

GRI Localização

416 Políticas Públicas

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

2017 2018

N.º de categorias de produtos e serviços  
disponibilizados pela empresa 5 5

Nº de categorias de produtos e serviços em que os impactes  
de saúde e segurança são avaliados 5 5

% de categorias de produtos e serviços em que os impactes  
de saúde e segurança são avaliados 100% 100%

Nota: Atendendo a que todos os produtos são alimentares é sempre efetuada uma análise de risco sob o ponto  
de vista de segurança alimentar.

416-2 Registos de não conformidades relacionadas com impactes na saúde e segurança causados 
pelos produtos e serviços

Durante o período de relato não ocorreram não conformidades relativas a incumprimentos legais ou que tenham 
originado qualquer advertência.

Tabela GRI



Rua do Outeiro, 589
4475-150 Gemunde, Maia – Portugal

t. (+351) 229 287 910
E-mail: sustainability@frulact.com
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