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O Grupo Finançor em 2020

Indicadores

Ambientais
3 540 tCO2e

Emissões de âmbito 1

5 517 tCO2e

Emissões de âmbito 2

8 211 GJ

Energia produzida
por fontes renováveis
(Biogás, Solar e Biomassa)

Indicadores

Sociais
783

Total de colaboradores

37%

Mulheres no Grupo Finançor

96%

Colaboradores que receberam
avaliação de desempenho

Indicadores

Económicos
100 320 378 €

Valor económico direto gerado

77%

Fornecedores locais
(nacionais e regionais)

100%

Colaboradores abrangidos
pelo Código de Ética
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Nutrição
Animal1

Alimentação2

Hotéis
e Lazer3

Distribuição
Alimentar4

45 082 291

49 553 718

3 089 302

2 595 067

Fornecedores locais
(nacionais e regionais)

58%

94%

100%

100%

Colaboradores
abrangidos pelo código
de ética

100%

100%

100%

100%

Total de colaboradores

142

390

189

62

Mulheres no Grupo
Finançor

16%

30%

62%

63%

Colaboradores que
receberam avaliação
de desempenho

94%

94%

97%

95%

Emissões de
âmbito 1 (tCO2e)

2 411

999

119

11

Emissões de
âmbito 2 (tCO2e)

2 542

2 633

162

181

-

8 211

-

-

Valor económico
direto gerado (€)

4

Energia produzida de
fontes renováveis (GJ)

A previsão do Grupo Finançor em 20215

Indicadores

Indicadores

Indicadores

5 274 tCO2e

1 391

178 455 368 €

12 082 tCO2e

49%

90%

8 486 GJ

98%

Ambientais
Emissões de âmbito 1
Emissões de âmbito 2
Energia produzida de
fontes renováveis (Biogás,
Solar e Biomassa)

Sociais

Total de colaboradores
Mulheres no Grupo Finançor
Colaboradores que receberão
avaliação de desempenho

Económicos
Valor económico direto gerado
Fornecedores locais
(nacionais e regionais)

100%

Colaboradores abrangidos
pelo Código de Ética

A área de negócio da nutrição animal inclui Finançor Agro-Alimentar (Lagoa).
A área de negócio da alimentação inclui Finançor Agro-Alimentar (Ponta Delgada), Noviçor, Agraçor, Provipor, Altiprado, Granpon, Pondel, Avigex, Salsiçor,
Salsiçor Terceira e Aquazor.
3
A área de negócio de Hotéis e Lazer inclui Azoris Hotéis.
4
A área de negócio da distribuição inclui o Nako, e não inclui a informação da Finançor Distribuição Alimentar e Finançor Cash & Carry.
5
Os dados para 2021 incluem a informação da Finançor Distribuição Alimentar e Finançor Cash & Carry.
1

2
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José Romão Leite Braz

José Manuel Almeida Braz

Vice-Presidente do Conselho de Administração
e Presidente Executivo

Presidente do Conselho de Administração

Mensagem do Conselho
de Administração
No Grupo Finançor há muito que a
Sustentabilidade é um tema central
na nossa estratégia, por isso a nossa missão
é clara ao deﬁnir que trabalhamos para
criar valor sustentável a longo prazo, para
os nossos clientes e consumidores,
colaboradores, acionistas e sociedade
envolvente.
Como o conceito de Sustentabilidade
é transversal à nossa visão de
Responsabilidade, os valores que
representam os pilares da forma como
atuamos são a ética, a integridade, a
ambição, a inovação e a criatividade,
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pois acreditamos que, se promovermos a
nossa competitividade a par da
Sustentabilidade das comunidades onde
nos inserimos, contribuiremos para uma
realidade melhor e mais justa.

“Por isso, alicerçados
na ciência e na inovação,
no Grupo Finançor queremos
cumprir a nossa missão
de criar valor sustentável
a longo prazo, estando
sempre presentes no futuro!”

5
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Há vários anos que a nossa missão e valores
estão publicamente deﬁnidos, merecendo
destaque no nosso site corporativo,
contudo sentimos que deveríamos ir mais
além na demonstração do nosso
compromisso com a Sustentabilidade de
uma forma o mais transparente possível
e por isso decidimos publicar o nosso
Relatório de Sustentabilidade.

O Grupo Finançor é líder nos Açores em
diversas áreas de negócio. Contudo é a
nossa convição que o caminho da
excelência, que temos percorrido todos os
dias, e de que são prova os elevados
investimentos que temos realizado,
necessita também do exemplo da nossa
liderança num tema tão atual e
fundamental como a Sustentabilidade.

A realização deste Relatório começou
precisamente pela auscultação dos
principais stakeholders do Grupo, por
forma a deﬁnir a materialidade dos temas
a abordar e dos compromissos a assumir.
O percurso até à ﬁnalização do Relatório
envolveu a Gestão de Topo e dezenas de
quadros das várias empresas que
compõem o nosso diversiﬁcado Grupo.

Por isso, alicerçados na ciência e na
inovação, no Grupo Finançor queremos
cumprir a nossa missão de criar valor
sustentável a longo prazo, estando sempre
presentes no futuro!

Cientes dos desaﬁos que o futuro nos
coloca pretendemos dar passos seguros no
sentido da Sustentabilidade, a qual terá de
obrigatoriamente assegurar as
componentes económica, social
e ambiental. Deste modo, em alinhamento
com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas (ODS)
da Agenda 2030 que deﬁnimos o nosso
contributo, tendo o Relatório sido
preparado de acordo com as diretrizes
da “Global Reporting Initiative” (GRI).
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ÂMBITO, PERÍODO E ESTRUTURA DE REPORTE
Este é o nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade, sendo referente ao período
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020. Sempre que relevante ou
necessário apresentamos informação de anos anteriores, de modo a permitir o
acompanhamento da evolução do desempenho do Grupo.
Por Grupo Finançor entenda-se todas as empresas do nosso Grupo1. Mais recentemente
passaram a integrar o Grupo as empresas na área de distribuição alimentar (Finançor
Distribuição Alimentar e Finançor Cash & Carry) que foram adquiridas durante o ano de
reporte.
No caso de não serem incluídas todas as empresas no âmbito do reporte de determinados
indicadores tal será devidamente identiﬁcado na Tabela GRI.
Os exercícios de auscultação dos stakeholders e de análise de materialidade contribuíram
para a construção do presente Relatório e para a deﬁnição do conteúdo e limites do mesmo.

8

GLOBAL REPORTING INITIATIVE E OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O documento foi preparado de acordo com as diretrizes de elaboração de Relatórios de
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI) na opção “De acordo com – Essencial”
(vide Tabela GRI com as respostas aos indicadores GRI).
No âmbito do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, apresentamos ao
longo do Relatório o nosso contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Agenda 2030, das Nações Unidas.

VERIFICAÇÃO EXTERNA
Os dados apresentados não foram sujeitos a veriﬁcação externa independente.

CONTACTOS
As questões relacionadas com o Relatório de Sustentabilidade do Grupo Finançor deverão
ser dirigidas à Equipa de Projeto de Sustentabilidade da Finançor através do email:
sustentabilidade@ﬁnancor.pt

As empresas do Grupo Finançor são: Finançor Agro-Alimentar, Noviçor, Agraçor, Provipor, Altiprado, Granpon, Avigex, Salsiçor, Azoris, Aquazor, Pondel, Nako,
Salsiçor Terceira, Finançor Distribuição Alimentar e Finançor Cash & Carry.

1
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Materialidade
Foi realizada uma auscultação aos nossos stakeholders sobre o tema da sustentabilidade,
incidindo sobre as 3 dimensões económica/governance, social e ambiental. Este exercício
contribuiu para a análise de materialidade e consequente identiﬁcação dos temas materiais
para o Grupo, conforme apresentamos abaixo.
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Importância Média - Grupo Finançor (Gestão de Topo)

A matriz de materialidade acima, apresenta o cruzamento entre a importância dos temas de
sustentabilidade atribuída pelo conjunto de stakeholders auscultados (vide Envolvimento
com stakeholders) e a importância atribuída pela nossa Gestão de Topo. Da análise feita
resultou a lista dos 12 temas materiais para o Grupo, que serão devidamente abordados ao
longo do Relatório.
DIMENSÃO ECONÓMICA E DE GOVERNANCE

1. Missão, isão e Estratégia 2. Ética e transparência 3. Ética e Respeito pelos Direitos Humanos e Laborais 4. Bem-estar
animal 5. Desempenho económico e criação de valor 6. Gestão de risco (ﬁnanceiros, não ﬁnanceiros e riscos emergentes)
7. Gestão e Inovação 8. Cadeia de fornecimento responsável 9. Apoio à produção local 10. Gestão, desenvolvimento e
atração de pessoas 11. Modelo e Estrutura de Governança 12. Ambiente Regulatório

DIMENSÃO SOCIAL

13. Segurança alimentar 14. Satisfação dos clientes e qualidade dos produtos e serviços prestados 15. Saúde & segurança e
bem-estar dos colaboradores 16. Rotulagem dos produtos e serviços 17. Diversidade, inclusão e igualdade de
oportunidades 18. Promoção de alimentação saudável e acessível 19. Envolvimento com Stakeholders
20. Responsabilidade social interna 21. Conciliação da vida familiar e proﬁssional dos colaboradores 22. Envolvimento e
apoio a comunidades locais e apoio a projetos sociais 23. Apoio a projetos de Empreendedorismo

DIMENSÃO AMBIENTAL

24. Combate ao desperdício alimentar 25. Gestão da energia e eﬁciência energética 26. Gestão de resíduos
27. Gestão de água e eﬂuentes 28. Origem e Eﬁciência do uso das matérias-primas 29. Politica e Sistema de Gestão
Ambiental 30. Protecção e conservação de recursos naturais e ecossistemas 31. Alterações climáticas e emissões de gases
com efeito de estufa 32. Limitação do uso de pesticídas, fertilizantes químicos e antibióticos 33. Serviços de Hotelaria
Sustentáveis

Relatório de Sustentabilidade 2020

9

DIMENSÃO
ECONÓMICA E DE
GOVERNANCE

GRI

-

304
-

10

416

Garantir a segurança dos nossos
clientes e consumidores é algo
da maior relevância para o
nosso negócio.

-

Os nossos colaboradores são um
dos mais importantes pilares
das nossas empresas, pelo que
procuramos promover
ativamente a sua saúde,
segurança e bem-estar.

GRI

A transição para a economia
circular através da promoção
de sinergias faz parte do nosso
ADN e da forma como
trabalhamos.

-

Combate ao
desperdício
alimentar

416
417

Saúde & segurança
e bem-estar dos
colaboradores

Missão, visão
e estratégia
A nossa missão é criar
valor sustentável, pelo que
procuramos segui-la e
promovê-la, através da
aplicação da nossa
estratégia.

A satisfação dos nossos clientes
é o foco da nossa atuação, pelo
que garantimos a melhor
qualidade nos nossos produtos
e serviços.

DIMENSÃO
AMBIENTAL
Integração de princípios de economia
circular e gestão do
ciclo de vida dos
produtos e serviços

Segurança
alimentar

Bem-estar
animal
O bem-estar dos animais é
uma das áreas com a qual
estamos comprometidos
ao longo de toda a cadeia
de valor.

GRI

Satisfação dos
clientes e qualidade
dos produtos e
serviços prestados

Ética e
transparência
A nossa orientação e das
nossas empresas prima
pela promoção da ética e
pela transparência em
todas as relações.

DIMENSÃO
SOCIAL

Reconhecemos a responsabilidade em combater o
desperdício alimentar ao
trabalhar no setor alimentar e
trabalhamos ativamente para
combater este problema.

-

Gestão de água
e e uentes

403

A escassez de recursos hídricos
está na nossa esfera de
preocupações e trabalhamos
para sermos cada vez mais
eﬁcientes.

303

Gestão de resíduos

A gestão de resíduos através da
sua reintegração na nossa
cadeia de valor faz parte da
nossa estratégia. Apostamos
também na minimização dos
resíduos através de processos
mais eﬁcazes.
Uso do solo
e práticas agrícolas
sustentáveis
Adotamos práticas agrícolas
mais sustentáveis e fazemos a
gestão do solo de modo
responsável.

306

304
-

Gestão de energia
e eﬁci ncia
energética
Apostamos na implementação
de iniciativas e mecanismos
que garantam um melhor e
mais eﬁciente gestão do
consumo de energia.

302
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Principais acontecimentos
2019
novembro
Inauguração do novo complexo industrial,
constituído por uma moagem de trigo,
uma fábrica de bolachas e uma
padaria/pastelaria.

2020
fevereiro
A Finançor Agro-Alimentar organizou
o II Fórum Bovinos do Triângulo onde foi
debatida a sustentabilidade dos setores do
leite e da carne, nos Açores, cujo futuro
passa pela inovação e pela diferenciação.
12

março
Deﬁnição do Plano de Contingência
para o Grupo Finançor.
Doação à Secretaria Regional da Saúde
de equipamento que permite a deteção do
Coronavírus Covid 19, bem como os
consumíveis que permitirão realizar
25.500 amostras.

junho
O Azoris recebe o Selo Clean & Safe
Turismo de Portugal e Açores.
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julho
Aquisição das sociedades
Marques Comércio a Retalho
e Marques Comércio por Grosso.
Reabertura do Azoris Royal Garden
após remodelação das unidades
de alojamento.

novembro
Entrada em laboração da nova unidade
industrial da Salsiçor Terceira.
Primeira Auditoria do Sistema de Gestão
Ambiental (ISO 14001:201 ) no Azoris Angra
Garden e Azoris Faial Garden.
Nova imagem das bolachas da Finançor
Agro-Alimentar.

dezembro
Desenvolvimento de parceria com o Grupo
Jerónimo Martins, no âmbito da atividade
Finançor Distribuição Alimentar e Finançor
Cash & Carr , com vista a garantir a melhor
oferta e os melhores preços no setor alimentar
na Região Autónoma dos Açores, através das
insígnias Pingo Doce e Recheio.

Relatório de Sustentabilidade 2020
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História do Grupo Finançor
Desde as suas raízes até hoje.
1954

1965

Constituição da Sociedade
Financeira de Investimentos e
Gestões Açores – Finançor, S.A.,
por um grupo de industriais de
raízes Micaelenses, liderados pelo
Visconde Botelho, absorvendo
então a totalidade do património
da Sociedade de Moagem
Micaelense, Lda. e instalando
uma fábrica de alimentos
compostos para animais.
Inauguração da Fábrica de rações
da Finançor em Ponta Delgada.

14

1975
Constituição da Pondel Avícola de
Ponta Delgada, da., por um grupo
de sócios ligados à avicultura. Nos
anos seguintes ocorreram
aumentos de capital e transmissões
de quotas que culminaram com a
entrada da Sociedade Açoreana de
Sabões com principal acionista em
1988. A empresa dedica-se, desde
então, à produção de frangos
e pintos do dia.

1974
Constituída a Agraçor
Sociedade Agropecuária
Açoreana, S.A., hoje Agraçor –
Suínos dos Açores, S.A., tendo
como principal acionista a
Casa ensaúde. No decorrer
de 1980, a empresa foi
adquirida pela Sociedade
Açoreana de Sabões.

1973

Dionísio Raposo Leite fundou a
empresa Noviçor – Sociedade
Agro-Pecuária de São icente
Ferreira, Lda., hoje denominada
como Noviçor – Novilhos dos
Açores, S.A.. Na constituição da
sociedade foram seus sócios a
sua mulher, os seus ﬁlho(as) e o
seu genro osé Manuel Almeida
Braz. À frente da empresa,
como gerentes, ﬁcaram nessa
altura Dionísio Raposo Leite e
osé Manuel Almeida raz.
A empresa tinha e tem como
atividade a bovinicultura, ou
seja, a produção de carne de
bovino para venda de animais
vivos e em carcaça.
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A Finançor adquiriu à EPAC todas as
suas instalações silares sitas junto às
suas unidades de produção, que se
vieram a revelar de um valor
estratégico fundamental para
o regular abastecimento de cereais
a preços competitivos.

1998

A Finançor tornou-se acionista fundadora da
empresa Investaçor, SGPS, S.A., com o intuito de
concorrer à privatização do CA, tendo alterado
a sua estratégia para o sector do turismo
tornando-se nos anos seguintes no segundo
grupo hoteleiro dos Açores, com 4 unidades
hoteleiras Hotel Faial, Hotel Angra, Hotel Pico
(entretanto encerrado em 2008) e o Ro al
Garden Hotel (aberto desde 2004).

1996

Um grupo de industriais de lacticínios juntamente
com alguns produtores agropecuários (onde se incluía a
Noviçor), adquiriram a maioria do capital social da Finançor, S.A..
A Noviçor foi reforçando a sua posição até ao controlo da
empresa, com o apoio de outros acionista, no início dos anos 90.
Desde a entrada como acionista da Noviçor, que osé Manuel
Almeida Braz se tornou administrador da Finançor, assumido a
Presidência do Conselho de Administração desde 198
até à presente data.

1976
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A Finançor implementou e certiﬁcou um Sistema de Gestão da
ualidade pela norma ISO 9001:2000, bem como, um Sistema de
Segurança Alimentar (HACCP) nos sectores da Produção de
Alimentos Compostos para Animais, Moagem, olachas
e Comercialização de Massas.

2004

Fundo EFTA para o
desenvolvimento Industrial
Português concedeu um
empréstimo à Finançor, S.A. que
permitiu remodelar o sector de
moagem dotando-o de uma
grande capacidade e
automatização, ﬁcando a
empresa apta a produzir farinhas
para paniﬁcação e usos culinários,
bem como, sêmolas para massas
alimentícias, de uma forma
competitiva.

1980

Fundação das empresas Avigex –
Sociedade de Empreendimentos
Avícolas e de Frio, Lda. e Granpon –
Granja Avícola de Ponta Delgada, da.,
tendo como sócios a Noviçor, Lda., a
empresa António N. Nóbrega, Lda. e
osé Manuel Almeida raz. A
produção de frangos e ovos é desde
essa altura a atividade destas
empresas.

1978
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2005
Restruturação societária e de capital, que
teve como objetivo organizar em grupo
as várias empresas detidas pela Finançor
e as empresas que detinham a maioria
do capital da Finançor Agro-Alimentar, a
empresa C. Novais, da. alienou a sua
participação na Finançor e foi
constituída a Finançor, SGPS, S.A., que
passou a ser controlada pelos sócios
iniciais da Noviçor, S.A. e seus familiares.

2007
A Finançor SGPS, S.A., através da Finançor
Agro-Alimentar, S.A. adquiriu a NSL – Nicolau
Sousa ima, Indústria, SGPS, S.A., detentora da
Sociedade Açoreana de Sabões, S.A., da Pondel
Avícola de Ponta Delgada, da. e da Agraçor
Sociedade Agropecuária Açoreana, Lda., com o
objetivo de criar dimensão na atividade de
Alimentos Compostos para Animais e na
produção de carne de aves e de suíno. A
destacar o facto do jornal Açoriano Oriental, ter
atribuído à Finançor Agro-Alimentar a distinção
de 2. melhor empresa dos Açores em 200 e o
seu Presidente, osé Manuel Almeida raz, ter
sido distinguido com o Prémio Gestor do Ano
200 nos Açores.
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2009

A Finançor Agro – Alimentar, S.A., incorporou por
fusão as sociedades NSL – Nicolau Sousa Lima,
Indústria, SGPS, S.A. e Sociedade Açoreana de Sabões,
S.A., tendo também adquirido o Grupo Salsiçor,
através da aquisição de 100% do capital social das
empresas Salsiçor - Salsicharia dos Açores, S.A.,
Alibomcomer - Comércio Alimentar, S.A., Roque &
Pavão - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.,
Salsicharia Mariense, da. e 7 % do capital da
Salsicharia Pavão, S.A.

Numa aquisição tendente ao domínio total, a
Finançor SGPS, S.A. passou a controlar 100% do
capital da Finançor Agro-Alimentar, S.A.,
também neste ano a Finançor Agro-Alimentar,
viu reconhecida a sua política de
responsabilidade social ao ser-lhe atribuída o
Prémio Responsabilidade Social, pelo jornal
Açoriano Oriental no âmbito da revista das 100
Maiores empresas dos Açores.

2012

2008
Reestruturação de capital ao nível da Finançor SGPS,
S.A., que levou a uma redução do número de
acionistas, passando essa sociedade a ser detida
por quatro acionistas (família eite raz).

Ficará marcado na história da empresa, pois a Finançor
Agro-Alimentar, S.A. foi a vencedora do Prémio Agricultura
2013 na categoria de Grandes Empresas, numa iniciativa
conjunta do anco PI e do grupo Coﬁna (Correio da Manhã
e ornal de Negócios), com o patrocínio do Governo
Português e do Ministério da Agricultura e o apoio da P C.
Esta distinção a nível nacional foi o mais alto reconhecimento
alguma vez alcançado pela empresa. De referir que o prémio
foi atribuído ao consolidado da Finançor Agro-Alimentar, S.A.
com todas as suas empresas participadas. Em termos de
reconhecimento, o ano também ﬁcou marcado pela
atribuição, pelo segundo ano consecutivo, do Prémio
Responsabilidade Social nos Açores, por ocasião da já referida
iniciativa do jornal Açoriano Oriental.

2013
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Aquisição das sociedades
Marques Comércio a Retalho e Marques
Comércio por Grosso.
Entrada em laboração da nova unidade
industrial da Salsiçor Terceira.

2019

2020

Conclusão de diversos investimentos industriais com
destaque para: a inauguração do novo Complexo Industrial
de Ponta Delgada que compreende uma Moagem de Trigo,
uma Fábrica de olachas e uma unidade de Paniﬁcação e
Pastelaria uma nova unidade de transformação e
processamento de carnes na ilha Terceira e uma nova
exploração de galinhas reprodutoras.

Aquisição do controlo da empresa Investaçor SGPS, S.A. e
suas participadas, 20 anos após a fundação da empresa e a
entrada da Finançor como pequeno acionista. Em
Novembro de 201 , foi lançada a marca hoteleira Azoris
Hotels & eisure, tendo sido alterada a designação dos
empresas hoteleiras, tendo por base o nome Azoris e
desaparecendo o nome Investaçor Azoris SGPS, SA e
Azoris Hoteis, S.A..

2018

2016

Início do Projecto de I&D em aquacultura, através da
participação na empresa Aquazor que se dedica à aquacultura
off-shore em peixes e algas; aquisição do negócio MegaSabor
que se dedica à paniﬁcação e pastelaria conclusão de diversos
investimentos em suinicultura com a renovação total da
exploração Provipor Remodelação total do Azoris Angra
Garden Hotel.

Aquisição do Aviário da Ribeira
Grande, permitindo um aumento
considerável da produção e venda
de ovos nos Açores.

2014
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Aquisição da empresa Provipor que nos seus
activos detinha a segunda maior exploração
de suinicultura dos Açores e inauguração do
Nako Talho & Take A a . Também como
destaque há a registar a atribuição do
Prémio Gestor do Ano 2014, pelo jornal
Açoriano Oriental, ao ice-Presidente do
Conselho de Administração,
osé Romão eite raz.

2015
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Áreas de negócio
No Grupo Finançor atuamos em quatro áreas de negócio distintas:

Nutrição Animal

Hotéis e Lazer

Distribuição Alimentar

Inovação e escala
no fabrico de rações

Produção de bens
alimentares
100% açorianos

Aposta turística
diferenciada
e de qualidade

Parceria estratégica
com o Grupo
Jerónimo Martins

Líder nos Açores

Líder nos Açores

3 hotéis

+ 330 referências

Controlo de toda
a cadeia de valor

Localizações
premium

12 Supermercados
Solmar (3 ilhas)

Forte brand
awareness

Marca Azoris Hotels
& Leisure

Fornecedor-chave
das grandes
superfícies açorianas

Forte aposta no
destino Açores

7 marcas
Portfólio otimizado
para os vários canais
de distribuição
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Alimentação

Forte componente
de inovação com
moderno laboratório
de apoio

1 Cash & Carry
Recheio
Plano de
remodelações
e expansão com
marca Pingo Doce
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Está presente em todas as ilhas açorianas, tendo operações industriais em São Miguel, Santa
Maria e na Terceira. Conta também com pequenas instalações no Faial, Pico, São Jorge e na
Graciosa, conforme se apresenta abaixo.
ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
CORVO

GRACIOSA

TERCEIRA

FLORES

CORVO

SÃO MIGUEL

SÃO JORGE

1x

FLORES

FAIAL

1x

PICO
SANTA MARIA

GRACIOSA
1x

TERCEIRA

SÃO JORGE
1x

1x

3x

1x

1x
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PICO
1x

1x

FAIAL
1x

1x

1x

1x

SÃO MIGUEL
4x

4x

1x

7x

2x

1x

1x

11x

SANTA MARIA
1x

1x

1x

LEGENDA

UNIDADE
INDUSTRIAL

TRANSFORMAÇÃO
DE CARNES

ARMAZENAGEM
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PRODUÇÃO
ANIMAL

ENTREPOSTOS

HOTÉIS

AQUICULTURA

SUPERMERCADOS
E CASH&CARRY

Missão, visão e valores
O Grupo Finançor assume o compromisso de trabalhar para criar valor sustentável a longo
prazo, para os seus clientes e consumidores, colaboradores, acionistas e sociedade
envolvente, regendo-se pelos seguintes valores:

Ética

Integridade

Ambição

Inovação

Criatividade

“(…) Acreditamos que, se promovermos a nossa competitividade a par da
sustentabilidade das comunidades onde nos inserimos, contribuiremos
para uma realidade melhor e mais justa.”
ADMINISTRAÇÃO FINANÇOR

Governance, ética e políticas do Grupo
GOVERNANCE
FINANÇOR SGPS
20

AGRO-ALIMENTAR
FINANÇOR Agro-alimentar, S.A.
NOVIÇOR Novilhos dos Açores, S.A.

DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR
FINANÇOR Distribuição alimentar, Lda.
FINANÇOR Cash & Carry, Lda.

AGRAÇOR Suinos dos Açores, S.A.
PROVIPOR Produção de Alimentos
para Animais, Lda.
SALSIÇOR Salsicharia dos Açores, S.A.

NAKO Açores, S.A.

SALSIÇOR Salsiçor Terceira, S.A.
ALTIPRADO Empresa Agro-Pecuária da
Achada das Furnas, S.A.
AVIGEX Sociedade de Empreendimentos
Avícolas e de Frio, Lda.

TURISMO E SERVIÇOS
AZORIS SGPS, S.A.
AZORIS HOTÉIS, S.A.

GRANPON Granja Avícola de Ponda Delgada, Lda.
PONDEL Avícola de Ponda Delgada, Lda.

BOVIMADEIRA Exportação de Bovinos
da Madeira, Lda.
LEGE NDA :

AQUAZOR Aquicultura e Biotecnologias
Marinhas dos Açores, S.A.

% Maioritária - Empresas Grupo Finançor
% Minoritária - Empresas Associadas
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A cultura de gestão e administração das empresas e o nosso perﬁl de governance está
estreitamente relacionado com o sucesso das empresas na abordagem e promoção do
desenvolvimento sustentável. Para nós, é importante que o Conselho de Administração
e restantes estruturas administrativas estejam conscientes da importância do tema
e trabalhem no sentido de envolver todas as empresas para a implementação de uma
estratégia de negócio e de gestão que inclua os princípios de sustentabilidade.
Cada empresa do Grupo Finançor é composta pelo seu Conselho de Administração,
existindo no total 11 Administradores. Abaixo os Administradores com funções executivas.

José Romão
Leite Braz

José Manuel
Almeida Braz

Bárbara Ana
Leite Braz

Vice-Presidente do
Conselho de Administração
e Presidente Executivo

Presidente do Conselho
de Administracao

Administradora
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Hugo Miguel Canaipa
de Oliveira Gonçalves

Nelson Néri
Arruda Cabral

Luís Miguel
Dias da Silva

Administrador

Administrador

Administrador

Victor Manuel
Pimentel Rezendes

Luis Manuel Aguiar
Correia Tomaz

Administrador

Administrador
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Para a gestão de temas económicos, sociais e ambientais criámos um grupo de trabalho,
responsável pela gestão do processo de implementação da Estratégia de Sustentabilidade
e do desenvolvimento do Relatório de Sustentabilidade, em colaboração com grupos de
colaboradores especializados por sectores ou departamentos, nomeadamente:

PRODUÇÃO ALIMENTAR
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR / SERVIÇOS HOTELARIA
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA ALIMENTAR
SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO E SEGURANÇA DOS DADOS
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS FÍSICAS E DIGITAIS
RECURSOS HUMANOS
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ÉTICA
Em 2017, implementámos um Código de Conduta dirigido aos colaboradores.
São objetivos do Código:
Prevenir e combater qualquer conduta que possa caracterizar-se como assédio,
de forma a garantir o respeito pelos direitos fundamentais de todos os colaboradores
e de todos os que se relacionam com as empresas do Grupo;
Reforçar os valores que orientam o Grupo e o comportamento dos colaboradores;
Sistematizar num documento os direitos fundamentais dos colaboradores, as regras
e
a c n ta a
i i
e i c i ina
e a e i i ncia eﬁci ncia e
responsabilidade, bem como medidas preventivas perante eventuais situações de
desrespeito pelos direitos dos colaboradores;
Estabelecer as consequências da violação das regras estabelecidas no documento;
Fixar o modo de atuação perante irregularidades ou infrações ao estabelecido no
documento.
O Código aborda temas como igualdade de tratamento e não-discriminação, assédio,
conﬁdencialidade e sigilo proﬁssional e conﬂito de interesses e emite um conjunto de
orientações e regras de conduta.
O Código apresenta também o mecanismo de comunicação de irregularidades
disponibilizado aos colaboradores.
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POLÍTICAS DO GRUPO
Fornecedores
No Grupo Finançor privilegiamos o trabalho com fornecedores locais (regionais e nacionais),
optando por fornecedores estrangeiros nos casos em que o mercado nacional não tenha a
capacidade para dar uma resposta ajustada às suas expetativas, como por exemplo as
commodities agrícolas, em que a aquisição é feita em empresas multinacionais.

VOLUME COM FORNECEDORES

23%

77%

CUSTOS COM FORNECEDORES
ESTRANGEIROS
CUSTOS COM FORNECEDORES
NACIONAIS

Várias empresas do nosso Grupo1 têm implementado um processo formal de seleção e
avaliação que serve de base à gestão da relação com os fornecedores, quer no momento de
avaliação das propostas, quer na avaliação contínua dos mesmos.

SOJA CERTIFICADA - Um exemplo de seleção de fornecedores
A Finançor Agro-Alimentar, desde 2017, assegura que toda a cadeia de valor da soja, na qual está
inserida uma vez que usa um coproduto da extração do óleo - o agaço de soja -, é certiﬁcada.
Trabalhamos com fornecedores que integram, com altos níveis de governance e transparência, a
sustentabilidade a todos os níveis da cadeia de valor e cumprem a sua parte no apoio aos
esforços globais para um planeta mais sustentável, incorporando atividades e compromissos
que impulsionam a ação sobre as mudanças climáticas, promovendo cadeias de fornecimento
responsáveis em que, nomeadamente, os grãos de cereais e as sementes oleaginosas não
provêm de deﬂorestação.
A soja usada pelos nossos fornecedores de bagaço provém, essencialmente, dos EUA e Brasil,
sendo certiﬁcadas de acordo com o U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol (SSAP) e
outros sistemas de soja sustentável harmonizados, reconhecidos e validados internacionalmente
pelo International Trade Centre (ITC).
Como membros da IACA (Associação dos Industriais Alimentos Compostos para Animais),
integramos um Projeto da FEFAC que está em implementação (Benchmarking FEFAC Soy
Sourcing Guidelines), para o reconhecimento de novos programas a acrescer ao programas já
aprovados.
1

Inclui Azoris, Financor Agro-Alimentar, Nako e Salsiçor.
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Associações
No Grupo Finançor acreditamos que o desenvolvimento sustentável só será possível através
do esforço concertado entre empresas, associações, decisores políticos e indivíduos. Nesse
sentido, integramos diversas associações setoriais que promovem sinergias de inovação e
desenvolvimento comum.
IACA - Associação Portuguesa
dos Industriais de Alimentos
Compostos para Animais

Romão Braz
(Presidente da Direção)

FEEDINOV - Associação para
a investigação e inovação em
nutrição e alimentação animal

Romão Braz
(Presidente da Direção)

CCIPD - Câmara do Comércio
e Indústria de Ponta Delgada

ANCAVE - Associação Nacional dos
Centros de Abate e Indústrias
Transformadoras de Carne de Aves
ALISP - Associação Livre
Suinicultores
24

Romão Braz
(Presidente da Assembleia Geral)

APIC - Associação Portuguesa
dos Industriais de Carnes
AHP - Associação da Hotelaria
de Portugal
ATA - Associação de Turismo dos
Açores

Romão Braz
(Presidente da Assembleia Geral)

Compromissos subscritos
• Cartilha da Sustentabilidade dos Açores (2017)
Em 2017, assumimos publicamente o compromisso com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas, através da adesão à Cartilha da
Sustentabilidade dos Açores, enquanto membro-fundador. Unimos, deste modo,
esforços com outras organizações para “fazer dos Açores uma referência de turismo
sustentável ao nível mundial, reconhecido como líder na implementação de boas
práticas e na gestão responsável dos recursos".
Enquanto entidade subscritora da Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, estamos
comprometidos com a implementação dos ODS, através da identiﬁcação anual de, no
mínimo, três compromissos internos de mudança, respetivos indicadores e métricas
associadas.
Relatório de Sustentabilidade 2020

• Certiﬁcações
No Grupo decidimos avançar para a certiﬁcação dos sistemas de Gestão da ualidade
integrando também a componente Ambiente e Segurança Alimentar, nas empresas em
que tal se justiﬁque e faça sentido considerando as suas atividades.
Contratámos serviços de entidades certiﬁcadoras nacionais e internacionais, por forma a
garantir o reconhecimento internacional nos mercados em que atuamos.
A Finançor Agro-Alimentar, a Salsiçor e o Nako são empresas que estão no mercado para
produzir e comercializar produtos alimentares seguros e de qualidade que satisfaçam as
necessidades e expetativas dos seus clientes e consumidores. As respetivas Políticas da
ualidade traduzem este comprometimento, não apenas como fornecedores de bens e/ou
serviços mas também como parceiros dos respetivos clientes, facilitando-lhes toda a
informação possível, com uma postura fortemente direcionada para o mercado e para os
resultados.
O Azoris decidiu apostar no compromisso com os seus clientes e garantir um serviço de
excelência nos serviços prestados na segurança alimentar dos produtos para consumo e na
utilização de práticas sustentáveis. Para além do Sistema de Gestão da ualidade, Ambiente
e Segurança Alimentar, está comprometido com o referencial especíﬁco e reconhecido,
o Galardão Miosótis - Alojamentos Verdes, afeto à Região Autónoma dos Açores.
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FINANÇOR

AGRO-ALIMENTAR

AVIGEX
SALSIÇOR
NAKO

FINANÇOR
CASH & CARRY

AZORIS
HOTÉIS

EM CURSO
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CERTIFICADO

Capítulo 3

A nossa
Estratégia
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Estratégia de Sustentabilidade
do Grupo Finançor
Em linha com a missão de criação de valor sustentável, deﬁnimos a Estratégia de
Sustentabilidade 2021-2024 do Grupo Finançor. A estratégia que se encontra estruturada em
torno de 4 pilares, foi deﬁnida com base na auscultação de stakeholders (vide Envolvimento
com stakeholders), análise de materialidade (vide Materialidade) e identiﬁcação de ODS
prioritários (vide Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), conforme se evidencia abaixo.

Pessoas e
Comunidade

Clientes e
Consumidores

Criamos valor e
oportunidades de
negócio de modo
responsável,
atuando com base
nos princípios da
ética, integridade,
ambição, inovação
e criatividade.

Promovemos a
economia local
através das nossas
operações e
procuramos
proporcionar o
bem-estar das
comunidades em
que atuamos e dos
nossos colaboradores.

Comercializamos
produtos e
serviços com
qualidade, garantindo
a segurança dos
nossos clientes
e consumidores.

Trabalhamos
diariamente para que
a nossa atividade
decorra com o menor
impacto possível no
ambiente, apostando
na utilização racional
dos recursos naturais.

Missão, visão
e estratégia

Respeito pelos
Direitos Humanos
e Laborais

Satisfação dos
clientes e qualidade
dos produtos e
serviços prestados

Combate ao desperdício
alimentar

Negócios

Ética e
transparência

Saúde & segurança
e bem-estar dos
colaboradores

Segurança alimentar
Bem-estar animal

Ambiente

Gestão de resíduos
Integração de princípios
de economia circular
e gestão do ciclo de vida
dos produtos e serviços
Gestão de água
e eﬂuentes
Uso do solo e práticas
agrícolas sustentáveis
Gestão de energia e
eﬁciência energética

Acionistas

Colaboradores

Clientes e
Consumidores
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Comunidade
Cientíﬁca

Comunidade
Local

Entidades
Setoriais

Fornecedores
e Parceiros

Administração
Central e Local

Instituições
Financeiras

Orgãos de
Comunicação
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Por forma a operacionalizar a estratégia deﬁnimos um conjunto de compromissos, para os
quais foi estabelecido um conjunto de ações com vista à concretização dos mesmos.
Na tabela abaixo apresentamos os compromissos e KPI que reﬂectem o estado do nosso
desempenho em relação ao compromisso estabelecido, sempre que aplicável.

PILAR

COMPROMISSO

Assegurar a visão e missão
do Grupo Finançor.

KPI
valor económico gerado
valor económico distribuído
valor económico acumulado

Negócios
Promover a ética na relação com
todos os stakeholders através de
comunicação transparente sobre o
desempenho do Grupo Finançor.

Reforço da política de valorização dos
recursos humanos em todas as
empresas do Grupo Finançor.

reporte de sustentabilidade
% de colaboradores que
receberam formação/
sensibilização de ética
% de colaboradores que
receberam avaliação de
desempenho
% de ações de formação/
sensibilização planeadas que
foram realizadas
taxa de rotatividade
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Pessoas e
Comunidade

Adotar uma política/cultura de zero
acidentes.
Fortalecer parcerias com outras
organizações que promovam o
desenvolvimento das comunidades.

índice de gravidade e índice
de frequência de acidentes

n.º de parcerias com
entidades locais

Investir em projetos de apoio à
comunidade.

valor de apoios concedidos

Diminuir o número de reclamações.

n.º de reclamações

Continuar a promover a segurança
alimentar ao longo da cadeia de
valor.

Clientes e
Consumidores

n.º de acidentes

Desenvolver produtos/medidas/ações
sustentáveis que respondam às
necessidades dos clientes e
consumidores.

Implementar as melhores práticas
de bem-estar animal.

n.º de ações efetuadas

n.º de reclamações relacionadas
com a segurança alimentar
% do volume de negócios do
Grupo com certiﬁcações
novos produtos desenvolvidos
que integrem requisitos de
sustentabilidade
% de iniciativas sustentáveis
concretizadas
grau de cumprimento das regras
de bem-estar animal nas
unidades de produção
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PILAR

COMPROMISSO

Ambiente

KPI

Promover a economia circular e a
redução do desperdício alimentar.

n.º de iniciativas para a redução
do desperdício alimentar/
utilização de coprodutos

Desenvolver um plano de redução das
emissões de gases de efeito estufa.

emissões CO2 (âmbito 1 e 2)

Garantir que as embalagens dos
produtos do Grupo Finançor são
recicláveis, reutilizáveis e/ou
biodegradáveis.

% de embalagens recicláveis,
reutilizáveis e/ou biodegradáveis

Reduzir o consumo de “água da rede/
unidade produzida” no Grupo Finançor.

consumo de água/unidade
produzida

Investir em projetos/sistemas de
gestão ambiental.

n.º de empresas certiﬁcadas
com ISO 14001

Implementar práticas de gestão
sustentável na agricultura e ﬂoresta
do Grupo Finançor.

investimento na agricultura
n.º de árvores plantadas

Aumentar a autoprodução de
energia elétrica proveniente de
fontes renováveis.

% de energia consumida
proveniente de fontes renováveis

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Procuramos, através da nossa atividade, contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), da Agenda 2030.
No âmbito da auscultação aos stakeholders realizada (vide Envolvimento com stakeholders),
foram identiﬁcados como prioritários os seguintes ODS: ODS 7 - Energias renováveis e
acessíveis, ODS 8 - Trabalho digno e crescimento económico, ODS 9 - Indústria, inovação e
infraestruturas, ODS 12 - Produção e consumo sustentáveis, ODS 13 - Combater as alterações
climáticas.
Realizámos a identiﬁcação das principais metas dos ODS para as quais efetivamente
pretendemos/temos a capacidade de contribuir e dos principais contributos associados às
mesmas (coluna 'Contributo do Grupo Finançor').
Destacamos, como exemplo, a adesão à primeira iniciativa regional relacionada com o tema
sustentabilidade, Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, que visa acelerar a implementação
local dos ODS e o contributo da região para a agenda 2030 (vide Compromissos subscritos).
METAS
Até 2030, aumentar substancialmente a participação
de energias renováveis na matriz energética global.
Até 2030, duplicar a taxa global de melhoria da
eﬁciência energética.
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CONTRIBUTO DO
GRUPO FINANÇOR
O nosso compromisso
com o Ambiente > Gestão
da energia

METAS
Promover políticas orientadas para o desenvolvimento
que apoiem as atividades produtivas, criação de
emprego decente, empreendedorismo, criatividade e
inovação, e incentivar a formalização e o crescimento
das micro, pequenas e médias empresas, inclusive
através do acesso aos serviços ﬁnanceiros.
Proteger os direitos do trabalho e promover
ambientes de trabalho seguros e protegidos para
todos os colaboradores, incluindo os colaboradores
migrantes, em particular as mulheres migrantes, e
pessoas em empregos precários.

CONTRIBUTO DO
GRUPO FINANÇOR

Sobre o Grupo Finançor >
Compromissos subscritos

O nosso compromisso
com a Sociedade > A nossa
comunidade

Até 2030, elaborar e implementar políticas para
promover o turismo sustentável, que cria emprego e
promove a cultura e os produtos locais.

Até 2030, modernizar as infraestruturas e reabilitar as
indústrias para torná-las sustentáveis, com maior
eﬁciência no uso de recursos e maior adoção de
tecnologias e processos industriais limpos e
ambientalmente corretos; com todos os países
atuando de acordo com as suas respetivas
capacidades.

O nosso compromisso
com o Ambiente
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Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso
eﬁciente dos recursos naturais.
Até 2030, reduzir para metade o desperdício de
alimentos per capita a nível mundial, de retalho e do
consumidor, e reduzir os desperdícios de alimentos
ao longo das cadeias de produção e abastecimento,
incluindo os que ocorrem pós-colheita.
Até 2020, alcançar a gestão ambientalmente
saudável dos produtos químicos e de todos os
resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de
acordo com os marcos internacionais acordados, e
reduzir signiﬁcativamente a libertação destes para o
ar, água e solo, minimizar os seus impactos negativos
sobre a saúde humana e o meio ambiente.

O nosso compromisso
com o Ambiente

Até 2030, reduzir substancialmente a geração de
resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem
e reutilização

Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a
riscos relacionados com o clima e as catástrofes
naturais em todos os países.
Melhorar a educação, aumentar a consciencialização
e a capacidade humana e institucional sobre medidas
de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta
precoce no que respeita às alterações climáticas.

O nosso compromisso
com o Ambiente
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Envolvimento com stakeholders
No Grupo Finançor a relação com os nossos stakeholders é entendida como um elemento
da maior importância, fazendo parte da estratégia da organização. Desse modo, procuramos
promover as relações de modo transparente, proativo e assente num espírito colaborativo.
O Grupo procedeu à identiﬁcação dos principais stakeholders utilizando como critérios a sua
importância, relevância e inﬂuência, tendo tido como resultado ﬁnal a lista identiﬁcada
abaixo. Não obstante a identiﬁcação dos principais stakeholders, procuramos estar
disponíveis para ouvir, colaborar e envolver outros grupos de stakeholders que assim
o pretendam.
Clientes e
Consumidores

Acionistas
Colaboradores

Fornecedores
e Parceiros

Comunidade
Cientíﬁca
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Comunidade
Local

Administração
Central e Local

Instituições
Financeiras

Entidades
Setoriais

Órgãos de
Comunicação
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Por forma a melhor gerir as relações com os stakeholders e a identiﬁcar as suas
necessidades e expetativas, disponibilizamos um conjunto alargado de meios de
comunicação para os principais grupos.
WEBSITE
CORPORATIVO

PUBLICIDADE

COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

EMAIL

PRINCIPAIS
MEIOS DE
COMUNICAÇÃO

REUNIÕES

EVENTOS
REDES
SOCIAIS
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INTRANET
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Em 2021, realizámos um processo de auscultação aos principais stakeholders, de modo a
recolher informação sobre as suas principais necessidades e expectativas em matéria de
sustentabilidade e a incorporá-las na análise de materialidade e na deﬁnição da Estratégia
de Sustentabilidade do Grupo (vide Estratégia de Sustentabilidade do Grupo Finançor).

PERCEÇÃO DOS STAKEHOLDERS

DESTAQUES DA AUSCULTAÇÃO DE STAKEHOLDERS 2021

55%

dos stakeholders
considera o Grupo
Finançor uma
organização muito
ativa ou extremamente
ativa na dimensão
ambiental.

TEMAS

Serviços de hotelaria
sustentáveis.
Integração de
princípios de economia
circular e gestão do
ciclo de vida dos
produtos e serviços.

62%

dos stakeholders
considera o Grupo
Finançor uma
organização muito
ativa ou extremamente
ativa na dimensão
social.

Satisfação dos clientes
e qualidade dos
produtos e serviços
prestados.
Segurança alimentar.

83%

dos stakeholders
considera o Grupo
Finançor uma
organização muito
ativa ou extremamente
ativa na dimensão
económica.

Desempenho
económico e criação
de valor.
Gestão de risco.
Rotulagem de
produtos e serviços.
Privacidade do cliente
e segurança da
informação.
Missão, visão e
estratégia.
Ética e transparência.

Amostra: 80 stakeholders | Respostas: 54 | Taxa de resposta: 68%
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Capítulo 4

O nosso compromisso
com a Excelência
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Criação de Valor
A cadeia de valor do Grupo Finançor vai verdadeiramente ”desde o prado até ao prato”,
gerando sinergias consideráveis através de uma forte integração vertical. A atividade do
grupo inicia-se no aprovisionamento responsável de matérias-primas e termina na venda ao
consumidor ﬁnal de produtos alimentares, dominando todas as fases intermédias da cadeia
– nutrição animal, produção primária e a produção e transformação de produtos de origem
animal e vegetal (cereais).

7

3

6
1
2

3

5

4
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1 APROVISIONAMENTO

DE MATÉRIAS–PRIMAS
Matérias-primas
Cereais
Coprodutos de Cereais
Coprodutos de Oleaginosas

2

INDÚSTRIA
E TRANSFORMAÇÃO

3 PRODUÇÃO

Alimentos para Animais
Controlo ualidade
Nutrição Animal
Alimentação de Precisão

5 DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR
Supermercados e Cash & Carry
Frescos
Takea a
Congelados
Outros produtos
de retalho alimentar
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6 TURISMO
Hotelaria
Alojamento
Restauração
Eventos
azer

PRIMÁRIA

Agricultura
ovinos de eite
ovinos de Carne
Suínos
Aves
Aquicultura (I&D)
Floresta

4 INDÚSTRIA

E TRANSFORMAÇÃO
Géneros Alimentícios
Carne e seus transformados
Ovos
Farinhas
olachas
Padaria e Pastelaria

7 OUTRAS ATIVIDADES

Valorização de Resíduos Orgânicos
Energia Elétrica ( iogás)
Fertilizante Orgânico

A economia circular é essencial na atividade produtiva do grupo, com o aproveitamento da
maior parte dos coprodutos gerados ao longo da cadeira de valor. São disso exemplo, a
valorização energética da biomassa animal gerada na suinicultura, a incorporação da sêmea
de trigo na alimentação para animais, bem como, diversos reprocessamentos de alimentos
frescos, nas várias atividades, desde a transformação aos serviços (hotelaria, restauração e
distribuição alimentar), diminuindo assim o desperdício.
Procuramos criar valor através da nossa atividade e do desenvolvimento económico que
promovemos nas regiões em que atuamos. Nesse sentido, o nosso desempenho económico
é relevante para o Grupo e para a continuidade do negócio, bem como para o nosso sucesso
na promoção da sustentabilidade.
Em 2020, a nossa receita total foi de 100 320 378 euros. Do valor económico distribuído (93
44 449 euros), cerca de 81,01% foram distribuídos em custos operacionais e 14,48% foram
distribuídos em salários e benefícios aos colaboradores a restante percentagem encontra-se
distribuída entre pagamentos a investidores e ao Estado, donativos e outros investimentos
na comunidade1.

DESEMPENHO ECONÓMICO DO GRUPO (€)
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2018

2019

A OR ECON MICO DIRETO GERADO ( )

2020
A OR ECON MICO DISTRI

DO ( )

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO
1,43%

2,77%

0,31%
C STOS OPERACIONAIS

14,48%

SA RIOS E ENEF CIOS
DOS CO A ORADORES
PAGAMENTOS A IN ESTIDORES
(Dividendos e uros)

81,01%

PAGAMENTOS AO ESTADO

DONATI OS E O TROS
IN ESTIMENTOS NA COM NIDADE

1

Esta informação não inclui as empresas Finançor Distribuição Alimentar e Finançor Cash & Carr .
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Os nossos produtos e serviços
NUTRIÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL
NUTRIÇÃO ANIMAL
A Finançor Agro-Alimentar, presente no setor dos alimentos compostos para animais, sob
uma multiplicidade de marcas distintas, apresenta um conjunto de soluções nutricionais
vantajosas para os produtores das várias espécies animais.
Disponibilizamos alimentos compostos para os bovinos, complementares à tradicional erva
fresca e verdejante que abunda nas pastagens açorianas, onde se inclui uma vasta gama de
rações para vacas leiteiras, que elevam o patamar de qualidade da nutrição animal de
precisão e contribuem para a sustentabilidade do mais importante setor de atividade
económica da região. Fazem também parte do nosso portfólio diversos alimentos compostos
completos para outros animais como suínos, aves, ovelhas, cabras, coelhos e cavalos.
A produção é orientada por valores e normas de segurança alimentar, alimentação de
precisão e I&D em nutrição animal, bem como pela salvaguarda da sustentabilidade ao
longo da cadeia de valor.
Empresas do Grupo:

Marcas:
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PRODUÇÃO ANIMAL
No Grupo Finançor dedicamo-nos à atividade de bovinicultura (Altiprado e Noviçor),
suinicultura (Agraçor e Provipor), avicultura (Pondel e Granpon) e, mais recentemente, de
aquicultura (Aquazor) (vide Investigação, Desenvolvimento e Inovação).
As condições em que são mantidos os animais são determinantes para o seu bem-estar,
saúde e segurança alimentar, bem como para a qualidade
e valorização dos produtos alimentares.
Deste modo, deﬁnimos as seguintes práticas:

Bovinos
Na produção de leite a Altiprado faz parte do projeto “ acas Felizes , no qual o
bem-estar animal é um dos pilares principais, suportado pelo princípio
que, uma vaca feliz é uma vaca que dá mais e melhor leite.
Este regime de exploração permite assegurar que os animais:
- Pastem ao ar livre e comam erva fresca 3
38

dias por ano

- ivam em comunidade, sem stress, junto de outras vacas
- Tenham acesso permanente a água fresca e a todos os
cuidados de saúde e higiene.
Na produção de bovinos de engorda o Grupo
cumpre com as boas práticas aplicáveis,
nomeadamente, no que se refere ao
número reduzido de animais em
parqueamento, com alimento
sempre disponível e água fresca,
nas melhores condições de
saúde e higiene, com uma
parte signiﬁcativa da
atividade em pastoreio.
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Aves
Na produção de carne de frangos, tendo em conta o
cumprimento estrito dos requisitos aplicáveis em
vigor, as nossas empresas1 têm a densidade animal
otimizada na maioria dos seus pavilhões.
Isto é possível devido aos modernos sistemas
automáticos de ventilação e aquecimento
que, gerando uma corrente de
renovação do ar suave, promovem a
circulação e temperaturas
adequadas ao bem-estar das
aves. A capacidade de
ventilação instalada permite
renovar o ar interior até
cerca de 0 vezes por hora
assegurando os
parâmetros de qualidade
do ar ideais.
Os pavilhões estão
equipados com sistemas de
alarme e sistemas de emergência
que em caso de falha da corrente
elétrica ou caso a temperatura
ultrapasse o valor ideal, as janelas estão
equipadas com um sistema automático de
segurança - anti-asﬁxia, que promove
a sua abertura.
As empresas integram todas as disposições legais
relativas ao bem-estar animal aplicáveis à criação de
frangos e à produção de ovos.
As condições de manutenção e criação de galinhas poedeiras são
determinantes para garantir o bem-estar e a saúde das mesmas e,
consequentemente, para a segurança alimentar. Em ambas as empresas
todas as gaiolas, desde as gaiolas melhoradas às gaiolas de conceção, estão
de acordo com todos os requisitos: do espaço por animal, altura, declive das
gaiolas, n.º de bebedouros, espaço no comedouro, espaço nos poleiros, ninhos,
cama, e barras de desgaste de garras.
Transversalmente, nas nossas empresas avícolas, são aplicados programas vacinais que
permitem controlar as doenças mais comuns nas aves, eliminando a utilização proﬁláticas
de antibióticos contribuindo para o bem-estar das aves.
1
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Pondel e Granpon.
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Suínos
A Agraçor tem um elevado estatuto de conformidade e reconhecimento nas práticas de
maneio em bem-estar animal implementadas na área da suinicultura, pelas entidades
oﬁciais, reguladoras e supervisoras e é reconhecida pelo seu compromisso e proatividade.
Destacam-se as seguintes:
Infraestruturas e ambiente, com sistema automático de arrefecimento, renovação
e circulação do ar das instalações pecuárias por ventiladores que, conferem,
em simultâneo, a redução da concentração de amoníaco e conforto
aos animais
Gestação de reprodutoras em liberdade, com disponibilidade
de alimento e de água fresca para abeberamento
acinação e desparasitação, de todos os animais
Abolição da castração e corte de dentes, a leitões
Alimento composto por matérias-primas de qualidade
e adequado às necessidades nutritivas, para as
diferentes fases de produção
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Incorporação de materiais manipuláveis (tiras
de papel, madeira macia não tratada,
aparas de madeira, entre outros), para
minimização de situações de stress,
canibalismo e lutas entre os animais
Densidades animais inferiores às
referenciadas nas normas, permitindo
maior área útil e disponível aos
animais, para seu maior conforto
Não utilização de substâncias promotoras
de crescimento, em todo os alimentos
so de atordoamento em todos os animais,
antes do abate
Total restrição à entrada de pessoas e viaturas
estranhas às instalações pecuárias, por forma
a conferir um elevado estatuto sanitário à unidade
de produção (biossegurança).
Empresas do Grupo:

Empresas Associadas:

Marcas:
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ALIMENTAÇÃO
Os consumidores são cada vez mais exigentes relativamente à segurança alimentar,
produção, transporte, transformação e comercialização dos alimentos, procurando uma
alimentação equilibrada e saudável.
No Grupo Finançor, através do controlo de toda a cadeia de valor, desde “o prado até ao
prato”, conseguimos assegurar aos nossos clientes, a segurança alimentar dos alimentos
que comercializamos e a sua origem 100% açoriana, com qualidade e frescura.
Na Salsiçor, a grande e diversiﬁcada oferta de produtos de carne e transformados de suíno,
bovino e aves, que são constantemente lançados no mercado, com os mais elevados
padrões de qualidade e de segurança alimentar, são provenientes, exclusivamente, de
animais nascidos e criados nas nossas explorações na ilha de São Miguel.
Na Finançor Agro-Alimentar, nas bolachas e farinhas que produzimos, asseguramos a
qualidade e a segurança alimentar dos produtos com o rigoroso controlo dos processos,
conjugando a tradição e as melhores tecnologias disponíveis.
Na empresa Nako disponibilizamos no mesmo espaço, um talho, uma charcutaria, uma
cafetaria com refeições prontas para levar ou comer no local, uma loja de produtos frescos e
congelados e a possibilidade de levar refeições prontas sem sair da sua viatura (Nako Drive),
com elevados padrões de qualidade e de segurança alimentar.
41
Empresas do Grupo:

Empresas Associadas:

Marcas:
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DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR
Em 201 , ocorreu a inauguração do empreendimento “Nako - Talho & Take A a .
Este projeto, em que o Grupo Finançor participa como empresa associada através
da Salsiçor, constituiu um grande desaﬁo, sendo a primeira experiência de retalho
alimentar da empresa e um conceito inovador nos Açores, em geral, e em São Miguel,
em particular.
Desde 2020, contamos com um novo projeto empresarial, após a aquisição, por parte
do Grupo Finançor, das lojas Solmar e Recheio Cash & Carr , que passa pela
recuperação e investimento nos seus diversos espaços comerciais e conta com
a parceria do Grupo erónimo Martins através do reforço da presença dos
produtos Pingo Doce.
Com 12 lojas nas ilhas de São Miguel, Santa Maria e Pico, o Solmar
existe há mais de 30 anos, tendo-se aﬁrmado pela qualidade dos
seus produtos e pelos preços competitivos.

Empresas do Grupo:
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Empresas Associadas:

Marcas:
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HOTÉIS E LAZER
Em 201 , o Grupo Finançor tornou-se o acionista maioritário do
Grupo Hoteleiro Azoris SGPS S.A. (então designado de
Investaçor SGPS S.A.). Apostando na modernização da
identidade e instalações, foi implementado um processo
de rebranding, nascendo a nova marca Azoris Hotels &
eisure e o slogan Experience the Power of Nature,
que remete para um apelo ao respeito e fruição
da natureza única que o destino Açores
tem para oferecer.
Dispomos de 3 unidades hoteleiras,
localizadas em São Miguel, Terceira
e Faial, atualmente todas com a
categoria de 4 estrelas.
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Empresas:

Marcas:

AZORIS ROYAL GARDEN
LEISURE & CONFERENCE HOTEL

AZORIS ANGRA GARDEN
PLAZA HOTEL
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AZORIS FAIAL GARDEN
RESORT HOTEL

Investigação, Desenvolvimento
e Inovação
Sabemos que o sucesso do Grupo Finançor em muito depende da sua capacidade
de adaptação à evolução das necessidades dos clientes e consumidores, bem como
da sua capacidade de antever oportunidades. Nesse sentido, apostamos na investigação,
desenvolvimento e inovação, de forma regular e consistente, através de projetos
e parcerias, internos e externos, que nos ajudam a desenvolver e antecipar soluções
com mais qualidade e menor impacto no meio ambiente.

INOVAÇÃO NA GAMA DE PRODUTOS
A Salsiçor é uma empresa do Grupo
que produz um conjunto de produtos
tradicionais típicos dos Açores.
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A sua capacidade de inovação e de
lançamento de novos produtos de
salsicharia tem vindo a ganhar mais
projeção nomeadamente as brasitas de
churrasco, de queijo, de frango e de churrasco
com picante, hambúrguer de frango,
hambúrguer com chouriço, hambúrguer com
queijo, bifão, linha de fatiados ﬁníssimos de bacon,
ﬁníssimos de ﬁambre da perna, bifes de perú e as
entradas do corisco.
A sua inovação foi reconhecida ao receber o prémio Sabor do
Ano 201 nos hambúrgueres de bovino e na salsicha de churrasco.
O Sabor do Ano foi lançado em Portugal em 2010 e é o único prémio
da área alimentar. Trata-se de um símbolo de qualidade e sabor
excecional dos produtos alimentares que guia o consumidor no processo
de escolha simpliﬁcando o momento de compra.
Tem como lema “Comer bem é viver melhor .
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NUTRIÇÃO DE PRECISÃO
Os princípios de sustentabilidade da Finançor Agro-Alimentar passam pela aplicação do
conceito de nutrição de precisão como um dos seus eixos basilares. A aplicação deste
conceito assenta em vários campos de atuação e a integração dos vários pilares permite
otimizar o conceito de nutrição de precisão.
O primeiro pilar é o relativo ao laboratório. A caracterização nutricional precisa de um vasto
número de parâmetros nutricionais das várias matérias-primas, de mais de 200 alimentos
compostos e de vários tipos de forragens, sendo a apresentação de resultados em 24 horas
uma das bases para uma nutrição de precisão de sucesso. A nossa capacidade laboratorial
assenta em tecnologias inovadoras e de parcerias com várias entidades internacionais.
A aplicação de tecnologias de ponta que visam aumentar a biodisponibilidade dos
nutrientes, tanto ao nível de produção fabril como ao nível nutricional constituem o segundo
pilar para a construção de uma nutrição de precisão. Ao nível fabril, por exemplo, utilizamos
processos de fabrico que aumentam a disponibilidade dos nutrientes, mas também
eﬁciência no fabrico. Ao nível nutricional, recorremos a enzimas, ácidos orgânicos e a outros
compostos químicos que aumentam o teor de energia da dieta, aumentam a digestibilidade
da proteína, da ﬁbra, dos minerais e provocam a subsequente redução da excreção destes
para o ambiente.
O terceiro pilar resulta do princípio da otimização da dieta tendo por base vários nutrientes
que são efetivamente assimilados pelas várias espécies animais nas várias fases do ciclo
produtivo. A exemplo, energia limpa, ácidos aminados, minerais absorvidos, velocidade
de digestão da ﬁbra e dos hidratos de carbono. Não utilizando nutrientes gerais
como sendo por exemplo a proteína bruta.
O quarto pilar fundamenta-se na capacidade da Finançor em ajustar in loco
a dieta às condicionantes existentes ao nível da exploração,
nomeadamente, procurando a conciliar os objetivos de eﬁciência
produtiva, económica e ambiental, e sustentando as decisões em
modelos matemáticos desenvolvidos por várias instituições
internacionais e devidamente validados que permitem
ajustar a dieta e prever as emissões de gases com efeito
de estufa.
A nutrição de precisão fundamenta-se na
integração dos quatro pilares apresentados
acima: caraterização analítica precisa,
aumento da digestibilidade dos vários
alimentos, uso de nutrientes que são
efetivamente utilizados pelos animais e
capacidade de ajuste da dieta in loco.
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INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM AQUICULTURA
A produção de alimento sustentável é uma necessidade
mundial.
A FAO (Organização das Nações nidas para a
Agricultura e a Alimentação) considera que os
stocks mundiais de pescado se encontram
sobreexplorados, enfrentando sérios riscos
de sustentabilidade.
Neste cenário, a aquicultura surge como
um meio para a diminuição da sobre
exploração de recursos naturais,
contribuindo para melhorar a
sustentabilidade dos recursos marinhos,
garantindo a disponibilidade de alimento de
qualidade e em quantidade para suprir as
necessidades da população humana.
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A Aquazor surge com o propósito de explorar o potencial
teórico existente de desenvolvimento da aquicultura offshore
nos Açores, de forma ecologicamente sustentável e
internacionalmente competitiva.
Neste sentido, a Aquazor apostou, em ambiente de Investigação e
Desenvolvimento, numa unidade de reprodução e de pré-engorda de peixes
(maternidade), numa estrutura aquícola de produção offshore de peixes e num
laboratório de ﬁcologia. Estas visam conhecer e otimizar o ciclo de reprodução e
produção das espécies selecionadas e adequar o modo de produção offshore às
condições de hidrodinâmica, atmosféricas e oceânicas dos Açores.

PROJETO INCOVER
A Agraçor integrou o Projeto INCO ER, que conta com a parceria de empresas de diversos
países europeus - Dinamarca, Alemanha, Reino nido, França, Portugal e Espanha - e é
ﬁnanciado pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Horizonte 2020 Investigação e
Inovação. Considerando os problemas globais de escassez de água e os elevados custos de
manutenção e operação dos sistemas de tratamento de águas residuais, o conceito
INCO ER foi desenhado para transformar o tratamento de águas residuais numa indústria
de recuperação de bioprodutos e num processo de fornecimento de água reciclada.
O projeto INCO ER, que decorreu entre 2017 e 2019, foi galardoado em 2018 com o Prémio
Industry Water na categoria Sludge & Resource recovery, pré-selecionado para o I Water
Awards for Best Innovation e foi ﬁnalista do concurso POWER Idea para comunidades
sustentáveis.
Relatório de Sustentabilidade 2020

PROJETO MITIMAC
A Altiprado, numa colaboração com a niversidade dos Açores desenvolveu um projeto de
investigação para a mitigação das alterações climáticas através da inovação no ciclo integral
da água mediante tecnologias de baixo carbono (MITIMAC).
O projeto MITIMAC, ﬁnanciado pelo programa INTERREG, com o apoio da Fundação Gaspar
Frutuoso, tem uma dimensão internacional além dos Açores e Madeira, envolve as
Canárias, Cabo erde, Mauritânia e Senegal e tem como principal objetivo a criação de um
cluster tecnológico que mitigue as alterações climáticas no ciclo integral da água, através de
tecnologias limpas e inovadoras.
No caso dos Açores, a gestão dos eﬂuentes pecuários de explorações bovinas,
nomeadamente o espalhamento de chorumes, constitui uma prática que inﬂuencia
negativamente a qualidade da água na sua origem. Este envolvimento coloca a Altiprado
como empresa pioneira na procura de soluções para o tratamento de eﬂuentes de
bovinicultura.
Na prática, o projeto consiste na utilização de leitos de macróﬁtas para “ﬁxar os poluentes,
tendo um impacto signiﬁcativo na proteção das origens de água, na diminuição de odores e
valorização agrícola através das lamas e das águas residuais tratadas como fertilizantes e
para rega de culturas forrageiras.
A replicação destes ensaios na Agraçor e Provipor, no tratamento de eﬂuentes de
suinicultura, constitui um importante aproveitamento de sinergias entre as nossas
empresas.

PROJETO SAFEGRAINS
A Finançor Agro-Alimentar, como maior importador e armazenista
de cereais da região foi convidada, pelo Instituto Superior de
Agronomia da niversidade de isboa, para uma parceria no
âmbito do Projeto “SafeGrains - Contaminação de cereais
e derivados armazenados por pragas de insetos e
fungos , mais especiﬁcamente da deteção de
Trogoderma granarium everts (Coleoptera,
Dermestidae) em instalações de
armazenagem de cereais.
O objetivo principal desta tarefa é
desenvolver um protocolo de amostragem
de Trogoderma granarium, em conjunto
com o Consortia, (Portugal, Espanha,
Inglaterra e Itália), utilizando armadilhas
especíﬁcas que permitam esclarecer se esta
espécie de dermestídeo está presente
em Portugal.
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Os nossos Clientes
O Grupo Finançor pretende ser uma organização dinâmica, moderna, com ambições e
criatividade, reconhecida pelos padrões de qualidade que satisfaçam plenamente os nossos
clientes e consumidores, mantendo e reforçando a imagem de prestígio que nos caracteriza.
Estamos no mercado para produzir e comercializar produtos alimentares seguros e de
qualidade que satisfaçam as necessidades e expectativas dos nossos clientes e consumidores.
Para o efeito, disponibilizamos um atendimento personalizado que facilita o acesso dos
clientes a toda a informação necessária para que possam retirar o melhor partido possível dos
produtos do Grupo.
As nossas empresas propõem-se a:
• Asse urar a conﬁança e a ﬁdelidade do cliente satis a endo as suas necessidades
e e ectati as desen ol endo u a cultura direcionada ara o ercado e ara
os resultados.
•

arantir a con or idade dos rodutos a se urança ali entar e o cu
ri ento dos
requisitos ambientais através das boas práticas da legislação e requisitos aplicáveis.

Esquematizamos abaixo a afetação da tipologia de Clientes por segmento de negócio:

Explorações
Agro-Pecuárias
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Nutrição
Animal

Outros

Revendedores
Distribuidores
Cooperativas
Consumidor
Final

Empresas
do Grupo
Empresas
do Grupo
Grande
Distribuição

Outros

Outros

Distribuição
Alimentar

Retalho
Pequeno
Comércio

Alimentação

Canal
HoReCa

Operadores
Turísticos/ OTAs

Retalho
Pequeno
Comércio

Canal
HoReCa
Agências
de Viagens

Outros

Hotéis
e Lazer

Clientes
Empresariais

Cliente
Direto
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Capítulo 5

O nosso compromisso
com a Sociedade
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Gestão da pandemia no Grupo Finançor
Desde o início da pandemia que procurámos estar sempre atentos à evolução da situação e
às recomendações da Direção Geral da Saúde e Direção Regional de Saúde.
Nesse sentido, elaborámos desde logo o nosso Plano de Contingência para o novo
Coronavírus Covid-19, cuja primeira versão data de março 2020, documento que se revelou
essencial no sucesso da gestão da pandemia no Grupo Finançor.
Reﬁra-se que os colaboradores do Grupo Finançor mantiveram-se, com espírito de missão,
na linha da frente do combate, assegurando a produção e a distribuição dos alimentos para
animais e dos géneros alimentícios humanos.
Em 2020, registaram-se os seguintes dados no Grupo:

DADOS GLOBAIS
Ca

c nﬁ
te

C

a
i

c nﬁ
i e

ia e

a entena

a a a
(Azoris)
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e
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No âmbito da “Prevenção e Controlo , o Plano de Contingência deﬁne a intervenção com
objetivos e procedimentos especíﬁcos, designadamente para:
Informação e divulgação do Plano de Contingência (ações de sensibilização/formação,
folhetos, cartazes, email, normas internas, comunicados e outros)
Deteção e monitorização de casos suspeitos (controlo de temperatura corporal à entrada
testes rápidos de diagnóstico invitro
Isolamento e gestão de casos com vigilância de contatos com suspeitos
Reforço das medidas de higienização de pessoas, equipamentos e instalações
(desinfetante para mãos, superfícies, qualidade do ar e outros)
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Descontaminação e gestão de resíduos da área de isolamento
Adoção de novas formas de trabalhar (trabalho por turnos, locais de trabalho e horários
desfasados, teletrabalho e reuniões em ambiente remoto)
Disponibilização de equipamentos de proteção individual (máscaras descartáveis e
reutilizáveis, luvas, fatos descartáveis e aﬁns) para os colaboradores e instalação de
equipamentos de proteção coletiva (suportes de acrílico) nos locais de trabalho.

CLEAN & SAFE
Os hotéis Azoris foram identiﬁcados pelo Turismo de Portugal e Turismo dos Açores como
"Estabelecimento Saudável & Seguro”.
Entre outras medidas, foi, desde logo, implementado um plano de contingência adequado à
realidade de cada um dos hotéis para assegurar a segurança dos colaboradores e a
continuidade da atividade, por forma a satisfazer as necessidades e expectativas dos nossos
clientes e hóspedes.
Esta distinção é sujeita a inspeção pela Direção Regional do Turismo de modo a garantir a
correta implementação de medidas de prevenção e proteção contra a pandemia de
Covid-19.
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No início da pandemia (março de 2020), quando existia escassez de gel desinfetante no
mercado, no laboratório de análises da Finançor Agro-Alimentar, graças à experiência e
competências dos seus técnicos, foi desenvolvida uma fórmula de desinfetante à base de
álcool e glicerol para responder às necessidades das várias empresas do grupo.
Com esta medida foi possível disponibilizar, numa altura muito crítica, gel desinfetante para
ser utilizado pelos colaboradores e, nas empresas com atendimento ao público, pelos
clientes.

C
Em março de 2020, após identiﬁcação desta necessidade pela Secretaria Regional da Saúde,
o Grupo Finançor doou a esta entidade um equipamento de deteção da infeção por
Covid-19, através da extração do material genético do vírus (RNA), bem como os respetivos
consumíveis, com capacidade para analisar 25.500 amostras de pacientes.
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As nossas pessoas
A qualidade dos serviços e produtos que constituem o portefólio do nosso Grupo, e
consequentemente a prosperidade da empresa, está dependente do empenho e esforço
que diariamente os nossos colaboradores neles investem. Conscientes da sua importância,
procuramos assegurar a integração, formação, motivação e bem-estar de todos os nossos
colaboradores.
Conforme se veriﬁca no gráﬁco abaixo, o número de colaboradores apresentava uma
trajetória ascendente nos últimos anos. Reﬁra-se que em 2020 o setor da Distribuição
Alimentar do Grupo Finançor apenas incluia o Nako, sendo que em 2021, passa também a
abranger Finançor Distribuição Alimentar e Finançor Cash & Carr .

C

1391
795

783

749
469

496

494

280

299

289

2018

2019

2020

711
680

TOTA
MASC

INO

FEMININO
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2021

(previsão)

A gestão de talento é de extrema relevância para o Grupo. Pelo nosso contexto geográﬁco e
pelas nossas áreas de negócio, identiﬁcamos algumas diﬁculdades na captação de talento.
De modo a melhor gerir este tema, monitorizamos a evolução dos indicadores relativos às
admissões/entradas e às demissões/saídas de colaboradores.
Relativamente às admissões, houve uma diminuição do volume de contratações pelas
razões já mencionadas e manteve-se a tendência de um maior volume de contratação nas
faixas etárias mais jovens.

D

C

D
16%

16%
TOTA

9%

< 30
DOS 30 AOS 0 ANOS
> 50

2018

2019

2020
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No entanto, veriﬁcou-se uma descida relativamente à taxa de saídas, evidenciando os nossos
esforços de retenção de talento.

C

D
13%
12%
11%

TOTA
< 30
DOS 30 AOS 0 ANOS
> 50

2018

2019

2020

No âmbito das medidas de atração e retenção de talento, no sentido de promover o
bem-estar dos nossos colaboradores, desenvolvemos um conjunto de atividades e
benefícios, que incluem:

e ta e ata
e ca a e

acina c nt a
a i e a na

Anualmente é
organizada uma
Festa de Natal para
todos os
colaboradores que
inclui jantar,
animação e sorteio
de cabazes.
Em 2020, por
motivos
relacionados com a
Covid-19, esta
iniciativa foi
substituída pela
oferta aos
colaboradores de
vouchers para
compras.

disponibilizada
a vacina
gratuitamente aos
colaboradores
interessados.
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a i a e eciai
na e
e a

ci na
c n i e
anta a a
c a
a
e

Os colaboradores
têm acesso a
condições especiais
para aquisição de
produtos e serviços
nas empresas do
Grupo,
nomeadamente,
através do cartão
de desconto Nako e
atribuição de
descontos/tarifas
especiais nos hotéis
Azoris.

Têm sido
estabelecidos
protocolos com
ginásios, óticas,
clínicas,
consultórios
médicos e
laboratórios de
análises que dão
acesso a condições
muito vantajosas
aos colaboradores
do Grupo.
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C
A formação proﬁssional é uma oportunidade para os colaboradores adquirirem
competências conducentes à execução de um trabalho de excelência. O investimento em
formação permite tornar o capital humano mais produtivo, criativo e inovador criando valor
acrescentado para a empresa. Neste sentido, no Grupo Finançor proporcionamos aos
colaboradores formação de qualiﬁcação e/ou de atualização, com vista a potenciar as
competências adequadas às funções e a promover melhores níveis de desempenho.
As nossas empresas concebem, anualmente, um plano de formação1 cujo conteúdo está
diretamente relacionado com a área de atuação de cada empresa. A conceção deste plano
decorre do processo de identiﬁcação de necessidades que é feito com o contributo dos
quadros de gestão (intermédia ou de topo, dependendo da estrutura de cada empresa).
Sempre que identiﬁcadas necessidades transversais ao Grupo são dinamizadas ações
dirigidas a colaboradores das várias empresas.
O nosso Plano Anual de Formação (PAF) pode ser atualizado, mediante solicitações ou
necessidades adicionais que se veriﬁquem ao longo do ano.
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Em 2020, as principais áreas de formação foram as identiﬁcadas abaixo, existindo um
conjunto alargado de tipo de formações, nomeadamente formação técnica especíﬁca das
várias áreas, formação de enquadramento na empresa e formação de desenvolvimento
pessoal:
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No sentido de operacionalizar o PAF, recorremos a Entidades Formadoras externas
certiﬁcadas e possuímos uma olsa de Formadores internos certiﬁcados que desenvolvem
ações de formação nas suas áreas de especialização (intraempresa e interempresas).
O PAF está sujeito a auditoria no âmbito do SG A2.

1
2

Desde 2003 que existe o Plano Anual de Formação no Grupo Finançor, decorrente de obrigações estabelecidas no Código do Trabalho.
Esta informação não inclui o total de empresas do Grupo, referindo-se às seguintes: Finançor Agro-Alimentar, Salsiçor, Nako e Azoris.
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Existe um número bastante signiﬁcativo de ações on-job, sobretudo para integração de
novos colaboradores em qualquer área de negócio, com grande incidência na área da
Distribuição. No ano de 2020, e mediante restrições decorrentes da situação pandémica, a
formação presencial foi restrita à essencial, sendo priorizado o formato online. Ainda assim e
considerando as limitações, conseguimos assegurar uma taxa de execução global do PAF
de 60%.

2020:

Horas de
formação

Ações de
formação

Cumprimento
do PAF

5 845

417

60%

Relativamente ao número médio de horas de formação por colaborador, conforme se
observa no gráﬁco abaixo, veriﬁca-se um aumento generalizado nas várias categorias
proﬁssionais, à exceção da categoria 'Outros', que inclui: operadores e auxiliares, entre outros.
Apesar do impacto da pandemia, o número médio de horas de formação foi superior ao
veriﬁcado em 2018.
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6,7

O TROS

2020

TOTA
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A Avaliação de Desempenho é um instrumento de apoio à gestão e é visto como um
estímulo ao desenvolvimento dos colaboradores, ao cumprimento dos nossos objetivos e à
satisfação das necessidades dos clientes. Para além de permitir aferir níveis de desempenho,
é um momento privilegiado de reﬂexão sobre procedimentos em vigor na empresa, assim
como das necessidades de desenvolvimento de cada colaborador.
A Avaliação de Desempenho, processo implementado desde 2010 na Finançor
Agro-Alimentar, e progressivamente alargado às restantes empresas, tem caráter anual e
aplica-se a todos os colaboradores, incluindo contratados a termo certo, a termo incerto e
por tempo indeterminado, pressupondo o exercício de funções num período igual ou
superior a meses no ano ao qual a avaliação diz respeito3.

C
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100
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96

95

T CNICOS
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79

77

55

T CNICOS
OPERACIONAIS
2018

75

2019

O TROS

TOTA

2020

O processo de avaliação é operacionalizado pelo Departamento de Recursos Humanos e a
avaliação é realizada pelas Cheﬁas Diretas, podendo as mesmas recorrer a outras fontes de
informação relevantes, nomeadamente, outros interlocutores, reporte funcional, indicadores
operacionais, resultados de auditorias, entre outros.
Os modelos de avaliação de desempenho em vigor assentam em Competências e têm por
base critérios vocacionados para a Eﬁcácia Eﬁciência e ualidade. avaliação é associado
um critério de assiduidade.
As empresas podem atribuir prémios de desempenho, em função dos resultados
operacionais.

3

Poderão também ser avaliados estagiários como fonte de apoio de decisão sobre a contratação/integração.
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O Grupo Finançor, através do processo de avaliação de desempenho, pretende promover a
motivação e o desenvolvimento de competências dos colaboradores, reconhecê-los pelo seu
desempenho, identiﬁcar necessidades de desenvolvimento de competências, considerar a
progressão na carreira de colaboradores que evidenciem potencial para outras funções,
apoiar processos de decisão em matéria de recursos humanos e melhorar a arquitetura de
processos, gerando valor acrescentado para a empresa.
Os resultados gerais da avaliação são comunicados pela Administração, podendo também
ser transmitida informação pelas Cheﬁas e pelo Departamento de Recursos Humanos.
O processo de avaliação de desempenho, enquanto ferramenta de gestão, é revisto sempre
que necessário com vista à sua adequação à função e à área de negócio.

C
No Grupo Finançor trabalhamos diariamente para promover a melhoria das condições de
segurança, higiene e saúde no trabalho de forma a reduzir o risco das operações, tendo em
vista a prevenção dos acidentes e doenças proﬁssionais, e a melhoria do ambiente de
trabalho.
Estão implementadas nas várias empresas um conjunto de processos e ações que visam a
gestão do tema da saúde e segurança ocupacional, nomeadamente auditorias e observação
direta dos locais de trabalho, instruções de trabalho, registos e a existência de um
trabalhador designado (responsável pelo setor). Estas medidas justiﬁcam a diminuição do
número de acidentes de trabalho em 2020 (-38%), afetadas pelos constrangimentos
relacionados com a pandemia.
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41

2018

36
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2020

R CIO DE ACIDENTES DE TRA A HO DE COM NICA O O RIGAT RIA
- N.º de acidentes de trabalho / N.º de horas trabalhadas 1 000 000

O rácio de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória observou uma diminuição
signiﬁcativa em 2020.
4

Rácio de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória
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(Número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória/Número de horas trabalhadas) x 1.000.000
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R CIO DE ACIDENTES DE TRA A HO GRA ES
- N.º de acidentes de trabalho / N.º de horas trabalhadas 1 000 000

No entanto, observou-se mais um acidente de trabalho grave em 20206.
No âmbito da gestão de riscos e perigos relacionados com a saúde e segurança no trabalho,
os nossos colaboradores são envolvidos ativamente na identiﬁcação dos mesmos devendo
reportá-los ao seu superior hierárquico sempre que os identiﬁquem. Para que o possam
fazer de modo informado e consciente, promovemos ações de sensibilização e de formação
sobre os riscos inerentes a cada função.
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De modo a garantir a participação dos colaboradores, realizamos também o levantamento
das necessidades de formação por setor nesta matéria (vide O nosso compromisso com a
Sociedade As nossas pessoas Desenvolvimento e formação dos colaboradores) através do
qual são deﬁnidas as ações de formação a realizar, para além das que estão abaixo
identiﬁcadas. também feita a divulgação de informações relevantes nos locais de trabalho.

Principais temas/áreas de formação SST em 20207:
e e
a t a a
e
c nte t
e an e ia
e aﬁ
a aa
e
an a e a e
n
a a
C

en i i i a
eta ti i a
etet
e etai

cnica
an

i t i

e

e

t
í ic
i c e e i a
e e en

e

ac a

ea ent
e
ina n
t iai

C
e a e
Ci e e
an a
an a n
a a
e
a
a

i
e

ei

a iﬁca
e
an
a
e
e
i a ent
i a
e
e

an a a n
a
n e et a a
e a
ica

c

an a e
t
i a

n
e a

c

ia

i
inicia e
e at a i a

ce i ent
a a
i
e e
it a
e an e ia

Rácio de acidentes de trabalho graves (exceto óbitos) (Número de acidentes de trabalho com consequências graves, exceto óbitos/Número de horas trabalhadas)
x 1.000.000
6
Por acidentes de trabalho graves entendem-se aqueles que resultam em óbito ou em lesão da qual o trabalhador não consegue se recuperar ou da qual não se espera
que se recupere plenamente em seis meses para sua condição de saúde anterior ao acidente.
7
Para mais informação sobre as áreas de formação abordadas no âmbito da formação em SST, consultar a Tabela GRI.
5
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Para garantir o devido acompanhamento das situações identiﬁcadas, elaboramos relatórios
de identiﬁcação de perigos e avaliação de risco por função, inquéritos de averiguação de
acidentes/incidentes, registos de não conformidades e plano de ações de melhoria.

Todos os anos acolhemos vários estagiários, tanto curriculares, como proﬁssionais, os quais,
de acordo com a nossa cultura empresarial, são tendencialmente integrados nos quadros.
Em 2020, recebemos no Grupo mais de quarenta estagiários, a maioria integrados no sector
da hotelaria.
A hotelaria foi uma área de negócio fortemente afetada pela pandemia, pelo que os
números globais de estágios promovidos e posteriormente integrados foram inferiores aos
dos anos anteriores, conforme apresentado no gráﬁco abaixo:
2018

2019

2020

Estagiários integrados no Grupo Finançor

70%

69%

57%

Estagiários integrados no Azoris

56%
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Estagiarios com licenciatura
Estagiarios com curso tecnico-proﬁssional
Estagiarios com frequência universitária
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A nossa Comunidade
Através do nosso posicionamento ao longo de toda a cadeia alimentar, contribuímos para
combater a fome e a subnutrição, garantindo a qualidade dos produtos a preços justos,
ajudando assim a quebrar ciclos de pobreza extrema e de exclusão social.
Além disso, enquanto membro ativo das comunidades em que estamos inseridos, desde
sempre prestamos apoio às mesmas, através de doações, tanto em espécie (dos nossos
produtos), como em numerário. Nos últimos anos têm sido deﬁnidas áreas de atuação
preferenciais, por forma a abranger grupos mais vulneráveis, através da celebração de
parcerias com instituições, tais como, o anco Alimentar Contra a Fome e a iga Portuguesa
Contra o Cancro.
Procuramos também apoiar, concretizar e incentivar iniciativas e projetos com impacto no
aumento do bem-estar das nossas comunidades, nomeadamente através da promoção da
alimentação e de estilos de vida saudáveis, do desporto, do sucesso escolar e académico, da
cultura e arte, do empreendedorismo e da cidadania.
Conscientes de que os recursos são escassos perante as múltiplas necessidades que
existentes, no Grupo Finançor acreditamos que a contribuição das nossas ações e empresas
fazem a diferença e têm impactos positivos signiﬁcativos na Comunidade8.
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C
287 634

144 706
77 910

2018

8

2019

2020

Esta informação não inclui o total de empresas do Grupo, referindo-se às seguintes: Finançor Agro-Alimentar, Agraçor, Aquazor, Granpon, Avigex, Salsiçor. Azoris, Nako
e Salsiçor Terceira.
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Destacamos as seguintes iniciativas:

A Finançor Agro-Alimentar, formalizou um
Protocolo de Cooperação com a niversidade
dos Açores para atribuição de um prémio de
excelência ao aluno com melhores resultados no
Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais. O
acordo prevê ainda a oferta de um estágio na empresa
e o apoio à atividade promocional da Faculdade de
Economia e Gestão (FEG) da niversidade dos Açores.

A Finançor Agro-Alimentar, como reconhecimento da atuação e de todo o apoio prestado à
comunidade pela Associação Humanitária dos ombeiros oluntários de Ponta Delgada,
ofereceu a esta instituição quatro fatos completos e duas agulhetas de combate a incêndios.
Esta iniciativa surgiu na sequência do combate a um incêndio, ocorrido em junho 2020, num
armazém de matéria-prima para alimentação animal, no Complexo Industrial da agoa.
61

C

C

A campanha Toca a juntar para ajudar. , que teve início em 2010, resulta de uma
colaboração entre a M SAMI (Operações Municipais do Ambiente EIM) e a Finançor
Agro-Alimentar, e tem como propósito apoiar a APCSM (Associação Paralisia Cerebral De
São Miguel). No âmbito desta ação, entregámos à M SAMI uma signiﬁcativa quantidade de
resíduos de plástico e metal que foi depositada nas nossas instalações por diversos cidadãos
e entidades. Por cada tonelada entregue na M SAMI, esta entidade realizou donativos
monetários à APCSM, posteriormente revertidos na compra de equipamentos necessários a
esta associação.

C
A Avigex, através da doação de bens alimentares, apoia o Projeto São ucas, o qual é gerido
pela Conferência icentina de São osé e pelo Centro Paroquial de em Estar Social de São
osé (CP ESS ).
O Projeto São ucas foi criado com a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas e
famílias em situação de desfavorecimento económico e social, residentes na Paróquia de
São osé, concelho de Ponta Delgada, apoiando cerca de 40 famílias.
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O projeto “Zero Desperdício” foi criado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, em
parceria com a Associação Seniores de São Miguel, e visa atribuir diariamente refeições a
vinte e sete agregados familiares carenciados do concelho, num total de mais de 60 pessoas.
Os nossos excedentes de paniﬁcação e pastelaria, que cumprem os requisitos de segurança
alimentar, são, diariamente, doados ao Movimento Desperdício Zero.

O Grupo Finançor colabora ativamente na promoção da venda da Agenda Solidária do GAP
desde há alguns anos. Este projeto tem como objetivo a angariação de fundos para a
compra de equipamentos para a melhoria das condições do Serviço de Pediatria dos
três hospitais da região.

C
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C

O Cartão Cliente Nako permite obter descontos em compras, com
condições diferenciadas para colaboradores do Grupo Finançor,
clientes individuais e para entidades protocoladas. Destaca-se
que, nos anos de 2019 e 2020, os descontos atribuídos aos
colaboradores do Grupo Finançor e às entidades
protocoladas do canal HoReCa representaram cerca
de 2/3 da totalidade dos descontos atribuídos.
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Capítulo 6

O nosso compromisso
com o Ambiente
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No Grupo Finançor, para além das preocupações e obrigações inerentes à Responsabilidade
Ambiental que decorre da natureza e dimensão das áreas de negócio em que atuamos,
nomeadamente, as instalações sujeitas ao regime de Prevenção e Controlo Integrado da
Poluição (PCIP), estamos comprometidos com práticas empresariais sustentáveis, de adesão
voluntária, com o objetivo da proteção ambiental.
Pautamos a nossa atuação por valores e princípios orientadores como sejam:
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Gestão de Materiais
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No Grupo Finançor, a Finançor Agro-Alimentar, na sua atividade industrial é a principal
empresa no que se refere a consumos de materiais, concretamente, matérias-primas que
utiliza para produção de alimentos compostos para animais e farinhas de trigo (moagem).
Incorpora, para além de cereais, quantidades consideráveis de coprodutos de outras
indústrias, provenientes de fornecedores estrangeiros e nacionais, valorizando o que de
outra forma seria um resíduo.
Internamente, na unidade de moagem, as sêmeas, coproduto da limpeza e descasque dos
trigos, são encaminhadas diretamente para a produção de rações.

C
3%

C

1%
C

C

C

45%

C
18%
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Em 2020, as principais matérias consumidas foram os cereais, representando cerca de 45%
do total, seguido dos coprodutos com 39% que englobam os bagaços de oleaginosas (21%) e
os produtos derivados de cereais (18%).
Adicionalmente, entre empresas dos Grupo Finançor, os resíduos orgânicos produzidos são
valorizados como matéria-prima para produção de energia na Agraçor.
No que se refere a embalagens usadas nos nossos produtos acabados, procuramos gerir o
uso desses materiais de forma responsável, através da eﬁciência na utilização dos mesmos e
da substituição de materiais não renováveis por materiais renováveis, sempre que possível,
ou por materiais com um menor impacto ambiental.

Gestão de Energia
Temos implementadas várias medidas de eﬁciência energética nas várias empresas. O
aumento do consumo de energia que se veriﬁca nos últimos três anos é justiﬁcado
sobretudo pelo aumento de produção e prestação de serviços nas várias empresas.

C

C

C

0,00102

2018
CONSUMO TOTAL DE ENERGIA (GJ)

1

103.425,80

102.336,33

101.589,91

C

0,00103

0,00095

2019

2020
CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA (GJ/VEDG)

C
77 589

76 713

76 091

25 499

2018

25 624

2019
ENERGIA NÃO RENOVÁVEL (GJ)

1
2

25 837

2020
ENERGIA RENOVÁVEL (GJ)

VEDG - Valor Económico Direto Gerado em euros - vide GRI 201-1.
Para os cálculos da percentagem de energia renovável e não renovável tomámos como referência o mix energético da EDA de 2020 e o valor produzido no Grupo.
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No âmbito das obrigações estabelecidas no Decreto-Lei n.º 71/20083, das várias empresas do
Grupo, a Finançor Agro-Alimentar, como consumidor intensivo de energia, está sujeita a
uma Auditoria Energética que permite avaliar o seu desempenho. Neste sentido foi deﬁnido
um Plano de Racionalização de Energia (PREn). Este é composto por medidas de Utilização
Racional de Energia (URE) cuja implementação permite reduzir os indicadores energéticos
da instalação e melhorar a sua eﬁciência energética. A execução do PREn é acompanhada,
de 2 em 2 anos, por uma entidade externa à empresa e os seus relatórios enviados para
Direção Geral de Energia e Geologia.
Têm sido implementadas, nas diferentes empresas, diversas medidas para melhorar a
eﬁciência energética:

Instalação de um compressor com E de última
geração (- 11,1 tonCO2 / ano);
Recuperação de Energia Térmica no Compressor de ar
comprimido para aquecimento de água de reposição
do depósito de condensados (- 23,2 tonCO2 / ano);
Implementação de um plano periódico de pesquisa
e identiﬁcação de fugas de ar comprimido com
equipamento ultrassónico (- 15,0 tonCO2 / ano);
66
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Reduções
alcançadas:
- 7% (2018)
- 6,9% (2019)
- 4,9% (2020)

Instalação de variadores electrónicos de velocidade
(VEVs) em ventiladores para regulação de caudal de ar
em substituição da regulação feita por válvulas
(- 9,4 tonCO2 / ano);
Substituição da iluminação existente por tecnologias
mais eﬁcientes ( ED) (- 24,5 tonCO2 / ano);
Aplicação de isolamentos térmicos na rede de vapor,
nomeadamente em pequenos troços de tubagem,
válvulas e ﬂanges (- 40,2 tonCO2 / ano);
Sensibilização para ações e cuidados de caráter geral a
ter em conta na iluminação;
Instalação de sensores de movimento em armazéns e
de temporizadores nos pisos da fábrica para iluminação;
Ações de formação em gestão de energia,
nomeadamente dirigidas aos diretores de produção;
Aquisição de analisador de energia para facilitar a
análise, estudos e tomada de decisões.

3

O artigo n.º 1 do D.L. n.º 71/2008, de 15 de abril, estabelece que o Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) é aplicável a todas as instalações
Consumidoras Intensivas de Energia (CIE), ou seja, que apresentem um consumo de energia superior a 500 tep/ano. Estas empresas são obrigadas a racionalizar o seu
consumo de energia de acordo com as metas legais.
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m ponto de luz ligado ao entrar numa unidade
de alojamento;
Substituição para lâmpadas ED nas unidades
hoteleiras entre 2016 a 2018;

i

Sensibilização para ações e cuidados de caráter geral
a ter em conta na iluminação;
Instalação de sensores de movimento em instalações
sanitárias públicas de serviço ao cliente e internas;
Certiﬁcação energética dos edifícios do Azoris4.

an

ne

n e

Substituição dos aquecedores, por equipamentos mais
modernos e eﬁcientes.
Aumento da capacidade das baterias de energia reativa
no entreposto;

a i

Instalações com instalação painéis fotovoltaicos.
Novas instalações com instalação painéis fotovoltaicos
Gestão de frio de acordo com a tarifa diária

a i

e cei a

Desligar o túnel de congelação no período entre as
1 h e as 07h e durante o período de ﬁm de semana
Aumentar a capacidade de congelação com
aproveitamento em armazém em substituição
de contentores exteriores.

Desde 2014 que no Grupo Finançor contamos com o sistema Gesfrota na gestão da
nossa frota de viaturas de serviço. Trata-se de uma solução de gestão e localização de
veículos através da tecnologia de GPS/GPRS. Esta solução permite um maior controlo
das movimentações e uma gestão de custos otimizada no dia-a-dia, no que se refere à
utilização das viaturas.
Através do acesso à plataforma Gesfrota, as diversas empresas do Grupo têm acesso
detalhado às informações determinantes para tomarem decisões em tempo útil e a
toda a informação relevante da área administrativa e técnica das viaturas,
contribuindo, nomeadamente, para uma maior eﬁciência na gestão dos consumos de
combustível.

4

O certiﬁcado energético presta informação sobre as medidas de melhoria de desempenho energético e da qualidade do ar interior, com viabilidade económica, que
podem ser implementadas para reduzir as suas despesas energéticas e simultaneamente melhorar a eﬁciência energética do imóvel.
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C
Nos últimos anos, a tecnologia associada à energia solar teve um grande
desenvolvimento, especialmente devido à sua capacidade de produzir energia
a partir de um recurso renovável. Para o Grupo Finançor a capacidade
de aproveitar a luz solar é uma mais-valia em prol da sustentabilidade.
Atualmente temos painéis fotovoltaicos na Salsiçor, Salsiçor Terceira
e Aquazor. Estes painéis têm as seguintes características e foram
instalados nas seguintes datas:
Salsiçor (sede): 0,32 k p, instalados em outubro/2018
Aquazor: 22,4 k p, instalado em novembro/2019
Salsiçor Terceira: 108,8 k

p, instalada em janeiro/2021

Salsiçor (congelados): 22,4 k
em maio/2021

p, instalado

Encontra-se ainda em análise a instalação de
painéis fotovoltaicos na Finançor Cash &
Carry e reforço do número de painéis da
Salsiçor.
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Gestão da Água
Dado que a água é um recurso escasso, temos vindo a desenvolver medidas especíﬁcas
visando o mais eﬁciente uso da mesma e a minimização do consumo da rede pública. Estas
medidas têm em conta a realidade de cada uma das nossas empresas e a origem da água
consumida pelas mesmas (rede pública, poço de maré, furos, água de nascente e águas
pluviais), incluindo mecanismos de monitorização e racionalização dos consumos.
Em 2020, o uso de água teve uma redução de 11,03% relativamente ao ano de 2019, tendo
sido registada a maior redução no consumo de água da rede pública, com uma diminuição
de 12,2% (201 142 m3 em 2019 vs 176 636 m3 em 2020).
Têm sido implementadas, nas diferentes empresas, diversas medidas que permitem
minimizar os consumos de água potável. Contudo estamos conscientes que o fecho das
unidades hoteleiras (derivado da pandemia) contribuiu para essa descida.
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201 142
176 636

161 752
0,00201

0,00179
8 997

6 614

9 826

2018

6 594
2019

0,00193
10 359

6 569
2020

CAPTAÇÕES DE ÁGUA DO MAR

APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA REDE PÚBLICA

CAPTAÇÃO ESPECÍFICA DE ÁGUA (m3/VEDG)

Em 2020, o nosso consumo total de água teve uma redução de 11% relativamente ao ano de
2019. A diferença entre estes valores revela uma maior eﬁciência nos processos de utilização
de água.
No Grupo Finançor procuramos gerir de forma eﬁciente e consciente os recursos hídricos.
Neste sentido, adotámos algumas medidas que nos permitem utilizar quantidades mais
reduzidas de água potável nos nossos processos industriais.
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Procuramos nas diversas empresas e atividades do Grupo Finançor aproveitar as
águas pluviais e assim reduzir o consumo de água potável.
A Finançor Agro-Alimentar aproveita a água pluvial através de um sistema que
permite ﬁltrar e desinfetar a água da chuva para a lavagem de viaturas de serviço.
Este é um tratamento que se apresenta necessário, uma vez que, nesta indústria as
escorrências de águas pluviais dos telhados apresentam alguns níveis de
contaminação com poeiras e excrementos de aves.
Este sistema foi instalado em 2020 permitindo armazenar até 60 m3 de águas pluviais,
sendo o consumo médio diário previsto de 3 m3.
A Pondel e a Granpon recolhem da superfície coberta dos pavilhões água pluvial para
dentro de tanques de capacidade variável que é utilizada nas operações de desinfeção
de material e equipamentos produtivos. As duas empresas em conjunto utilizaram
cerca de 473 m3 de água pluvial em 2020.
A Agraçor e a Provipor também utilizam a água pluvial captada dos telhados dos
pavilhões, tendo em 2020, em conjunto, utilizado cerca de 6 097 m3 de águas pluviais
em lavagens.
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Na fábrica de rações, utilizamos água salobra proveniente de um Poço de Maré, com
17,5 metros de profundidade, situado dentro do complexo fabril de Lagoa.
A água salobra apresenta mais sais dissolvidos que a água doce e menos que a água
do mar e como tal tem de ser tratada para poder ser usada. Recorrendo a um
processo de tratamento por osmose inversa, é retirada praticamente a totalidade dos
sais, sendo estes devolvidos ao mar. Este eﬂuente, pelas suas características não
compromete o meio natural5.

C

A MATER-aqua, é a unidade de reprodução e pré-engorda de peixes da empresa
Aquazor. Nesta unidade existem três sistemas de recirculação de água:
Sistema para os reprodutores
Sistema para a produção larvar
Sistema para a pré-engorda de juvenis.
Em cada um destes sistemas é possível controlar os parâmetros associados à água e à
sua qualidade, nomeadamente, temperatura, oxigénio dissolvido, salinidade, pH e
nutrientes.
Em sistema de produção fechado, a água é mantida com um reduzido custo
energético. As bombas de água necessárias para efetuar a recirculação da água são
de menores dimensões e necessidades energéticas quando comparadas com as
bombas de captação de água no mar.
Relativamente, à temperatura, por ser o fator mais crítico para as diferentes etapas de
produção, sendo o sistema fechado, após se atingir a temperatura pretendida é
apenas necessário mantê-la. A regulação da temperatura nos sistemas é efetuada
com recurso a uma bomba de calor.
Após a fase de pré-engorda, o processo de crescimento e engorda dos peixes decorre
em gaiolas situadas off-shore, numa zona resguardada das intempéries situada na
costa sul da ilha de São Miguel.

5

Licença de descarga de águas residuais Alvará n.º AR/2012/107.
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Gestão do Solo
A exploração da Altiprado está assente num sistema agro-silvo-pastoril, sendo a sua manutenção um constante desaﬁo. A área da exploração, utilizada para a produção de forragem,
tem 353 hectares, entre pastagens permanentes e milho para silagem (80 hectares).
Sendo uma exploração localizada em altitude, com solos jovens, provenientes de escórias
vulcânicas, o melhoramento dos solos é para nós uma preocupação e uma necessidade
constante pelo que na Altiprado garantimos um conjunto de boas práticas na gestão do
solo, nomeadamente:
Todo o estrume e chorume produzido pelo efetivo pecuário é incorporado nas parcelas
da própria exploração, constituindo uma adição de matéria orgânica natural nos solos;
A realização de análises ao solo é realizada regularmente, bem como a utilização de adubos
de libertação controlada e corretivos, maximizando o efeito da adição de elementos ao solo;
As mobilizações de solo são realizadas de forma a preservar a sua estrutura e arejamento,
recorrendo-se, sempre que possível, à mobilização mínima e sementeira direta;
A rotação de culturas é realizada com o intuito da produção de forragem e de
melhoramento do solo, bem como o controlo de pragas;
As sebes são mantidas com o intuito de preservação da fauna e ﬂora existentes, para além
de adicionarem proteção ao efetivo bovino.
Relativamente à produção ﬂorestal, esta é realizada nas parcelas com maior altitude e/ou
inclinação, permitindo um melhor aproveitamento das mesmas, prevenindo a erosão e
promovendo o abrigo dos animais em pastoreio. A área afeta a esta produção é de 172
hectares.
A espécie de produção (criptoméria japónica) é cortada e replantada, em conformidade com
o plano de gestão ﬂorestal da exploração, em estreita colaboração com as entidades oﬁciais,
as espécies endémicas são mantidas e as invasoras controladas.

Gestão de Emissões
A gestão das emissões por parte das organizações é um tema de enorme importância,
considerando o contexto atual e acordos internacionais, como o Acordo de Paris, que
estabelece o objetivo global de limitar o aumento da temperatura média mundial abaixo
dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e limitar o aumento a 1,5 °C.
2018

2019

2020

TOTAL EMISSÕES DE ÂMBITO 1 (tCO2e)

3 217,86

3 431,16

3 540,63

TOTAL EMISSÕES DE ÂMBITO 2 (tCO2e) market-based

6 131,30

5 659,09

5 517,02

TOTAL EMISSÕES DE ÂMBITO 1 E 2 (tCO2e)

9 349,16

9 090,25

9 057,65

Relatório de Sustentabilidade 2020

71

tC

e

39%
61%
a

et

a e

tC

e

tC

e

As nossas emissões de âmbito 1 - emissões diretas -, nas quais são consideradas as fontes de
emissão provenientes das atividades ou controladas pelas empresas (ex: painéis, fuel,
biomassa, biogás) tiveram um aumento de 3,2%.

tC

e
3 540,63
3 431,16

3 217,86

0,000032

2018

0,000035

0,000032

2019

2020

TOTAL EMISSÕES DE ÂMBITO 1 (tCO2e)
EMISSÕES ESPECÍFICAS DE ÂMBITO 1 (tCO2e/VEDG)

As emissões de âmbito 2 - emissões indiretas -, nas quais são consideradas as emissões
resultantes do consumo de energia, calor ou vapor consumidas pelas empresas e geradas
por outra organização (fornecedor de eletricidade: EDA), tiveram uma redução de 2,5% em
consequência do investimento em medidas de eﬁciência energética e em autoprodução de
energia. Note-se que as nossas emissões de âmbito 2 (relacionado com o fornecedor de
eletricidade) têm uma média muito superior comparativamente com a de Portugal
continental, o que mostra que os Açores têm um longo caminho a percorrer nas energias
renováveis.
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MARKET-BASED tC

e

6 131,30
5 659,09
0,000062

2018

5 517,02
0,000056

0,000053
2019

2020

TOTAL DE EMISSÕES DE ÂMBITO 2 (tCO2e) - market-based
EMISSÕES ESPECÍFICAS DE ÂMIBTO 2 (tCO2e/VEDG)

Gestão de Resíduos
Por termos no Grupo empresas com atividades diferentes entre si, os resíduos gerados, são
também eles diferentes, desde resíduos de embalagens, a resíduos de alimentos,
subprodutos de origem animal (SPOA), cadáveres de animais e outros resíduos inevitáveis.
Gerimos este facto como uma oportunidade, apostando na criação de sinergias entre as
várias empresas no sentido de reintegrar os seus resíduos na cadeia de valor.
No âmbito dos mecanismos implementados para a gestão dos resíduos, as nossas empresas
dispõem de Planos Internos de Prevenção e Gestão de Resíduos (PIPGR) e matrizes de
aspetos ambientais, no âmbito da norma ISO 14001.
Conforme se observa no gráﬁco abaixo tem sido possível aumentar substancialmente a
percentagem de resíduos não perigosos, reduzindo, consequentemente, a percentagem de
resíduos perigosos gerada.

t
99,5%

0,5%
2018
RESÍDUOS PERIGOSOS (t)
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98,6%

98,1%

1,9%
2019

1,4%
2020
RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (t)
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1367,9

501,0
408,0

380,1

313,0

287,4
2018

2019

PESO TOTAL DE RESÍDUOS PARA ATERRO (t)
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2020
PESO TOTAL DE RESÍDUOS PARA VALORIZAÇÃO (t)

Nos últimos anos o Azoris tem vindo a implementar uma série de boas práticas
ambientais, nomeadamente no âmbito da gestão de resíduos e materiais, de entre as
quais se destacam:
inha de Amenities com produtos ecológicos
Implementação de medidas de redução de plástico: substituição das palhetas de
plástico para café para colheres de inox; lápis Azoris em vez de caneta Azoris; saco
higiénico em papel em vez de plástico; saco lavandaria em papel em vez de plástico;
Separação dos resíduos orgânicos dos resíduos sólidos urbanos
tilização de contentores agulhas e corto perfurantes
tilização de contentores higiénicos femininos.
No entanto, se em muitos aspetos, a pandemia acelerou a redução dos impactos
ambientais negativos, noutros, pela necessidade de adoção de mecanismos de
proteção de colaboradores e clientes, retardou esta transição. No caso do Azoris,
observou-se o seguinte:

Redução de papel pela
digitalização de
ementas, do diretório
dos quartos e do guia
rápido de consulta.

Aumento do consumo
de papel pela utilização
de guardanapos de
papel em detrimento
dos de pano.
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Caso de estudo da Economia Circular
A economia circular baseia-se na utilização de recursos renováveis continuamente
reaproveitados ou transformados de modo a serem reintegrados na cadeia de valor. Por
atuarmos em diferentes áreas de negócio, reconhecemos o potencial existente na criação de
sinergias internas que promovam a economia circular. É nesse sentido que temos vindo a
desenvolver diversas iniciativas, transversais às várias empresas do Grupo, conforme
apresentamos abaixo.

C
A Agraçor é titular do alvará n.º 7/DRA/208 para a realização de operações de gestão
de resíduos biodegradáveis, mais concretamente a valorização energética (digestão
anaeróbia) e a valorização orgânica (vermicompostagem).

Uma parte dos resíduos orgânicos que produzimos nas diferentes empresas do Grupo
(como resíduos provenientes da indústria de conserva de peixe, lacticínios, legumes,
frutas e hortaliças, impróprios para comercialização ou consumo, entre outras) são
valorizados pela Agraçor, de acordo com o seguinte processo:
Resíduos
múltiplos
Metano
Tanques de
receção da
instalação

Mistura
homogeneizada

Digestores

Alimentação
de geradores
de energia
elétrica capacidade de
380 k h cada

Lamas
Eﬂuente da
exploração
suinícola

Sólido

Líquido

Vermicompostagem

Tratamento em ETAR

Sistema de
lagunagem
na Provipor
A Agraçor e a Provipor encontram-se autorizadas pela autoridade ambiental à utilização
do domínio hídrico para efeitos de descarga de águas residuais tratadas em conjunto, de
acordo com a licença de descarga de águas residuais, Alvará n.º AR/2017/67, de 13 de junho.
Temos uma das maiores suiniculturas de Portugal produzindo suínos reprodutores e de
engorda, com instalações autossuﬁcientes em termos de energia elétrica gerada a partir
da unidade de biogás.
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C

C

C

C

Na loja Recheio – Finançor Cash & Carry, existe uma caixa, na zona da frente de loja,
com caixas de cartão disponibilizadas aos clientes para que estes as reutilizem no
transporte das suas compras, em detrimento da utilização de sacos de plástico.
Esta prática existe há alguns anos, mas foi ganhando importância à medida que
foram aumentando as preocupações com as questões ambientais, nomeadamente,
na reutilização dos sacos de plástico.

C

76

C

Desde 2012, os produtos cujos rótulos ou embalagens exteriores se encontrem
daniﬁcados e que, portanto, não possam ser dispostos para venda ao público, ainda
que devidamente acondicionados, dentro da validade e reunindo todas as garantias
de higiene e qualidade alimentar, são reintroduzidos no nosso processo produtivo (por
exemplo: polpas de tomate ou ovos cujas embalagens foram daniﬁcadas, podem ser
utilizados na produção de gastronomia).
Este processo está sujeito, por parte da equipa de HACCP, a uma auditoria interna
para apuramento do estado dos artigos, por forma a assegurar a qualidade e
segurança da sua utilização.

Com o objetivo de desmaterializar a utilização de papel no suporte à operação nas
empresas do Grupo Finançor foi iniciado, no primeiro trimestre de 2020, o Projeto
Paperless.
Este projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação com ligação direta ao
sistema de ERP das nossas empresas, com o objetivo de otimizar a aprovação,
tratamento e lançamento de documentos de fornecedor e de pagamentos a
fornecedores, assim como agilizar o envio de documentos a clientes e fornecedores
por meios eletrónicos. Paralelamente está prevista, no âmbito do projeto, a criação de
um arquivo digital, que permitirá reduzir o manuseamento de papel.
O projeto está numa fase piloto e será implementado nas empresas Finançor
Agro-Alimentar e Nako, o que permitirá testar e instalar todas as componentes
necessárias nas duas bases de dados existentes no sistema ERP do Grupo Finançor,
o que facilitará a implementação futura nas restantes empresas.
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É com muito orgulho que publicamos o nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade
e que apresentamos aos nossos stakeholders o nosso desempenho em matéria de
sustentabilidade bem como aquele que tem sido o nosso trabalho nos últimos anos
nesta matéria.
O presente relatório e o que nele reportamos é resultado do esforço das nossas
equipas e restantes stakeholders, quer no desenvolvimento de soluções inovadoras,
como na recolha e tratamento da informação apresentada. Por isso, muito
agradecemos o envolvimento de todos os que participaram e tornaram possível não
só o presente Relatório, como a nossa Estratégia de Sustentabilidade, que orientará a
nossa atuação para o futuro.
Muito Obrigado.

“No Grupo Finançor trabalhamos para criar valor
sustentável a longo prazo, para os nossos clientes
e consumidores, colaboradores, acionistas
e sociedade envolvente.”
77
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Tabela GRI
GRI 102 - CONTEÚDOS GERAIS
DIVULGAÇÕES

VERIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO/OMISSÃO

PERFIL ORGANIZACIONAL
102-1

NOME DA ORGANIZAÇÃO

Finançor SGPS, S.A.

-

102-2

ATIVIDADES, MARCAS,
PRODUTOS E SERVIÇOS

2. Sobre o Grupo Finançor > Áreas de Negócio

-

102-3

LOCALIZAÇÃO DA SEDE

Rua da Pranchinha, n.º 92 • 9500-331 Ponta Delgada

-

102-4

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES

2. Sobre o Grupo Finançor > História do Grupo Finançor

-

102-5

PROPRIEDADE E
NATUREZA LEGAL

Sociedade Anónima

-

102-6

MERCADOS SERVIDOS

4. O nosso compromisso com a Excelência > Os nossos clientes

-

102-7

DIMENSÃO DA ORGANIZAÇÃO

102-8

INFORMAÇÃO SOBRE
COLABORADORES
E OUTROS COLABORADORES

5. O nosso compromisso com a Sociedade > As nossas pessoas

-

2. Sobre o Grupo Finançor > Áreas de Negócio
Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito
do presente Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

-

Ver tabela abaixo.

2018

2019

2020

M

F

T

M

F

T

M

F

T

CONTRATOS PERMANENTES

373

218

591

365

225

590

400

240

640

AÇORES

373

218

591

365

225

590

400

240

640

MADEIRA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PORTUGAL CONTINENTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONTRATOS TEMPORÁRIOS

96

62

158

131

74

205

94

49

143

AÇORES

96

62

158

131

74

205

94

49

143

MADEIRA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PORTUGAL CONTINENTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

469

280

749

496

299

795

494

289

783

TEMPO INTEGRAL

466

277

743

493

294

787

492

285

777

AÇORES

466

277

743

493

294

787

492

285

777

MADEIRA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PORTUGAL CONTINENTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TEMPO PARCIAL

3

3

6

3

5

8

2

4

6

AÇORES

3

3

6

3

5

8

2

4

6

MADEIRA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PORTUGAL CONTINENTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

469

280

749

496

299

795

494

289

783
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DIVULGAÇÕES

LOCALIZAÇÃO/OMISSÃO

VERIFICAÇÃO

PERFIL ORGANIZACIONAL
CADEIA DE
FORNECEDORES

102-9

2. Sobre o Grupo Finançor > Fornecedores

-

2. Sobre o Grupo Finançor > Fornecedores

ALTERAÇÕES
SIGNIFICATIVAS
NA ORGANIZAÇÃO
E NA CADEIA DE
FORNECEDORES

102-10

A propósito da aquisição das duas novas empresas, não contempladas no âmbito
dos dados quantitativos do presente Relatório de Sustentabilidade, importa
destacar que, no âmbito da relação dos fornecedores com esta empresa, após a
aquisição, foram regularizadas as situações de dívidas vencidas (responsabilidade
dos anteriores proprietários) com os mesmos:

-

- Na Finançor Distribuição Alimentar o pagamento a
fornecedores ascendeu ao valor de 7,175 Milhões de euros;
- Na Finançor Cash & Carry o pagamento ascendeu a 0,321 Milhões
de euros.

ABORDAGEM
AO PRINCÍPIO
DE PRECAUÇÃO

102-11

A abordagem à gestão de risco do Grupo Finançor segue a metodologia PDCA
(Plan, Do, Check, Act) – Ciclo de Melhoria Contínua. Por terem sido, de modo
geral, implementadas normas de sistemas de gestão, nas empresas do Grupo
temos estabelecida uma metodologia estruturada de gestão de risco.

-

O desenvolvimento do plano de contingência em resposta à pandemia de
Covid-19 é um exemplo da nossa gestão de risco, que garantiu a segurança e
bem-estar das nossas partes interessadas de modo a assegurar a continuidade
do negócio.

102-12

INICIATIVAS EXTERNAS

2. Sobre o Grupo Finançor > Compromissos subscritos

-

102-13

MEMBRO DE
ASSOCIAÇÕES

2. Sobre o Grupo Finançor > Compromissos subscritos

-

ESTRATÉGIA
MENSAGEM DO
PRESIDENTE

102-14

-

Mensagem do Conselho de Administração

ÉTICA E INTEGRIDADE
VALORES, PRINCÍPIOS,
STANDARDS 3
NORMAS DE CONDUTA

102-16

-

2. Sobre o Grupo Finançor > Governance, Ética e Políticas do Grupo
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GOVERNANCE
ESTRUTURA
DE GOVERNANCE

102-18

-

2. Sobre o Grupo Finançor > Governance, Ética e Políticas do Grupo

ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS
102-40

LISTA DOS GRUPOS
DE STAKEHOLDERS

102-41

ACORDOS COLETIVOS
DE TRABALHO

3. A nossa Estratégia > Envolvimento com stakeholders

-

Âmbito: A informação relativa à percentagem de colaboradores sindicalizados
refere-se apenas aos colaboradores do Azoris, que representam cerca de 24%
do total de colaboradores do Grupo Finançor (2020).

-

Ver tabela abaixo.

2018

2019

2020

Total de Colaboradores abrangidos
por acordos coletivos de trabalho (n.º)

552

595

561

Total de Colaboradores sindicalizados (n.º)

44

34

33

PERCENTAGEM DE COLABORADORES ABRANGIDOS
POR ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO (%)

82

83

72

PERCENTAGEM DE COLABORADORES SINDICALIZADOS (%)

7

5

4

102-42

IDENTIFICAÇÃO
E SELEÇÃO DE
STAKEHOLDERS

3. A nossa Estratégia > Envolvimento com stakeholders

-

102-43

ABORDAGEM DE
ENVOLVIMENTO
COM STAKEHOLDERS

3. A nossa Estratégia > Envolvimento com stakeholders

-

102-44

PRINCIPAIS QUESTÕES
E PREOCUPAÇÕES
LEVANTADAS PELOS
STAKEHOLDERS

3. A nossa Estratégia > Envolvimento com stakeholders

-
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PRÁTICA DE REPORTE
Finançor SGPS, S.A.
Finançor Agro-Alimentar, S.A.
Altiprado - Empresa Agro-Pecuária da Achada das Furnas, S.A.
Noviçor - Novilhos dos Açores, S.A.
Avigex - Sociedade de Empreendimento Avícolas e de Frio, Lda.
Granpon - Granja Avícola de Ponta Delgada, Lda.
Pondel - Avícola de Ponta Delgada, Lda.
Agraçor - Suínos dos Açores, S.A.
Provipor - Produção de Alimentos para Animais, Lda.
Salsiçor - Salsicharia dos Açores, S.A.
Salsiçor Terceira, S.A.
Moaçor - Sociedades Reunidas de Moinhos dos Açores, S.A.
Azoris SGPS, S.A.
Azoris Hotéis, S.A.

102-45

ENTIDADES INCLUÍDAS
NAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

102-46

DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO
DO RELATÓRIOE DOS
LIMINTES DOS TÓPICOS

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

102-47

LISTA DOS TÓPICOS MATERIAIS

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

102-48

REFORMULAÇÃO DE INFORMAÇÃO

N.A.

-

102-49

ALTERAÇÕES NO RELATÓRIO

N.A.

-

102-50

PERÍODO DE REPORTE

1. Sobre este Relatório

-

102-51

DATA DO RELATÓRIO MAIS RECENTE

N.A.

-

102-52

CICLO DE RELATÓRIOS

Bianual

-

102-53

CONTACTO PARA QUESTÕES
SOBRE O RELATÓRIO

1. Sobre este Relatório

-

102-54

OPÇÃO “DE ACORDO” COM
OS GRI STANDARDS

1. Sobre este Relatório

-

102-55

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI

Presente tabela.

-

102-56

VERIFICAÇÃO EXTERNA

1. Sobre este Relatório

-

-

GRI 200 - DIVULGAÇÕES ECONÓMICAS
DIVULGAÇÕES

LOCALIZAÇÃO/OMISSÃO

VERIFICAÇÃO

201 - DESEMPENHO ECONÓMICO

201-1

VALOR
ECONÓMICO
GERADO E
DISTRIBUÍDO

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor mencionadas
nas notas metodológicas.

-

Ver tabela abaixo.

2018

2019

2020

VALOR ECONÓMICO
DIRETO GERADO (€)

99 335 431

108 183 843

100 320 378

RECEITAS

99 335 431

108 183 843

100 320 378

VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUÍDO (€)

91 236 826

97 111 857

93 445 449

CUSTOS OPERACIONAIS

74 884 458

79 109 844

75 771 152

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
DOS COLABORADORES

12 330 851

13 735 104

13 530 785

PAGAMENTOS A INVESTIDORES
(Dividendos e Juros)

1 914 161

2 050 363

1 333 716

PAGAMENTOS AO ESTADO

2 078 925

2 139 314

2 588 596

DONATIVOS E OUTROS
INVESTIMENTOS NA COMUNIDADE

77 910

144 706

287 634

VALOR ECONÓMICO
ACUMULADO (€)

8 098 604

11 071 986

6 874 929

203 - IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRETOS
203-1

INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA
E APOIO A SERVIÇOS
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5. O nosso compromisso com a Sociedade > A nossa Comunidade

-

81

204 - PRÁTICAS DE COMPRAS
2. Sobre o Grupo Finançor > Fornecedores
204-1

PROPORÇÃO DE GASTOS
COM FORNECEDORES
LOCAIS

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do
presente Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

-

Ver tabela abaixo.

2018
PERCENTAGEM DE CUSTOS COM FORNECEDOES ESTRANGEIROS (%)
PERCENTAGEM DE CUSTOS COM FORNECEDORES LOCAIS (NACIONAIS E REGIONAIS) (%)

2019

2020

18

19

23

82

81
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BEM ESTAR ANIMAL (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL E
DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

103-2

ABORDAGEM DE
GESTÃO E AS SUAS
COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas
medidas relacionadas com o aspeto material em análise, sendo reportadas neste
Relatório (4. O nosso compromisso com a Excelência > Os nossos produtos e
serviços > Bem-estar animal).

-

103-3

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório
(4. O nosso compromisso com a Excelência > Os nossos produtos e serviços >
Bem-estar animal).

-

MISSÃO, VISÃO E ESTRATÉGIA (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO TEMA
MATERIAL E DOS
SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

103-2

ABORDAGEM DE
GESTÃO E AS SUAS
COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise, sendo reportadas neste
Relatório (2. Sobre o Grupo Finançor > Missão, visão e valores & 3. A nossa
Estratégia).

-

103-3

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório
(2. Sobre o Grupo Finançor > Missão, visão e valores & 3. A nossa Estratégia).

-

82

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL E
DOS SEUS LIMITES

103-2

ABORDAGEM DE GESTÃO
E AS SUAS COMPONENTES

103-3

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

-

1. Sobre este Relatório > Materialidade
No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas
medidas relacionadas com o aspeto material em análise, sendo reportadas neste
Relatório (2. Sobre o Grupo Finançor > Governance, Ética e Políticas do Grupo).
No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório
(2. Sobre o Grupo Finançor > Governance, Ética e Políticas do Grupo).

-

-

GRI 300 - DIVULGAÇÕES AMBIENTAIS
LOCALIZAÇÃO/OMISSÃO

DIVULGAÇÕES

VERIFICAÇÃO

301 - MATERIAIS
6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão de materiais
301-1

CONSUMO DE
MATÉRIAS-PRIMAS

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do presente
Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

-

Ver tabela abaixo.

CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS

2018

2019

2020

MATERIAIS RENOVÁVEIS (t)

178 203

177 466

176 836

MATERIAIS NÃO RENOVÁVEIS (t)

6 923

6 702

6 370
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LOCALIZAÇÃO/OMISSÃO

DIVULGAÇÕES

VERIFICAÇÃO

301 - MATERIAIS

301-2

CONSUMO DE
MATÉRIAS-PRIMAS
PROVENIENTES
DE RECICLAGEM

Âmbito: O consumo de matérias-primas provenientes de reciclagem abrange a
Finançor Agro-Alimentar (Lagoa) - Segmento "Nutrição Animal”

-

Ver tabela abaixo.

PERCENTAGEM DE MATÉRIAS-PRIMAS PROVENIENTES DE COPRODUTO (%)

2018

2019

2020

50,7

50,2

50,0

302 - ENERGIA (TEMA MATERIAL)
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL E
DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

103-2

ABORDAGEM DE
GESTÃO E AS SUAS
COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise (Gestão de energia e eﬁciência
energética), sendo reportadas neste Relatório (6. O nosso compromisso com o
Ambiente > Gestão da Energia) e na presente tabela.

-

103-3

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos indicadores associados
a este aspeto, sendo reportados neste Relatório (6. O nosso compromisso com o
Ambiente > Gestão da Energia) e na presente tabela.

-

302-1

CONSUMO DE
ENERGIA DENTRO
DA ORGANIZAÇÃO

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do presente
Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão da Energia
-

Ver tabela abaixo.
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302-4

2018

2019

2020

GASÓLEO (GJ)

23 722,82

23 958,69

23 695,09

GASOLINA (GJ)

150,79

58,46

47,25

GÁS (GJ)

3 488,96

5 039,07

5 879,86

FUELÓLEO (GJ)

15 950,96

17 403,08

18 473,04

PELLETS (GJ)

2 672,12

3 318,17

2 578,86

BIOGÁS (GJ)

10 649,90

13 702,92

17 308,16

ELETRICIDADE (GJ)

52 366,57

48 333,44

47 120,05

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA (GJ)

3 237,68

4 225,43

5 631,65

ENERGIA PRODUZIDA (kWh)

101 589,91

102 336,33

103 425,80

REDUÇÃO DO
CONSUMO DE
ENERGIA

Âmbito: A quantiﬁcação das reduções alcançadas reporta apenas os dados da
Finançor Agro-Alimentar, no entanto, as medidas identiﬁcadas no capítulo
supramencionado foram aplicadas nas várias empresas do Grupo Finançor.

-

Ver tabela abaixo.

203 - IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRETOS

2018

2019

2020

QUANTIFICAÇÃO DAS REDUÇÕES ALCANÇADAS (%)

7,00

6,90

4,90
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303 - ÁGUA E EFLUENTES (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO TEMA
MATERIAL E DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

103-2

ABORDAGEM DE GESTÃO
E AS SUAS COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas
medidas relacionadas com o aspeto material em análise, sendo reportadas
neste Relatório (6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão da
Água) e na presente tabela.

-

103-3

EVOLUÇÃO DA FORMA
DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório (6. O nosso
compromisso com o Ambiente > Gestão da Água) e na presente tabela.

-

303-1

INTERAÇÕES COM A ÁGUA
COMO UM RECURSO
COMPARTILHADO

6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão da Água

-

303-2

GESTÃO DOS IMPACTOS
RELACIONADOS COM
A DESCARGA DE ÁGUA

6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão da Água

-

303-3

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Âmbito: O aproveitamento das águas pluviais apenas é quantiﬁcado para a
empresa Provipor, Agraçor, Finançor Agro-Alimentar, Pondel e Granpon.

-

Ver tabela abaixo.

2018

2019

2020

CAPTAÇÃO TOTAL DE ÁGUA (m )

177 362,80

217 561,80

193 563,80

CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS

0,00

0,00

0,00

CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS

0,00

0,00

0,00
10 359,00

3

CAPTAÇÕES DE ÁGUA DO MAR

8 997,00

9 826,00

CAPTAÇÕES DE ÁGUA PRODUZIDA

0,00

0,00

0,00

CAPTAÇÕES DE ÁGUA DE TERCEIROS (REDE PÚBLICA)

161 752,00

201 142,00

176 636,00

APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

6 613,80

6 593,80

6 568,80

303-4

Âmbito: Inclui a Agraçor/Provipor e a Salsiçor.

EFLUENTES

-

Ver tabela abaixo.
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2018

2019*

2020

VOLUME DE EFLUENTE POR DESTINO (m )

6 928,00

38 955,00

34 436,00

ÁGUAS SUPERFICIAIS

0,00

0,00

0,00

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

6 928,00

38 955, 00

34 436,00

ÁGUA DO MAR

0,00

0,00

0,00

ÁGUA DE TERCEIROS (REDE PÚBLICA)

0,00

0,00

0,00

VOLUME DE EFLUENTE POR CATEGORIA (m )

0,00

29 726,00

26 428,00

ÁGUA DOCE

0,00

29 726,00

26 428,00

OUTROS TIPOS DE ÁGUA

0,00

0,00

0,00

VOLUME DE EFLUENTE DESCARREGADO
EM ÁREAS DE STRESS HÍDRICO (m3)

0,00

0,00

0,00

3

3

* A diferença entre os valores reportados entre 2018 e os restantes anos, justiﬁca-se pela inclusão da Agraçor/Provipor no âmbito do reporte dos
eﬂuentes a partir de 2019.

303-5

CONSUMO DE ÁGUA

6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão da Água

-

304 - BIODIVERSIDADE (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL E
DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

103-2

ABORDAGEM DE
GESTÃO E AS SUAS
COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas
medidas relacionadas com o aspeto material em análise, sendo reportadas
neste Relatório (6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão do
solo) e na presente tabela.

-

103-3

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório (6. O nosso
compromisso com o Ambiente > Gestão do solo) e na presente tabela.

-

304-1

INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS
(PRÓPRIAS, ARRENDADAS
OU GERIDAS) NAS ÁREAS
ADJACENTES A ÁREAS
PROTEGIDAS E ÁREAS
COM ALTO VALOR DE
BIODIVERSIDADE FORA
DAS ÁREAS PROTEGIDAS

Âmbito: Inclui Altiprado.
Na Altiprado dentro da exploração agrícola existem 353 hectares
de pastagem e 172 hectares de área de ﬂoresta e destes 0,26 km2
são de área protegida ocupada por instalações da empresa.

-
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305 - EMISSÕES
305-1

6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão de Emissões

EMISSÕES DIRETAS
(ÂMBITO 1) DE GEE

Ver tabela abaixo.

-

6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão de Emissões

305-2

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do
presente Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

EMISSÕES INDIRETAS
(ÂMBITO 2) DE GEE

-

Ver tabela abaixo.

2018

2019

2020

EMISSÕES DIRETAS DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA (ÂMBITO 1)
TOTAL DE EMISSÕES ASSOCIADAS AO CONSUMO DE GASÓLEO (tCO2e)

1 761,10

1 778,61

1 759,05

TOTAL DE EMISSÕES ASSOCIADAS AO CONSUMO DE GASOLINA (tCO2e)

10,45

4,08

3,29

TOTAL DE EMISSÕES ASSOCIADAS AO CONSUMO DE GÁS NATURAL (tCO2e)

197,90

285,83

333,52

TOTAL DE EMISSÕES ASSOCIADAS AO CONSUMO DE FUELÓLEO (tCO2e)

1 241,44

1 354,46

1 437,73

TOTAL DE EMISSÕES ASSOCIADAS AO CONSUMO DE PELLETS (tCO2e)

6,31

7,83

6,09

TOTAL DE EMISSÕES ASSOCIADAS AO CONSUMO DE BIOGÁS (tCO2e)

0,58

0,34

0,95

TOTAL EMISSÕES DE ÂMBITO 1 (tCO2e)

3 217,86

3 431,16

3 540,63

EMISSÕES INDIRETAS DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA (ÂMBITO 2)
EMISSÕES ASSOCIADAS AO CONSUMO DE ELETRICIDADE (tCO2e)
MARKET-BASED

6 131,30

5 659,09

5 517,02

EMISSÕES ASSOCIADAS AO CONSUMO DE ELETRICIDADE (tCO2e)
LOCATION-BASED

4 000,26

3 061,14

2 120,42
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306 - RESÍDUOS (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL E
DOS SEUS LIMITES

103-2

ABORDAGEM DE
GESTÃO E AS SUAS
COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise, sendo reportadas neste
Relatório (6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão de Resíduos).

-

103-3

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório
(6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão de Resíduos).

-

306-1

GERAÇÃO DE RESÍDUOS E
IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
RELACIONADOS A
RESÍDUOS

6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão de Resíduos

-

306-2

GESTÃO DE IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS
ASSOCIADOS A RESÍDUOS

6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão de Resíduos

-

306-3

RESÍDUOS
GERADOS

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

Âmbito: Inclui Finançor Agro-Alimentar, Noviçor, Agraçor, Azoris,
Altiprado, Granpon, Avigex, Pondel, Salsiçor Terceira e Nako

-

Ver tabela abaixo.

2018

2019

2020

RESÍDUOS PERIGOSOS (t)

3,38

19,21

26,02

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (t)

664,17

684,56

1 842,82

RESÍDUOS TOTAIS (t)

667,56

703,77

1 868,84
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Âmbito: Inclui Finançor Agro-Alimentar, Agraçor, Altiprado, Granpon,
Avigex, Azoris, Pondel e Salsiçor Terceira.

306-4

RESÍDUOS NÃO ENCAMINHADOS
PARA DEPOSIÇÃO FINAL

Nota: Na Lagoa, veriﬁcou-se em 2020 um valor anormal na quantidade
total de resíduos produzidos. Para esta situação contribuíram,
essencialmente, duas ocorrências relacionadas com matéria prima
queimada por autocombustão (Sêmea e Glúten) (877 ton.) e resíduos
diversos (152 ton.) associados à mudança da localização das oﬁcinas
e respetivo armazém de materiais.
Em Ponta Delgada, a produção de resíduos do último ano revela a
aproximação a um valor de referência que será o do ano 2020.
Anteriormente, em 2018 e em 2019, os valores foram afetados pelas
circunstâncias das obras não sendo relevante a análise por não serem
caraterísticos da atividade.

-

Ver tabela abaixo.

2018

2019

2020

287,45

313,02

1 367,85

0,53

17,88

20,15

286,92

295,14

1 347,70

RESÍDUOS PERIGOSOS NÃO
ENCAMINHADOS PARA DEPOSIÇÃO (t)

0,53

789,35

9,55

i. PREPARAÇÃO PARA REUTILIZAÇÃO;

0,00

0,00

0,00

ii. RECICLAGEM;

0,38

17,49

19,76

iii. OUTRAS OPERAÇÕES DE RECUPERAÇÃO.

0,14

0,40

0,38

286,92

295,14

1 347,70

4,28

0,05

0,28

241,45

284,17

1 330,81

0,00

0,00

16,81

PESO TOTAL DE RESÍDUOS NÃO
ENCAMINHADOS PARA DEPOSIÇÃO (t)
RESÍDUOS PERIGOSOS (t)
RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (t)

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS NÃO
ENCAMINHADOS PARA DEPOSIÇÃO (t)
i. PREPARAÇÃO PARA REUTILIZAÇÃO;
ii. RECICLAGEM;
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iii. OUTRAS OPERAÇÕES DE RECUPERAÇÃO.

306-5

RESÍDUOS ENCAMINHADOS
PARA DEPOSIÇÃO FINAL

Âmbito: Inclui Finançor Agro-Alimentar, Altiprado, Salsiçor, Azoris
e Salsiçor Terceira

-

Ver tabela abaixo.

2018

2019

2020

380,11

390,74

500,99

2,86

1,33

5,87

377,26

389,42

495,11

RESÍDUOS PERIGOSOS ENCAMINHADOS
PARA DEPOSIÇÃO (t)

2,86

1,33

5,87

i. INCINERAÇÃO (COM RECUPERAÇÃO DE ENERGIA);

0,00

0,00

0,00

ii. INCINERAÇÃO (SEM RECUPERAÇÃO DE ENERGIA);

0,00

0,00

0,00

iii. CONFINAMENTO EM ATERRO;

2,73

1,33

5,87

iv. OUTRAS OPERAÇÕES DE DEPOSIÇÃO.

0,13

0,00

0,00

377,26

389,42

i. INCINERAÇÃO (COM RECUPERAÇÃO DE ENERGIA);

0,88

21,24

108,22

ii. INCINERAÇÃO (SEM RECUPERAÇÃO DE ENERGIA);

0,00

0,00

0,00

iii. CONFINAMENTO EM ATERRO;

371,81

368,18

370,45

4,57

0,00

16,44

PESO TOTAL DE RESÍDUOS ENCAMINHADOS
PARA DEPOSIÇÃO (t)
RESÍDUOS PERIGOSOS (t)
RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (t)

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS ENCAMINHADOS
PARA DEPOSIÇÃO (t)

iv. OUTRAS OPERAÇÕES DE DEPOSIÇÃO.

495,11

* As diferenças entre os valores devem-se a situações pontuais ocorridas nas instalações e que inﬂuenciaram a deposição de resíduos.
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COMBATE AO DESPERDÍCIO ALIMENTAR (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL
E DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

103-2

ABORDAGEM DE GESTÃO
E AS SUAS COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas
medidas relacionadas com o aspeto material em análise, sendo reportadas
neste Relatório (6. O nosso compromisso com o Ambiente > Caso de Estudo
da Economia Circular) e através de diversos casos de estudo.

103-3

EVOLUÇÃO DA FORMA
DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório (6. O nosso
compromisso com o Ambiente > Caso de estudo da Economia Circular) e
através de diversos casos de estudo.

-

-

-

INTEGRAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE ECONOMIA CIRCULAR
E GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL
E DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

103-2

ABORDAGEM DE GESTÃO
E AS SUAS COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas
medidas relacionadas com o aspeto material em análise, sendo reportadas
neste Relatório (6. O nosso compromisso com o Ambiente > Caso de
estudo da Economia Circular) e através de diversos casos de estudo.

-

103-3

EVOLUÇÃO DA FORMA
DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório (6. O nosso
compromisso com o Ambiente > Caso de estudo da Economia Circular) e
através de diversos casos de estudo.

-

INTEGRAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE ECONOMIA CIRCULAR
E GESTÃO DO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL
E DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

103-2

ABORDAGEM DE GESTÃO
E AS SUAS COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas
medidas relacionadas com o aspeto material em análise, sendo
reportadas neste Relatório (6. O nosso compromisso com o
Ambiente > Gestão do solo).

103-3

EVOLUÇÃO DA FORMA
DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos
indicadores associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório
(6. O nosso compromisso com o Ambiente > Gestão do solo).

-

-
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-

GRI 400 - DIVULGAÇÕES SOCIAIS
DIVULGAÇÕES

LOCALIZAÇÃO/OMISSÃO

VERIFICAÇÃO

401 - EMPREGO

401-1

NOVAS CONTRATAÇÕES
E ROTATIVIDADE

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do presente
Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

-

Ver tabela abaixo.

2018
M

F

2019
T

M

F

2020
T

M

F

T

N.º DE ENTRADAS POR FAIXA ETÁRIA E REGIÃO
<30 ANOS

40

21

61

40

28

68

24

11

35

30 AOS 50 ANOS

35

13

48

39

17

56

20

10

30

> 50 ANOS

5

4

9

3

2

5

5

0

5

TOTAL

80

38

118

82

47

129

49

21
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2018
M

F

2019
T

M

F

2020
T

M

F

T

TAXA DE ENTRADAS POR FAIXA ETÁRIA E REGIÃO
<30 ANOS

5%

3%

8%

5%

4%

9%

3%

1%

4%

30 AOS 50 ANOS

5%

2%

6%

5%

2%

7%

3%

1%

4%

> 50 ANOS

1%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

1%

TOTAL

11%

5%

16%

10%

6%

16%

6%

3%

9%

N.º DE SAÍDAS POR FAIXA ETÁRIA E REGIÃO
<30 ANOS

21

8

29

30

13

43

16

8

24

30 AOS 50 ANOS

32

12

44

24

18

42

21

12

33

> 50 ANOS

14

2

16

9

6

15

16

9

25

TOTAL

67

22

89

63

37

100

53

29

82

TAXA DE SAÍDAS POR FAIXA ETÁRIA E REGIÃO

88

<30 ANOS

3%

1%

4%

4%

2%

6%

2%

1%

3%

30 AOS 50 ANOS

4%

2%

6%

3%

2%

5%

3%

2%

5%

> 50 ANOS

2%

0%

2%

1%

1%

2%

2%

1%

3%

TOTAL

9%

3%

12%

8%

5%

13%

7%

4%

11%

403 - SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL E
DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

103-2

ABORDAGEM DE
GESTÃO E AS SUAS
COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise (Saúde & Segurança e Bem-estar dos
colaboradores) , sendo reportadas neste Relatório (5. O nosso compromisso com a
Sociedade > As nossas pessoas > Saúde e segurança dos colaboradores)
e na presente tabela.

-

103-3

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

Realizamos a medição e monitorização dos indicadores associados a este aspeto,
sendo reportados neste Relatório (5. O nosso compromisso com a Sociedade > As
nossas pessoas > Saúde e segurança dos colaboradores) e na presente tabela.

-

403-1

SISTEMA DE GESTÃO
DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO
TRABALHO

As empresas do Grupo Finançor não têm implementado qualquer sistema de
gestão de saúde e segurança no trabalho, no entanto dispomos de diversas normas
internas que garantem a gestão do tema e asseguram o cumprimento da
legislação aplicável.

-

403-2

IDENTIFICAÇÃO DE
PERIGOS, AVALIAÇÃO
DE RISCOS E
INVESTIGAÇÃO DE
INCIDENTES

5. O nosso compromisso com a Sociedade > As nossas pessoas > Saúde e segurança
dos colaboradores

-

403-3

SERVIÇOS DE SAÚDE
DO TRABALHO

São realizadas regularmente visitas ao local de trabalho pelos serviços de medicina
no trabalho e são realizadas consultas de admissão periódicas e ocasionais.
A monitorização e gestão destes serviços é da responsabilidade de Departamento
dos Recursos Humanos.

-

403-4

PARTICIPAÇÃO DOS
COLABORADORES,
CONSULTA E
COMUNICAÇÃO AOS
COLABORADORES
REFERENTES A SAÚDE
E SEGURANÇA DO
TRABALHO

5. O nosso compromisso com a Sociedade > As nossas pessoas > Saúde e segurança
dos colaboradores

-
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403 - SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL (Tema material)
5. O nosso compromisso com a Sociedade > As nossas pessoas > Saúde e segurança dos
colaboradores
Relativamente ao tema da SST, em 2020, foram ainda disponibilizadas outras ações de
formação e sensibilização, nomeadamente: CAM; Arranque Embaladora Flow Pack On
Edge GSP; Montagem de Linha de Vida Silo 200; Boas Práticas no Local de Trabalho;
Webinar: "COVID SAFE"; HACCP; Trabalhos em altura; Manutenção de Motores Elétricos;
Modo de Funcionamento e Aﬁnação Nova Flow Pack; Acolhimento “Novo Colaborador”;
Divulgação do Plano de Contingência; Sensibilização Covid-19: Medidas de Prevenção;
Qualiﬁcação de Manobradores de Equip. - Empilhadores e Plataformas Elevatórias;
Re-Abertura | Pós Covid - Protocolo Interno Clean&Safe; Utilização da Linha de Vida;
Procedimento para distribuidores em Situação de Pandemia; Sensibilização Covid-19:
Medidas de Prevenção.

403-5

CAPACITAÇÃO DE
COLABORADORES
EM SAÚDE E
SEGURANÇA DO
TRABALHO

403-6

PROMOÇÃO DA
SAÚDE DO
TRABALHADOR

As empresas do Grupo Finançor facilitam o acesso dos nossos colaboradores a serviços
de saúde não ocupacionais através de protocolos com entidades privadas de saúde.
Anualmente, é feita a oferta da inoculação da vacina da gripe.
5. O nosso compromisso com a Sociedade > As nossas pessoas > Saúde e segurança dos
colaboradores

403-7

PREVENÇÃO E
MITIGAÇÃO DE
IMPACTOS DE
SAÚDE E
SEGURANÇA DO
TRABALHO
DIRETAMENTE
VINCULADOS COM
RELAÇÕES DE
NEGÓCIOS

-

-

Dentro dos métodos de Avaliação de Riscos de Acidentes de Trabalho, o mais utilizado é
o denominado “MARAT". Este método calcula a probabilidade de ocorrer um acidente
de trabalho, tendo em conta os meios e recursos existentes na empresa e utilizados
pelos colaboradores no desempenho das tarefas que estão sujeitos. Como resultado,
resultam os chamados níveis de risco por posto de trabalho e é com base nesses níveis
de risco que estabelecemos uma hierarquia de prioridades a implementar nas
empresas relacionadas com a Segurança do Trabalho.

-

Os principais tipos de acidentes de trabalho são Lesões Músculo-Esqueléticas
Relacionadas com o Trabalho (LMERT).
403-9

ACIDENTES DE
TRABALHO

-

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do presente
Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.
Ver tabela abaixo.

2018
M

2019

F

T

M

2020

F

T

M

F

T

NÚMEROS ABSOLUTOS PARA COLABORADORES
MORTES RESULTANTES DE
ACIDENTES DE TRABALHO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACIDENTES DE TRABALHO
COM CONSEQUÊNCIA GRAVE
(EXCLUINDO MORTES)

4

0

4

3

1

4

4

2

6

ACIDENTES DE TRABALHO DE
COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA

35

8

43

59

8

67

33

8

41

HORAS TRABALHADAS

700 431

357 772

1 058 203

736 647

350 986

1 087 633

779 842

354 121

1 133 963
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RÁCIOS PARA COLABORADORES
MORTES RESULTANTES DE
ACIDENTES DE TRABALHO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACIDENTES DE TRABALHO
COM CONSEQUÊNCIA GRAVE
(EXCLUINDO MORTES)

6

0

4

4

3

4

5

6

5

ACIDENTES DE TRABALHO DE
COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA

50

22

41

80

23

62

42

23

36

404 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
404-1

NÚMERO MÉDIO DE
HORAS DE FORMAÇÃO
POR COLABORADOR

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do
presente Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

2018
MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO
POR CATEGORIA E GÉNERO

-

Ver tabela abaixo.

2019

2020

M

F

T

M

F

T

M

F

T

GESTÃO INTERMÉDIA

14,39

31,88

17,57

20,19

52,25

26,60

26,43

78,25

37,94

TÉCNICOS SUPERIORES

2,40

6,66

3,81

2,67

7,72

4,66

13,02

4,01

8,89

TÉCNICOS OPERACIONAIS

1,51

3,31

2,16

1,43

6,17

2,90

4,42

6,99

5,22

OUTROS

13,97

1,33

6,67

16,73

1,53

6,83

1,83

1,76

1,81

TOTAL

11,62

3,18

6,81

18,42

6,17

10,92

12,56

6,34

7,87
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404 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do
presente Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.
404-3

AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO DOS
COLABORADORES

À data, os colaboradores da Aquazor ainda não são sujeitos a avaliação de
desempenho uma vez que a Aquazor consiste num Projeto de IDI, logo não é
aplicável nesta temática, pelo que o valor considerado foi de 0% de
colaboradores avaliados.

-

Ver tabela abaixo.

% DE COLABORADORES QUE RECEBERAM AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO

2018

2019

2020

GESTÃO INTERMÉDIA

100%

100%

100%

TÉCNICOS SUPERIORES

78%

86%

95%

TÉCNICOS OPERACIONAIS

56%

55%

95%

OUTROS

74%

75%

96%

TOTAL

77%

79%

96%

405 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
405-1

DIVERSIDADE NOS
ÓRGÃOS DE GESTÃO E
DOS COLABORADORES

Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do
presente Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

2018

COLABORADORES POR CATEGORIA
FUNCIONAL FAIXA ETÁRIA E GÉNERO

90

-

Ver tabela abaixo.

2019

2020

M

F

T

M

F

T

M

F

T

ÓRGÃOS DE GOVERNO - ADMINISTRADORES

11

1

12

11

1

12

10

1

11

<30 ANOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DOS 30 AOS 50 ANOS

5

1

6

5

1

6

5

1

6

≥50 ANOS

6

0

6

6

0

6

5

0

5

GESTÃO DE TOPO
(ADMINISTRADORES E GERENTES)

9

2

11

9

2

11

7

2

9

<30 ANOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DOS 30 AOS 50 ANOS

6

2

8

6

2

8

5

2

7

≥50 ANOS

3

0

3

3

0

3

2

0

2

GESTÃO INTERMÉDIA
(DIRETORES)

17

10

27

16

10

26

19

10

29

<30 ANOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DOS 30 AOS 50 ANOS

11

9

20

10

8

18

13

8

21

≥50 ANOS

6

1

7

6

2

8

6

2

8

TÉCNICOS SUPERIORES

14

23

37

18

25

43

20

28

48

<30 ANOS

1

8

9

4

11

15

4

11

15

DOS 30 AOS 50 ANOS

13

11

24

14

13

27

16

17

33

≥50 ANOS

0

4

4

0

1

1

0

0

0

TÉCNICOS OPERACIONAIS

54

49

103

61

50

111

61

49

110

<30 ANOS

11

8

19

11

5

16

11

7

18

DOS 30 AOS 50 ANOS

30

25

55

36

27

63

38

26

64

≥50 ANOS

13

16

29

14

18

32

12

16

28

OUTROS

376

195

571

292

212

604

388

199

587

<30 ANOS

84

35

119

90

45

135

96

40

136

DOS 30 AOS 50 ANOS

206

126

332

219

129

348

208

124

334

≥50 ANOS

86

34

120

83

38

121

83

34
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413 - COMUNIDADES LOCAIS (Tema material)

413-1

OPERAÇÕES COM
PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS DE
ENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE LOCAL,
AVALIAÇÃO DE
IMPACTES E
DESENVOLVIMENTO
LOCAL

413-1

OPERAÇÕES COM
IMPACTOS NEGATIVOS
SIGNIFICATIVOS REAIS
E POTENCIAIS NAS
COMUNIDADES
LOCAIS

5. O nosso compromisso com a Sociedade > A nossa Comunidade
6. O nosso compromisso com o Ambiente

6. O nosso compromisso com o Ambiente

-

-

416 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE (Tema material)
103-1

103-2

103-3

416-1

416-2

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL E
DOS SEUS LIMITES

ABORDAGEM DE
GESTÃO E AS SUAS
COMPONENTES

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

AVALIAÇÃO DOS
IMPACTOS DOS
PRODUTOS E
SERVIÇOS NA SAÚDE E
SEGURANÇA

INCIDENTES DE NÃO
CONFORMIDADE EM
RELAÇÃO AOS
IMPACTOS NA SAÚDE E
SEGURANÇA
CAUSADOS POR
PRODUTOS E
SERVIÇOS

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise (Satisfação do cliente e
qualidade dos produtos e serviços prestados), sendo reportadas neste Relatório
(4. O nosso compromisso com a excelência > Os nossos clientes)
e na presente tabela.

-

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório (4. O nosso
compromisso com a excelência > Os nossos clientes) e na presente tabela.

-

Do total das 48 categorias de produtos e serviços, é assegurada a avaliação de
98% das categorias signiﬁcativas em termos dos impactos na saúde e
segurança dos clientes e consumidores.
Âmbito: Abrange as empresas do Grupo Finançor incluídas no âmbito do
presente Relatório, devidamente identiﬁcadas nas Notas Metodológicas.

-

91

Nota: A taxa de 100% não é garantida uma vez que a Agraçor, pela natureza das
suas atividades de operador licenciado de gestão de resíduos, não tem relação
com o impacto dos produtos e serviços na saúde e segurança do cliente.

Em 2020, o Grupo Finançor não registou nenhum caso de não conformidade
com regulamentos e códigos voluntários relacionados com os impactos
gerados por produtos e serviços na saúde e segurança dos clientes e
consumidores.

-

417 - MARKETING E ROTULAGEM (Tema material)
103-1

EXPLICAÇÃO DO
TEMA MATERIAL E
DOS SEUS LIMITES

1. Sobre este Relatório > Materialidade

-

103-2

ABORDAGEM DE
GESTÃO E AS SUAS
COMPONENTES

No Grupo Finançor promovemos iniciativas e temos implementadas medidas
relacionadas com o aspeto material em análise (Segurança Alimentar), sendo
reportadas neste Relatório (4. O nosso compromisso com a excelência > Os
nossos clientes) e na presente tabela.

-

103-3

EVOLUÇÃO DA
FORMA DE GESTÃO

No Grupo Finançor realizamos a medição e monitorização dos indicadores
associados a este aspeto, sendo reportados neste Relatório (4. O nosso
compromisso com a excelência > Os nossos clientes) e na presente tabela.

-

417-1

417-2

REQUISITOS DE
INFORMAÇÃO E
ROTULAGEM DOS
PRODUTOS E
SERVIÇOS

INCIDENTES DE NÃO
CONFORMIDADES
RELATIVAS A
INFORMAÇÃO E
ROTULAGEM DOS
PRODUTOS E
SERVIÇOS
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Das 29 categorias de produtos identiﬁcados nas várias empresas do Grupo
Finançor, 76% (22) são categorias de produtos com rotulagem especíﬁca,
nomeadamente relativas ao seu conteúdo e deposição ﬁnal.

-

Âmbito: Inclui a Finançor Agro-Alimentar, Granpon, Avigex, Salsiçor, Azoris,
Aquazor, Pondel, Nako e Salsiçor Terceira.

Em 2020, o Grupo Finançor não registou nenhum incidente de não
conformidades relativas a informação e rotulagem dos produtos e serviços.

-

Notas metodológicas
Âmbito
Os indicadores reportados ao longo do Relatório de Sustentabilidade do Grupo Finançor
incluem no seu âmbito as seguintes empresas:
Finançor SGPS, S.A.;
Finançor Agro-Alimentar, S.A. (designada por Finançor Agro-Alimentar)
Azoris Hotéis, S.A. (designada por Azoris)
Altiprado - Empresa Agro-Pecuária da Achada das Furnas, S.A. (designada por Altiprado)
Noviçor - Novilhos dos Açores, S.A. (designada por Noviçor)
Avigex - Sociedade de Empreendimento Avícolas e de Frio, Lda. (designada por Avigex)
Granpon - Granja Avícola de Ponta Delgada, Lda. (designada por Granpon)
Pondel - Avícola de Ponta Delgada, Lda. (designada por Pondel)
Agraçor - Suínos dos Açores S.A. (designada por Agraçor)
Provipor - Produção de Alimentos para Animais, Lda. (designada por Provipor)
Salsiçor - Salsicharia dos Açores, S.A. (designada por Salsiçor)
Salsiçor Terceira, S.A. (designada por Salsiçor Terceira)
Nako Açores, S.A. (designada por Nako)
Finançor Distribuição Alimentar, Lda. (designada por Finançor Distribuição Alimentar)
Finançor Cash & Carry, Lda. (designada por Finançor Cash & Carry)
Aquazor, S.A. - Aquicultura e Biotecnologias Marinhas dos Açores, S.A. (designada por Aquazor)
Moaçor - Sociedades Reunidas de Moinhos dos Açores, S.A. (designada por Moaçor)
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Sempre que for excluída do âmbito alguma das empresas acima identiﬁcadas tal informação
será devidamente identiﬁcada.
A Finançor Distribuição Alimentar e Finançor Cash & Carry não foram incluídas uma vez que
foram adquiridas durante o ano de reporte, no entanto, sempre que relevante é reportada
informação sobre o desempenho destas empresas, nomeadamente iniciativas que tenham
implementadas.

302 - ENERGIA
Os fatores de conversão utilizados foram:
FATORES DE
CONVERSÃO

2018

2019

2020

UNIDADES

ELETRICIDADE

0,0036

0,0036

0,0036

kWh -> GJ

Agência Internacional de Energia

GASÓLEO - PCI

42,6

42,6

42,6

MJ/kg

DGEG
(https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/balancos-energeticos/
balancos-energeticos-nacionais/)

GASÓLEO DENSIDADE

0,84

0,84

0,84

t/m3

DGEG
(https://www.dgeg.gov.pt/media/wu2j0pqb/densidades-2018.xls)

GASOLINA - PCI

44

44

44

MJ/kg

DGEG
(https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/balancos-energeticos/
balancos-energeticos-nacionais/)

GASOLINA DENSIDADE

0,746

0,746

0,746

t/m3

DGEG
(https://www.dgeg.gov.pt/media/wu2j0pqb/densidades-2018.xls)

GÁS BUTANO

46

46

46

MJ/Nm3

DGEG
(https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/balancos-energeticos/
balancos-energeticos-nacionais/)

PELLETS

18,841

18,841

18,841

MJ/kg

DGEG
(https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/balancos-energeticos/
balancos-energeticos-nacionais/)

BIOGÁS

21,609

22,033

22,033

MJ/kg

DGEG
(https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/balancos-energeticos/
balancos-energeticos-nacionais/)

FUELÓLEO

40

40

40

MJ/kg

DGEG
(https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/balancos-energeticos/
balancos-energeticos-nacionais/)

FONTES
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303 - ÁGUA
Os dados relativos à água, nomeadamente captação e eﬂuentes, não inclui todas as empresas,
por não estarem ainda implementados mecanismos que garantam a recolha ﬁdedigna de
informação.

305 - EMISSÕES
Os valores de emissões de CO2 associadas ao consumo de energia do Grupo Finançor,
reportados no presente relatório, foram apurados com base nos valores dos consumos de
energia reportados no indicador GRI 302-1, assim como os fatores de conversão e emissão
referidos na tabela seguinte:
2018

2019

2020

UNIDADES

56,4

56,4

56,4

kg CO2/GJ

0,001

0,001

0,001

kg CH4/GJ

0,001

0,001

0,001

kg N2O/GJ

74,1

74,1

74,1

kg CO2/GJ

0,0007

0,0007

0,0007

kg CH4/GJ

0,0004

0,0004

0,0004

kg N2O/GJ

69,3

69,3

69,3

kg CO2/GJ

0,01

0,01

0,01

kg CH4/GJ

0,0006

0,0006

0,0006

kg N2O/GJ

77,4

77,4

77,4

kg CO2/GJ

0,01

0,01

0,01

kg CH4/GJ

0,0006

0,0006

0,0006

kg N2O/GJ

112

112

112

kg CO2/GJ

0,011

0,011

0,011

kg CH4/GJ

0,007

0,007

0,007

kg N2O/GJ

54,6

54,6

54,6

kg CO2/GJ

0,001

0,001

0,001

kg CH4/GJ

0,0001

0,0001

0,0001

kg N2O/GJ

FATORES DE EMISSÃO

2018

2019

2020

UNIDADES

GÁS NATURAL
(FATOR DE OXIDAÇÃO - FO)

1

1

1

-

GASÓLEO (FO)

1

1

1

-

GASOLINA (FO)

1

1

1

-

FUELÓLEO (FO)

1

1

1

-

PELLETS (FO)

1

1

1

-

BIOGÁS (FO)

1

1

1

-

PAG CO2 (POTENCIAL DE AQUECIMENTO
GLOBAL PARA 100 ANOS)

1

1

1

-

PAG CH4 (POTENCIAL DE AQUECIMENTO
GLOBAL PARA 100 ANOS)

25

25

25

-

PAG N2O (POTENCIAL DE AQUECIMENTO
GLOBAL PARA 100 ANOS)

298

298

298

-

FATORES DE EMISSÃO - ÂMBITO 1

GÁS NATURAL (FE)

GASÓLEO (FE)

GASOLINA (FE)

FUELÓLEO (FE)

PELLETS (FE)

BIOGÁS (FE)
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FONTES

APA (2021) Portuguese
National Inventory Report

93
APA (2021) Portuguese
National Inventory Report

FONTES

APA (2021) Portuguese
National Inventory Report

Potencial de aquecimento
global (GWP= global
warming potential),
disponibilizado pelo Painel
Internacional sobre as
Alterações Climáticas
(AR4 - IPCC, 2007).

FATORES DE
EMISSÃO - ÂMBITO 2

2018

2019

2020

UNIDADES

FONTES

EDA - Market Based

421.5

421.5

421.5

gCO2 /kWh

https://www.eda.pt/Regulacao/Rotulagem/Paginas/Resultados.aspx

Location-based

275

213

162

gCO2 /kWh

2018: APREN
2019: APREN
2020: APREN

403-9 ACIDENTES DE TRABALHO
No que respeita aos acidentes de trabalho, reportamos o índice óbitos resultantes de acidente
de trabalho, índice de acidentes de trabalho graves (exceto óbitos), índice de acidentes de
trabalho, de acordo com a seguinte metodologia de cálculo:
− Rácio de mortes resultantes de acidente de trabalho = (Número de mortes resultantes de
acidente de trabalho/Número de horas trabalhadas) x 1 000 000
− Rácio de acidentes de trabalho graves (exceto óbitos) = (Número de acidentes de
trabalho com consequências graves, exceto óbitos/Número de horas trabalhadas)
x 1 000 000
− Rácio de acidentes de trabalho = (Número de acidentes de trabalho de
comunicação obrigatória/Número de horas trabalhadas) x 1 000 000
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