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Mensagem
do Presidente
Os 95 anos de crescimento sustentável da Cerealis
têm assentado na aplicação dos valores legados
pelos fundadores às diferentes gerações que lhes
foram sucedendo e, que hoje solidificam uma
estrutura acionista familiar na 3ª e 4ª geração.
Ao longo dos anos, a Cerealis tem vindo
consistentemente a consolidar os conceitos do seu
desenvolvimento sustentável. Estes abrangem várias
áreas, assentando essencialmente no equilíbrio
entre o decisivo crescimento económico, a equidade
social e a proteção do meio ambiente.
Num setor industrial muito exigente, onde o
reinvestimento na atualização do parque industrial
tem sido uma constante, o equilíbrio e a estabilidade
operacional têm sido fatores prioritários. Só assim
tem sido possível a sustentabilidade do Grupo no
seu conceito mais alargado, tendo como suporte
uma Missão rigorosamente definida e uma vivência
sentida dos valores por todos os intervenientes,
dirigentes e dirigidos.

1. A abordagem
à Sustentabilidade
A Cerealis assume que os princípios do desenvolvimento sustentável
são a base de desenvolvimento do seu negócio.
O crescimento do Grupo ao longo dos anos tem
sido fomentado pela sua capacidade de resposta
aos constantes desafios do setor. Essas respostas
têm contribuído para que o Grupo seja hoje uma
referência a nível nacional e internacional.

O Grupo Cerealis tem definido cinco eixos de atuação
que associam a gestão do seu negócio aos desafios
sociais e ambientais que considera relevantes.

Competências e
motivação dos
colaboradores

Comunidade
Gestão do
impacto ambiental

Como responsável pela gestão do período da 2ª
geração, expresso os meus votos de que a 3ª geração,
agora na liderança, continue a exercer o seu mandato
tendo por base as boas práticas do cumprimento da
Missão e do respeito pelos Valores do Grupo.
Seguramente que assim a sustentabilidade da
Cerealis não só será garantida como reforçada.

Diversificação
e Inovação

José Eduardo Marques de Amorim
Presidente do Conselho e Administração
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Figura 1 Eixos de atuação do Grupo Cerealis

Qualidade
e Eficiência
Operacional
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Competências e motivação
dos colaboradores
Os colaboradores da Cerealis cumprem um papel
fundamental na sustentabilidade do Grupo. A
Cerealis incita a criação de valor junto dos seus
colaboradores, procurando o aumento das suas
competências e motivação.
Assumindo o desenvolvimento de competências
como um eixo estratégico de atuação do Grupo,
em 2014, o volume de formação profissional foi de
11 mil horas, para além de diversos programas de
desenvolvimento organizacional, de equipas e de
envolvimento dos colaboradores com as nossas
marcas e a comunidade.

Gestão do impacto
ambiental
Enquadrado num processo de grande crescimento
das infraestruturas industriais que têm vindo a
acompanhar o desenvolvimento do negócio do
Grupo, a Cerealis tem muito clara a importância
do seu papel na gestão criteriosa que visa a
minimização dos impactos ambientais inerentes à
sua atividade.
Nesse sentido o Grupo tem vindo a realizar fortes
investimentos na promoção e utilização racional
dos recursos, através de processos, sistemas,
equipamentos e medidas muito concretas que
simbolizam o esforço assumido pela Cerealis (que
detalhamos no decorrer deste documento). Esta
gestão está objetivamente presente na ecoeficiência
do Grupo, na gestão e valorização dos resíduos,
no controlo da poluição atmosférica e sonora mas
também, e não menos importante, no cuidado
arquitetónico patente no desenvolvimento do parque
industrial e seu enquadramento urbanístico.

Qualidade e eficiência
operacional
A Cerealis tem vindo a promover a implementação
dos sistemas de gestão de qualidade como
ferramentas de apoio e sistematização de processos
com vista à sua eficiente otimização.
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Depois de um importante ciclo de investimento
terminado em 2013, as unidades industriais do Grupo
Cerealis estão no mais elevado padrão tecnológico,
segundo os mais rigorosos sistemas de gestão de
qualidade e certificação, com centros produtivos
concentrados, especializados e racionalizados.
Assumindo a eficiência operacional como um eixo
de atuação essencial para a sustentabilidade do
Grupo, a Cerealis lançou em 2012 um importante
projeto de melhoria contínua com o apoio do Instituto
Kaizen que tem vindo a impactar positivamente as
operações do Grupo.

Diversificação e inovação
A Cerealis assume a inovação como um importante
vetor de crescimento das suas marcas e do seu
negócio, sendo este alicerçado numa sólida, ativa e
constante investigação e desenvolvimento.
Anualmente a Cerealis coloca no mercado dezenas
de novas referências, gerindo um dinâmico e
alargado portefólio de produtos.

Comunidade
A proximidade da Cerealis com a comunidade tem
vindo a concretizar-se através de uma postura ativa
do Grupo e dos seus colaboradores.
Para além de consistentes projetos de apoio local
que o Grupo assume no âmbito da sua presença
geográfica, a Cerealis tem vindo a participar
ativamente em diversos projetos alinhados com a
sua política de sensibilização nutricional, localmente
por exemplo com a Associação Bagos D´Ouro ou
internacionalmente com a International Pasta
Organization, envolvendo os seus colaboradores em
motivadores projetos sociais que, simultaneamente
aumentam a proximidade do Grupo à comunidade e
desenvolvem importantes competências na área da
gestão das equipas e comportamental.

2. Investir hoje
para colher amanhã
No Grupo Cerealis investe-se hoje para colher amanhã. A experiência,
o saber e a tradição concedem-lhe as qualidades e características
necessárias que o tornam líder do setor agroalimentar em Portugal.

a. O PERFIL DO GRUPO CEREALIS
A Cerealis é um Grupo vocacionado para a atividade
industrial e comercial do setor agroalimentar,
focalizado em produtos derivados da transformação
de cereais. A estrutura deste Grupo está assente
em práticas de bem-fazer, de sustentabilidade e de
reforço permanente de competitividade.

MISSÃO
Vocacionado para a atividade
industrial e comercial do sector
agroalimentar, o Grupo Cerealis
está focalizado (i) em produtos
derivados da transformação de
cereais, assente em práticas
de bem-fazer e de reforço
permanente de competitividade;
(ii) nos negócios de massas
alimentícias e farinhas
industriais, onde pretende
ser líder e, noutros produtos
sinergéticos, nomeadamente
bolachas, cereais de pequenoalmoço, farinhas culinárias e
produtos refrigerados. O Grupo
é sustentado por pessoas
competentes e motivadas.

Focalizado nos negócios de massas alimentícias,
cereais de pequeno-almoço, farinhas industriais e
culinárias, onde pretende ser líder, o Grupo encontra
sinergias noutros produtos, nomeadamente bolachas
e soluções de refeição refrigeradas e congeladas.

VISÃO

VALORES

Ser um Grupo Português
de referência no setor
agroalimentar, que investe
na capacidade e excelência
industrial, aposta na
valorização dos seus recursos
humanos e investe na inovação
como fatores fundamentais
para o seu desenvolvimento.
Ambiciona crescer, de forma
sustentada, assumindo
posições de liderança nos
mercados onde atua.

7

No organigrama que se segue é apresentada a
relação das participações sociais do grupo. Estas
relações são geridas pela Cerealis, SGPS, S.A.

Este ciclo de investimentos reorganizou toda a
geografia industrial do Grupo, destacando-se:
• A nova fábrica de massas na Maia, o encerramento
da fábrica de massas de Lisboa, a inauguração do
novo centro logístico e a modernização da antiga
fábrica, centralizando toda a produção de massas do
Grupo num só renovado centro produtivo na Maia.
Figura 2 Relação das participadas do Grupo Cerealis

• A nova semolaria na Maia, o encerramento da
semolaria de Lisboa, integrando totalmente todo o
processo produtivo de massas desde a receção da
matéria-prima até ao produto final.

• A modernização e ampliação do centro de produção
da Trofa (fábrica de cereais de pequeno-almoço),
multiplicando por 20 a capacidade produtiva, com três
novas linhas de produção e um novo centro logístico.
• O centro industrial de moagem em Lisboa, com uma
nova moagem de trigo mole, novo embalamento e um
novo centro logístico, e novo centro de embalamento
de farinhas de usos culinários.

1

Empresa vocacionada para a
produção e comercialização
de produtos destinados ao
consumidor final, nomeadamente
massas alimentícias, bolachas,
cereais de pequeno-almoço,
farinhas de usos culinários e
produtos refrigerados.

Empresa vocacionada para a
produção e comercialização
de farinhas de trigo e centeio
(industriais e de uso culinário).

O Grupo vive hoje numa verdadeira ‘vanguarda
industrial’, resultado de um ciclo de investimentos
iniciado após aquisição da Nacional em 1999,
superior a 152 milhões de euros. O objetivo foi
posicionar todas as suas unidades industriais no
mais elevado padrão tecnológico e segundo os
mais rigorosos sistemas de gestão de qualidade e
certificação, incorporado num plano que incluiu um
processo de racionalização dos centros produtivos,
concentrando produções e especializando-os,
mantendo as diferentes fases do setor produtivo em
permanente equilíbrio.
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1

A Cerealis Internacional
é a empresa responsável
por todos os processos de
exportação das marcas
e produtos do Grupo e
importação de commodities
para a sua transformação nas
empresas do Grupo.

3
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152

milhões de euros
investidos no plano
de racionalização dos
centros produtivos

Área terreno 19.934m2
Área coberta 8.531m2
Fabrico 86 Ton/24h

2

4

2

3

MAIA
Centro de Produção
Ensilagem trigo 9.000 Ton
Área terreno 48.500m2
Área coberta 25.500m2
Semolaria 405 Ton/24h
Massas 450 Ton/24h
Bolachas 25 Ton/24h
PORTO
Moagem de Trigo Mole e Centeio
Área terreno 7.290m2
Área coberta 3.047m2
Ensilagem 6.200 Ton
M. Trigo Mole 300 Ton/24h
M. Centeio 80 Ton/24h
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COIMBRA
Moagem de Trigo Mole
Área terreno 8.336m2
Área coberta 2.233m2
Ensilagem 3.000 Ton
M. Trigo Mole 180 Ton/24h

Figura 3 Centros de Produção do Grupo Cerealis

Atualmente o Grupo Cerealis detém a segunda
maior fábrica de massas da Península Ibérica, com
capacidade para produzir um milhão de embalagens
por dia e uma semolaria anexa à fábrica de massas
da Maia que é uma referência na Península Ibérica.
É também o maior fabricante de farinhas de trigo e
centeio de Portugal com a mais recente moagem
instalada em Lisboa.

TROFA
Cereais de Pequeno Almoço

5

LISBOA
Moagem de Trigo Mole
Área terreno 17.350m2
Área coberta 11.400m2
Ensilagem 27.000 Ton
M. Trigo Mole 720 Ton/24h
Far. Culinárias 130 Ton/24h
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EM DESTAQUE:

CONVENTO DO BEATO

INAUGURAÇÃO DA MOAGEM DE LISBOA

Em 1999, aquando da aquisição da Nacional, o Grupo
Cerealis, ciente do valor inestimável que o Convento
do Beato tem, tanto para a cidade de Lisboa, como
para o país, imprime uma gestão mais dinâmica a
este espaço. Esta gestão refletiu-se em projetos
e obras de beneficiação que proporcionaram uma
maior notoriedade nacional e internacional a este
espaço para a realização de eventos.
Desde então o Grupo tem recuperado vários espaços
e feito um constante investimento em melhorias
sucessivas no edificio, potenciando a sua utilização
para todo o tipo de eventos, em que a estética, a
segurança e a funcionalidade são os elementoschave de sucesso.

80

eventos em
média por ano,
são realizados no
Convento do Beato

EM DESTAQUE:

DISTINÇÃO DO CONVENTO DO BEATO

Em março de 2013 foi inaugurada
a moagem de Lisboa, com as
presenças do Senhor Presidente da
República, Professor Doutor Aníbal
Cavaco Silva, do Senhor Ministro da
Economia e do Emprego, Dr. Álvaro
Santos Pereira, e do Senhor VicePresidente da Câmara Municipal de
Lisboa, Arquiteto Manuel Salgado.
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Este foi um marco importante dando
visibilidade à dimensão da Empresa,
seu vigor económico e ambição de
crescimento nos mercados interno e
de exportação.
O projeto envolveu um investimento
de 22 milhões de euros, sendo
hoje um dos mais inovadores
equipamentos da Europa, tendo
fechado um período de investimentos
que transformou a Cerealis no mais
atualizado centro de transformação
de cereais do nosso país (700
toneladas em 24 horas).

O Convento do Beato foi eleito pela
Publituris como ‘Melhor Espaço para
Eventos de 2014’. É já a segunda
vez que o Convento recebe este
galardão. Este prémio reflete assim
o reconhecimento pelos clientes da
qualidade do espaço e do serviço
proporcionado pelo Convento.
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b. PRODUTOS E MARCAS DE REFERÊNCIA
Desde a sua origem que o Grupo Cerealis cresce
de forma sustentada, nos mercados onde atua,
apostando no desenvolvimento de produtos que
derivam da transformação de cereais, especialmente
trigo e centeio.
Através das suas marcas, o Grupo disponibiliza produtos
de qualidade e inovadores, presentes praticamente em
todo o mundo, proporcionando escolhas saudáveis e
equilibradas juntos dos consumidores.

390

mil toneladas de
cereais transformadas
anualmente nos cinco
centros de produção do
Grupo Cerealis

Presente no mercado desde 1933, a Milaneza é a
marca líder no mercado português das massas
alimentícias. Conhecida por 92% dos portugueses
e reconhecida com uma imagem de qualidade e
confiança, a Milaneza apresenta uma alargada
gama de produtos – massas secas, massas frescas
e soluções de refeição refrigeradas e congeladas.
Ao longo dos anos a Milaneza tem vindo a sustentar
a sua liderança na qualidade dos produtos que
coloca no mercado, na inovação e na consistência
da mensagem.
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Com 165 anos de experiência a surpreender os
consumidores, a Nacional é uma marca com
um valioso património histórico, com 98% de
notoriedade total e uma forte relação afetiva com
os consumidores portugueses. A Nacional rem
uma imagem única e diferenciadora apoiada no
reconhecido claim: “O que é Nacional é bom”. A
marca está hoje presente em diferentes categorias:
massas alimentícias, farinhas, cereais de pequenoalmoço e bolachas. É uma marca saudável e natural,
para toda a família.
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Atualmente, através das suas marcas, o Grupo
Cerealis é lider de mercado nas massas
alimenticias e farinhas industriais, estando em
grande crescimento nos cereais de pequeno almoço
e farinhas de usos culinários.
As farinhas da Cerealis Moagens através da atividade
exportadora da Cerealis, marcam também presença
no mercado Africano com a marca Big. O portefólio
da Big é constituído por farinhas de grande qualidade
para a especificidade da Indústria de panificação e
pastelaria desses mercados.
CEREAIS DE
PEQUENO
ALMOÇO
13%

A Familiar Amiga é uma marca originalmente da
empresa Amorim Lage, criada e desenvolvida como
complemento às então marcas pertencentes ao
portefólio desta empresa: Milaneza e Águas Santas.
Com a evolução dos mercados, a Familiar Amiga
evoluiu do seu propósito inicial para uma marca
fortemente vocacionada para a exportação. Com uma
marcante presença nos mercados internacionais,
a Familiar Amiga está especialmente presente
nos canais de distribuição dos mercados da África
Austral com a sua gama de massas alimentícias.
Complementarmente, a Familiar Amiga tem vindo a
aumentar a sua distribuição no mercado Português.
Desde a sua fundação que a marca Harmonia
procura fortalecer a sua notoriedade no fabrico e
comercialização de todos os tipos de farinhas de
trigo para usos industriais, com relevo para o Norte
e Centro do país e Galiza. Um reconhecimento
alcançado pela procura constante de elevados
níveis de qualidade no desenvolvimento dos seus
produtos, através de procedimentos que asseguram
o controlo e seleção das melhores matériasprimas que entram nos processos produtivos e
que garantem a satisfação total das necessidades
dos seus clientes. Uma aposta ganha, que faz com
que a marca supere novos desafios, permitindo
desenvolver cada vez mais e melhores produtos.
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Tradicional marca líder na produção de farinhas de
centeio e fornecedora da panificação, confeitarias
e pastelarias, distribuição moderna, panificação
industrial e setor de fabrico de produtos para
panificação. Com mais de meio século de história,
marcado pela tradição e qualidade, demonstrando
a sua capacidade de acompanhar a evolução dos
mercados, hoje a Concordia evoluiu para uma
gama de especialidades que tem vindo a crescer,
acompanhando assim a sofisticação dos seus
clientes da panificação.

BOLACHAS
OUTROS
3%
2%

MASSAS
33%

FARINHAS
(industriais e
usos culinários)
49%

Gráfico 1 Volume de negócios por família de produtos em 2014

A Napolitana é uma marca com uma longa tradição
(desde 1926) ajustada à contemporaneidade dos
mercados. Hoje, a Napolitana está especialmente
atenta às oportunidades nos mercados onde está
presente, tornando-se numa oferta interessante,
tendo em conta a complementaridade e qualidade
do seu portefólio – presente em duas categorias –
massas alimentícias e farinha de usos culinários.
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3. Somos sustentados
por pessoas competentes
e motivadas
Nós acreditamos que as Pessoas são os elementos chave do Grupo
Cerealis.
Ao longo dos anos temos construído uma Política de Recursos Humanos,
assente na valorização das pessoas e no desenvolvimento das nossas equipas.
Através de um trabalho diário, suportado em programas de
Desenvolvimento de Competências, procuramos que os nossos
colaboradores, a todos os níveis funcionais, estejam cada vez mais
alinhados e comprometidos com a nossa cultura e com as necessidades
do nosso negócio, e sejam cada vez mais competentes.

a. OS COLABORADORES DO GRUPO CEREALIS
No final de 2014, as Empresas do Grupo Cerealis
contavam com 675 colaboradores, um aumento
de 1% comparativamente a período homólogo
de 2013. No que respeita ao género, 61% destes
colaboradores eram do género masculino,
desempenhando todos eles as suas funções em
regime de full-time.

255

266

266

25%

20%

Complementarmente e através de uma gestão previsional e estratégica
de Recursos Humanos, antecipamos dificuldades, encarando-as como
desafios e oportunidades, estimulando soluções de futuro.
Susana Lira
Diretora de Recursos Humanos da Cerealis

55%

2012
Feminino

2013
Masculino

2014

18-29 Anos

30-49 Anos

50 Anos ou Mais

Gráfico 3 Distribuição dos colaboradores por faixa etária em 2014

Gráfico 2 Total de colaboradores por género
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Cerca de 55% do efetivo tem idades compreendidas
entre os 30 e os 49 anos.
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DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS
O desenvolvimento de competências dos
colaboradores é um eixo estratégico de atuação
do Grupo Cerealis. Em 2014 o volume de formação
profissional foi de 10.935 horas, um aumento de 773
horas em relação a 2013.
No âmbito do Programa de Desenvolvimento
Organizacional, a Cerealis tem vindo a desenvolver
um programa com a Equipa de Direção, no sentido de
reforçar os conceitos e as práticas do Engagement,
contribuindo para o envolvimento e o compromisso
das Equipas.
Ao nível do desenvolvimento das equipas, destaque
para o programa “Braço Direito”, uma atividade
dirigida às segundas linhas que tem proporcionado
aos participantes o contacto com a realidade
funcional das outras áreas, desenvolvendo a
tomada de consciência das dificuldades dos seus
pares e fomentando uma maior cooperação entre
as equipas.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Enquadrado no desenvolvimento das competências
dos colaboradores, tem vindo a ser dada
continuidade aos programas de coachings a
quadros Técnicos e superiores, assim como, tem
vindo a ser desenvolvidos programas de formação
desenhados para vários grupos funcionais nas
áreas de Gestão, Liderança, Contato com Clientes,
Negociação e desenvolvimento de competências ao
nível da resiliência, pensamento criativo e Gestão
da mudança.

10.935
horas de formação
ministradas a
colaboradores

O Grupo Cerealis tem implementado um Sistema
de Avaliação e Desempenho que abrange todos os
seus colaboradores.
O Sistema de Avaliação de Desempenho do
Grupo Cerealis tem como objetivo imediato,
orientar comportamentos, incentivar e corrigir
o desempenho individual dos colaboradores e,
consequentemente, o desempenho e resultados
das Equipas e dos Negócios.
Para além deste objetivo, o Sistema de Avaliação
de Desempenho, contribui também, para apoiar e
reforçar a Cultura e a implementação da Estratégia do
Grupo Cerealis, promover e dinamizar a motivação dos
Colaboradores do Grupo e melhorar a comunicação,
com vista ao desenvolvimento das equipas.

100%

dos colaboradores
avaliados no âmbito do
Sistema de Avaliação
de Desempenho

b. REFORÇO DA LIGAÇÃO DOS
COLABORADORES ÀS MARCAS
De modo a promover uma maior ligação dos
colaboradores às marcas, assim como reforçar a Cultura
e os Valores do Grupo Cerealis, têm sido desenvolvidas
várias iniciativas. Entre elas, destacamos:

APADRINHE O NOVO
PRODUTO DA MILANEZA
Com o objetivo de criar um elo mais forte de
identificação do efetivo com os produtos da
Milaneza, foi lançado um desafio aos colaboradores
da Cerealis de proporem um nome para um novo
produto que a marca estava a desenvolver hélices com adição de Beta-Glucano (que reduz o
colesterol).
Figura 4 Programas de desenvolvimento de competências
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O nome deste novo produto implementado – Hélices
Pró-Vita (gama Natura), resultou de uma sugestão
de um colaborador que, justamente foi premiado
conforme definido no projeto “Apadrinhe o novo
produto da Milaneza”.

Figura 5 Entrega do 1º prémio ao vencedor
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VENHA VESTIR A
CAMISOLA DA NACIONAL

CONCURSO ENFEITE
DE NATAL

A iniciativa “Venha vestir a camisola da Nacional”
vem no seguimento de uma atividade idêntica
realizado no ano anterior com a marca Milaneza
e que, superou todas as expetativas. Neste caso, o
“Venha vestir a camisola da Nacional” atribuiu aos
colaboradores a responsabilidade de divulgarem
as farinhas da Nacional junto do consumidor final.
Os 124 colaboradores participantes estiveram
envolvidos nesta atividade de divulgação da marca
em lojas da Grande Distribuição, do Norte ao Sul do
País, assumindo o papel de Embaixadores da marca
Nacional durante dois dias.

No Natal de 2014 os Colaboradores do Grupo
Cerealis foram estimulados a usarem a sua
criatividade na criação e produção de um enfeite de
Natal, tendo como requisito a utilização de produtos
da Cerealis.
O enfeite mais original ganhou um “pack” para um
fim de semana.

Figura 8 Um dos grupos participantes nos workshops de farinhas

WORKSHOPS “ESTE VALOR
SOU EU!”

Figura 7 Enfeite vencedor de 2014

WORKSHOPS DE FARINHAS

Figura 6 Dupla promotora na zona de Lisboa
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Ao longo do ano de 2014 foram realizados vários
workshops de Farinhas. Estes workshops tiveram
como objetivo proporcionar aos colaboradores da
Cerealis o contacto com os produtos do Grupo,
na perspetiva do consumidor, transmitindo-lhes
“dicas” de como a utilizar as farinhas no seu diaa-dia familiar. 169 colaboradores passaram pelos
seguintes workshops: ‘Aprender a fazer pão à mão
com as farinhas preparadas para pão’, ‘Aprender
a fazer Cup-Cakes com as farinhas de bolos da
Nacional’ e ‘Aprender a fazer Bolo-rei com as
farinhas preparadas para pão Brioche’.

Os Valores da Cerealis foram atualizados no 95º
aniversário do Grupo. A permanente necessidade
de acompanhar os desafios que o mundo de hoje a
coloca a um Grupo como a Cerealis, estimulou esta
atualização.
Por forma a garantir um completo esclarecimento
em relação às atitudes e comportamentos que
o Grupo considera serem os seus alicerces, em
2014 foram retomadas as atividades relacionadas
com a divulgação dos Valores, integrados no
Programa “Este Valor Sou Eu!”. Este programa
terá continuidade durante 2015, reforçando assim
a responsabilidade individual que cada colaborador
tem na implementação dos Valores no seu dia-a-dia
de trabalho.

Figura 9 Exemplos de duas ações de esclarecimento “Este Valor Sou Eu!”
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UM POUCO DE SI, MUITO
PARA OS OUTROS!
A participação no programa, ao qual agradeço a
quem potenciou tal evento, permitiu melhorar
o bem estar de outros, trazendo alegria e um
pouco mais de conforto. A sensação de ajudar
alguém também nos faz ajudar a nós próprios,
trazendo felicidade, através dos sorrisos de outros,
mostrando que conseguimos superar desafios, por
mais difíceis que sejam. Criou-se uma envolvência
com colegas de diferentes áreas, onde estreitamos
laços, partilhamos dificuldades e soluções para
as ultrapassar sempre de uma forma construtiva.
Numa frase, diria que se tratou de um Momento em
que criamos um espírito Cerealis, transformando
dias simples em instantes inesquecíveis.

DE MÃOS NA MASSA

“...Momento em que
criamos um espírito
Cerealis, transformando
dias simples em instantes
inesquecíveis.”

Com objetivos de desenvolver o relacionamento
interpessoal interpares, promovendo a coordenação
inter áreas, o relacionamento entre Chefias,
a melhoria da coesão e relacionamento entre
Diretores e atitude de partilha de informação,
reforçando a Cultura e Valores do Grupo Cerealis,
os Diretores foram convidados a participar numa
atividade “De Mãos na Massa” onde tiveram
a oportunidade de terem uma experiência de
confecionarem uma receita de massas com base
num conjunto de ingredientes disponibilizados.

Testemunho de Manuel Gaspar – Adjunto do
Responsável de Embalamento de Massas

Figura 11 A equipa de Diretores do Grupo
e um dos pratos confecionados por uma das duplas
Figura 10 A equipa Cerealis e o resultado da dedicada intervenção no
lar Leonardo Coimbra
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Na vertente da formação em SST, foram ministradas
2.640 horas de formação em 2014, um aumento de
5% face a 2013.
3000

c. MAIS PARA A QUALIDADE DE VIDA
E BEM-ESTAR
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2000
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Na área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), o
Grupo Cerealis tem feito um forte investimento, na
formação dos colaboradores e na implementação de
medidas de minimização de risco.

1000

Os princípios de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho na Cerealis
refletem a preocupação com o bem-estar dos colaboradores, potenciando a
sua participação e motivação, com o objetivo de incutir na organização uma
verdadeira cultura de prevenção e melhoria das condições de trabalho.
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Gráfico 4 Total de horas de formação em Segurança e Saúde no trabalho

José Gândara
Responsável Área de Segurança e Saúde Cerealis

Com a implementação do Programa Prevenir +, a
Cerealis obteve reduções significativas dos índices
de sinistralidade. Desde 2013, 139 colaboradores
estiveram diretamente envolvidos no Programa
Prevenir +. Os Delegados de Prevenção identificaram
332 ações de melhoria e correção, 84% das quais
foram concretizadas durante este período.

EM DESTAQUE:
PROGRAMA
PREVENIR +

Para reduzir a sinistralidade laboral, foi lançado o
Programa PREVENIR +. Este Programa tem como
principal objetivo reduzir os acidentes de trabalho e
as doenças profissionais e assenta em três pilares
essenciais: a informação, a formação e a participação
dos colaboradores. Desta forma, pretende-se
estimular as boas práticas de SST e promover e
consolidar uma mudança de atitude nesta matéria.
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Destaca-se como elemento determinante em todo
este Programa a figura dos Delegados de Prevenção,
aos quais cabe garantir um elo de comunicação mais
eficaz entre os colaboradores e os Serviços de SST,
e dinamizar as boas práticas de saúde e segurança
no local de trabalho, assumindo a responsabilidade
de zelar pela Segurança nos seus locais de trabalho.
Os Delegados de Prevenção estão presentes em
todos os locais de trabalho e todos os colaboradores,
de uma forma rotativa, terão a oportunidade de
participar ativamente neste processo.

Número de lesões (nº.)
Número de doenças profissionais
Número de dias perdidos

21%
13%

do índice de
gravidade em
2014 face a 2012

2012

2013

2014

Género
Género
Masculino Feminino
61
25

Género
Género
Masculino Feminino
23
25

Género
Género
Masculino Feminino
35
32

1

0

4

0

1

0

813

193

320

154

545

342

Tabela 1 Número de lesões, doenças profissionais, dias perdidos por acidente de
trabalho discriminados por género
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Em 2015 a Cerealis irá alargar a atividade dos
Delegados de Prevenção a mais 80 colaboradores.

2012

2013

2014

Índice de frequência

52,9

23,3

41,6

Índice de gravidade

854,9

393,8

743,2

Tabela 2 Índice de frequência e gravidade no triénio 2012-2014

d. PRÓXIMO DAS FAMÍLIAS

PRÁTICAS CEREALIS

O Grupo Cerealis tem vindo a procurar fortalecer a
ligação da Empresa às famílias dos colaboradores.
Enquadrado neste objetivo, destacam-se várias
iniciativas como o OpenDay e Férias Escolares.

Medicina curativa e preventiva: os
colaboradores do Grupo Cerealis
têm disponível o serviço de medicina
curativa e preventiva nos centros de
produção.

O OpenDay foi uma atividade de iniciação à
vela proporcionada pela Cerealis aos filhos dos
colaboradores com idades entre os 7 e os 12 anos.
Uma experiência única no Clube de Vela Atlântico
com a participação de 14 crianças. Durante uma
intensa manhã, estes filhos de colaboradores tiveram
oportunidade de ter uma experiência de iniciação
de vela, com os princípios básicos da navegação e
segurança no mar.

Desta forma, é proporcionado o acesso ao Serviço
Nacional de Saúde dentro das instalações da
Empresa, garantindo um maior acompanhamento
dos colaboradores em matéria de saúde.
De destacar que em 2014 foram realizadas em
média 2,6 e 1,9 análises por colaborador do género
masculino e feminino respetivamente, um aumento
de cerca de 20% face às médias de 2012. Estes
indicadores são reflexo da premissa do Grupo em
acompanhar os seus colaboradores em matéria
de saúde, ultrapassando os requisitos definidos na
legislação em vigor nesta matéria.

SERRALVES
‘A Cidade do Esparguete” e ‘Brincadeiras
Enfarinhadas’ nas oficinas Serralves.

Nas férias Escolares, a Cerealis tem vindo a
proporcionar aos filhos dos colaboradores (com idades
entre os 4 e os 12 anos) a oportunidade de participarem
em diversas atividades. Destas destacamos:

No ano de 2013, 36 colaboradores do Centro de
Produção de Lisboa foram abrangidos por uma
campanha de sensibilização e informação para a
prevenção de riscos cardiovasculares.
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QUINTA DA GRUTA

e. COESÃO INTERNA

O UNIVERSO DAS FARINHAS

O Grupo Cerealis tem como prática a organização
alternada de um Almoço (no primeiro bimestre) e de
um encontro no mês de Julho denominado “Jogos
sem Fronteiras”.
Em 2014 o almoço coincidiu com a celebração do 95º
Aniversário do Grupo Cerealis.

Realizado no Convento do Beato em Lisboa, o almoço
foi um momento marcante na história do Grupo.
No ano anterior, no verão de 2013, realizaram-se os
“Jogos sem Fronteira”. Uma vez mais em Coimbra, esta
iniciativa promoveu diversas atividades com o tradicional
torneio de futebol e os animados jogos tradicionais.
Nesta edição participaram 265 colaboradores.

ESPETÁCULO DE NATAL
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Entre os investimentos
relevantes, destacamos:

4. Gerimos o
Impacto no Ambiente
Com três instalações com Licenciamento Ambiental, a Cerealis estende
as práticas de redução de desperdícios, reciclagem de resíduos,
racionalização de consumos energéticos e políticas de redução de
emissões de poeiras a todos os centros produtivos.
Em parceria com Clientes e em dinamização interna em 2014 a Cerealis
iniciou o desenvolvimento no âmbito da produção sustentada de
matérias-primas.
Rui Azevedo
Diretor de Qualidade da Cerealis

a. ECOEFICIÊNCIA
O Grupo Cerealis tem vindo a fomentar o crescimento
ambientalmente sustentado através da minimização
dos impactos ambientais decorrentes da sua atividade
e da promoção da utilização racional dos recursos.
O Grupo tem vindo a realizar nos últimos anos fortes
investimentos em equipamentos e recursos com vista
à proteção ambiental. Ao longo dos últimos quatro
anos, estes investimentos ascenderam os 1.156.600
€. Em 2014, este valor fixou-se nos 223.000 €.

e

mais

• Redução do consumo de ar comprimido através
da utilização de compressores equipados com
o “inverter” e gestão contínua de caudais,
minimizando assim o consumo energético e os
desperdícios de ar comprimido. Para além do
investimento em equipamentos, adotamos boas
práticas de monitorização dos equipamentos e
condutores, estabelecendo medidas preventivas e
ações de redução sistemática de perdas e respetiva
racionalização dos consumos.

• Utilização do sistema de pull paletes desde há
longos anos. Com este sistema o Grupo procura
contribuir para a maximização da utilização de um
recurso partilhado.

• Nas unidades de produção da Maia e da Trofa,
investimos no isolamento dos circuitos de água quente,
minimizando o potencial de perdas energéticas.

• Aumentamos a capacidade de armazenagem
das matérias primas subsidiárias, contribuindo
para a maximização dos transportes, redução dos
consumos energéticos e, consequente redução da
emissão de poluentes.

• Alteramos os sistemas de iluminação em todas
as áreas do Grupo, procurando assim a redução do
consumo energético – implementando lâmpadas de
baixo consumo e sua alimentação.

UTILIZAÇÃO RACIONAL
DOS RECURSOS
Em 2014, o Grupo Cerealis produziu 505.426
toneladas de produto acabado, uma redução de 3%
comparativamente a período homólogo de 2013.
Esta diminuição de produção repercutiu-se numa
redução do consumo de matérias-primas entre
2013 e 2014, de cerca de 1,3%.

505
mil toneladas de
produto acabado
em 2014
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processos

• Estamos permanentemente a evoluir para o
abastecimento de matérias primas subsidiárias
a granel, evitando ao máximo os pré-embalados.
Desta forma contribuímos para a redução do
desperdício de embalagens.

• Apoiamos a colocação de silos de farinhas nos
clientes da panificação, contribuindo para a redução
da emissão de carbono pelo redução da frequência
de transportes, redução do consumo e desperdício
de embalagens e maior eficiência operacional dos
nossos clientes.
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Peso total de produto acabado (t)
Gráfico 5 Variação do peso total de produto acabado (t)
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Gráfico 6 Peso total de matérias-primas consumidas (t)

Conforme referido no ponto anterior, no que respeita
aos consumos de energia, a Cerealis tem adotado
uma política energética que promove o aumento da
eficiência e privilegia uma política de baixo carbono.
Neste sentido, o Grupo tem investido em Planos
de Racionalização dos Consumos de Energia. Há
também uma forte preocupação em incorporar
a análise energética nas aquisições de novos
equipamentos e na construção e remodelação de
edifícios e infraestruturas.
Relativamente à energia indireta (consumo de
energia elétrica nas instalações do Grupo Cerealis),
verificou-se uma redução de cerca de 5,2% dos
consumos específicos comparativamente a período
homólogo de 2013.

25,6

tep por tonelada de
produto acabado
em 2014
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0,22m3

b. GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
2012

2013

2014

Gráfico 7 Consumo de energia indireta por tonelada de produto acabado (tep/t)

No caso do consumo de energia direta
(combustíveis consumidos nas instalações do
Grupo, nomeadamente gás propano e gás natural),
verificou-se um decréscimo de 9,6% do consumo
por tonelada de produto acabado.
8
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Esta segregação de resíduos é efetuada através de
boas práticas de utilização de equipamentos como
os compactadores de cartão e plástico, assim como
compactadores de resíduos alimentares.
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O Grupo Cerealis promove a separação dos resíduos
recicláveis e garante o seu encaminhamento para
valorização, assim como a segregação de resíduos
perigosos para posterior tratamento de acordo com
a tipologia dos resíduos.
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Gráfico 8 Consumo direto de energia por tonelada de produto acabado (tep/t)

Outro dos aspetos ambientais geridos pelo Grupo
Cerealis é o consumo de água nas suas infraestruturas.
A água consumida pelo Grupo provém de duas fontes:
subterrânea e sistemas de abastecimento municipais.
Em 2014, o consumo de água por tonelada de produto
acabado sofreu uma redução de 12%, face aos
consumos verificados em 2012.

Em 2014 manteve-se o enfoque na redução e gestão
de resíduos, onde se atingiu uma taxa de valorização
de cerca de 86%. Verificou-se uma redução de cerca
de 33% do peso total de resíduo específico enviado
para eliminação. No caso da reciclagem verificou-se
um aumento de 5% face a 2012.

86%

de taxa de
valorização de
resíduos em 2014

0,5
0

Reciclagem

Eliminação

Gráfico 9 Resíduos produzidos por destino final, por tonelada de produto acabado (kg/t)
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Em 2014 verificou-se uma redução de 9,7% das
emissões carbónicas por tonelada de produto
acabado, face aos valores registados em 2012.
Este resultado reflete uma diminuição de 13%
das emissões diretas (resultantes do consumo
de combustíveis nas instalações do Grupo) e um
decréscimo de cerca de 8% das emissões indiretas
(resultantes do consumo de energia elétrica).

c. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SONORA
O acompanhamento e monitorização das emissões
de poluentes atmosféricos por fontes fixas, assim
como da carga de poluentes dos efluentes líquidos,
são outros dos aspetos ambientais constantemente
monitorizados pela Cerealis.

0,07
0,06

0,0202

0,0193

0,0174

No que respeita à emissão de partículas nas
instalações com Prevenção e Controlo Integrados
da Poluição (Licença Ambiental), nomeadamente as
instalações de Maia 1, Freixo e Lisboa, verificou-se
uma diminuição de 43% do peso total de partículas
emitido por tonelada de produto acabado em 2014,
face a 2012.
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Durante os últimos anos a Cerealis consolidou um
conjunto de investimentos nesta área essenciais à
concretização de resultados importantes.

0,05

30

0,04
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Entre outros, destacamos:

0,03

• A utilização de tecnologia de separação de
poeiras por ciclones instalados nas unidades
industriais do Grupo, de acordo com as melhores
práticas, minimizando assim a emissão de poeiras
e melhorando a eficiência de processos.
• Na unidade de produção da Trofa, a Cerealis
associou-se à Tratave (sistema integrado de
despoluição do vale do Ave) e coligiu todos os
afluentes líquidos para a este sistema de tratamento.

0,0455

0,02

20

0,0439

0,0418

19,7

15

16,46

10

0,01
0

29,1

2012
Diretas

2013

2014

Indiretas

Gráfico 10 Emissões carbónicas por tonelada de produto acabado (kgCO2eq/t)
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Gráfico 11 Emissões totais de partículas por tonelada de produto acabado (kg PTS/t)
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Ao nível do ruído, todos os projetos de ampliação
ou remodelação de edifícios industriais e alteração
de funcionamento de equipamentos mais críticos
tiveram em conta a preocupação acústica, de modo
a garantir a conformidade legal.
Enquadrado neste processo de controlo do ruído,
a Cerealis efetuou um conjunto de investimentos,
entre os quais destacamos:
• Isolamento das fachadas nas unidades de
produção (moagem) do Freixo e de Lisboa, mantendo
inalterada as respetivas fachadas e janelas dos
edifícios, aplicando absorsores acústicos.
• Colocação de atenuadores de ruído de escapes
dos circuitos pneumáticos em todas as unidades
industriais do Grupo.
• Aplicação de diversas medidas para anular ou
reduzir o impacto externo às unidades industriais
do Grupo, através da utilização de sistemas de
insonorização dos equipamentos mais ruidosos,
como são os casos dos compressores e ventiladores
(exemplo da construção da casa de compressores
na semolaria da Maia equipada com inovadores
painéis absorsores de ruído).
• Criação de zonas completamente isoladas e
estanques ao ruído (exemplo sala de bombas de
transportes pneumáticos), melhorando assim o
nível de ruído interno e, consequentemente as
condições laborais.
Os Centros de Produção de Lisboa, Porto e Maia
concluíram o licenciamento ambiental, aplicando
o cumprimento de todos os requisitos legais. Nos
restantes centros não abrangidos pela licença
ambiental, a Cerealis aplica as mesmas boas
práticas. Embora as Empresas do Grupo não estejam
certificadas ambientalmente, são aplicados os
princípios de gestão de sistema ambiental definidos
na NP EN ISO 14001:2012.
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d. ARQUITETURA E
ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO
Compreendendo a importância do enquadramento
urbanístico nas unidades industriais e escritórios
do Grupo, arquitetonicamente a Cerealis tem vindo
a investir em renovados e sensíveis projetos que
procuram contribuir para a reabilitação urbanísticas
das zonas onde estamos instalados.
Neste aspeto, destacamos na Maia o projeto de
arquitetura do polo industrial iniciado em 2002 com :

a. A transferência da sede do Grupo para o antigo
moinho da fundação.

b. Ampliação da antiga fábrica de massa Milaneza
(fábrica 1).

c. Enquadramento da nova fábrica 2 na zona urbana,
através de um plano urbanístico próprio com um
positivo impacto na zona envolvente.

d. Arranjo urbanístico exterior, suas infraestruturas
e arranjo paisagístico dos arruamentos.

Em Lisboa, uma nota para o cuidadoso projeto
arquitetónico do edifício da moagem durante o
processo de renovação deste equipamento industrial
inaugurado em Março de 2013, garantindo assim o
perfeito enquadramento numa zona urbanística da
cidade de Lisboa, respeitando as condicionantes de um
edifício classificado pela Camara Municipal de Lisboa.
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Mais a norte, na zona da Trofa, acompanhando o
processo de crescimento do negócio dos cereais de
pequeno almoço, produção e armazenagem, a Cerealis
contribuiu para o processo de reabilitação urbanística,
criando um moderno polo industrial cuidadosamente
enquadrado num arranjo paisagístico exterior que
valorizou toda a zona envolvente.
Para além destes, ainda em Águas Santas, na Maia,
a Cerealis implementou um projeto de resolução do
estrangulamento do túnel de passagem do ribeiro
do Boi Morto (afluente do Rio Leça) sob a Estrada
Nacional 208, contribuindo desta forma para a
redução significativa do risco de inundações das
zonas envolventes

5. Fomentamos a
Qualidade e a
Eficiência Operacional
Uma certificação é o atestar por uma entidade externa de uma prática de
acordo com um referencial e não é, por si só, o motor do desenvolvimento
e da melhoria de uma organização. Na Cerealis promove-se a
implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade como ferramentas
de apoio e sistematização de processos com vista à eficiente otimização
dos mesmos, dos recursos e das atividades.
A análise de falhas, a definição de causas e de ações corretivas, aliadas
à sistematização de ações de melhoria, são o melhor garante do atingir
sustentado de níveis de conformidade e eficiência que a natureza dos
produtos e a exigência dos mercados onde atua assim o exigem.
A formação continua em técnicas e ferramentas de Gestão da Qualidade,
em Segurança Alimentar e em Boas Práticas da Industria Alimentar,
alicerçadas em definições claras de funções, tarefas, procedimentos
e objetivos são a base da orientação de comportamentos e atitudes na
construção diária da atividade.
Rui Azevedo
Diretor de Qualidade da Cerealis
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a. LICENÇA PARA OPERAR

b. MELHORIA CONTÍNUA

A Gestão da Qualidade na Cerealis assenta num
sistema transversal a todo o Grupo, consolidado
pela análise aos processos que gerem as diversas
atividades e famílias de produtos produzidos e
comercializados pelas áreas de negócio. Este
sistema dinâmico e suportado por práticas de
melhoria contínua ajusta-se continuamente à
evolução tecnológica que o Grupo tem evidenciado,
quer do ponto de vista de remodelação e adequação
industrial, quer através da investigação e
desenvolvimento de novos produtos e processos.

No final de 2012 foi lançado um projeto de melhoria
dos processos da cadeia de abas-tecimento interna,
segundo os princípios da gestão Lean, com o apoio
do Instituto Kaizen. Este projeto, C.Lean teve como
principais objetivos:

Atualmente, o Grupo tem implementados os
Sistemas de Gestão de Qualidade e de Segurança
Alimentar em todos os centros e atividades
produtivas, assim como nos processos de
comercialização. De destacar a renovação dos
certificados de Gestão e Garantia de Qualidade e
Segurança Alimentar pelas normas NP EN ISO
9001 (desde 1997) e NP EN ISO 22000 (desde 2006),
respetivamente e assim como IFS,
Também os processos produtivos de massas
alimentícias, farinhas industriais e cereais de
pequeno-almoço se encontram certificados pela
norma ‘International Food Standard’ (IFS).
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• Continuar a maximizar o nível de serviço aos clientes

auditorias
realizadas
em 2014

• Minimizar os custos internos

EM DESTAQUE:

CERTIFICAÇÃO HALAL
A Cerealis obteve a certificação Halal na produção
de massas, cereais de pequeno-almoço e farinhas,
o que permitirá a penetração destes produtos nos
países e comunidades islâmicas, alvos crescentes
das exportações no Grupo.
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Durante 2013 e 2014, o projeto abrangeu 19
áreas funcionais e 368 colaboradores, os quais
foram coordenados operacionalmente por uma
equipa interna de 4 colaboradores e externa de 8
consultores. Foram desenvolvidos 478 workshops
e 44 projetos, com os objetivos de formação,
estruturação, uso e apropriação de todos os
modelos de gestão Lean pelas equipas envolvidas.
A aferição da evolução do projeto foi efetuada através
de eventos de auditoria interna, os quais revelaram,
em 2014, um grau médio de maturidade Lean muito
significativo de 72 %, que traduz o sucesso obtido
neste projeto.

Em 2014 realizaram-se sete auditorias internas,
nove da entidade certificadora e oito de clientes
que resultaram num plano de ações de melhoria,
implementado ao longo do ano.
Foram ainda realizadas seis auditorias a
fornecedores de diferentes categorias, mantendose a aposta nesta prática enquanto ferramenta de
gestão do desempenho de fornecedores.

• Criar uma cultura de melhoria contínua autónoma
nas equipas envolvidas, com destaque para as
operações industriais.

	
  

Durante o ano 2014, foi efetuada a transição da lógica
de projeto para a criação de um gabinete interno de
melhoria contínua, cumprindo assim a estratégia
inicial definida pelo Conselho de Administração.
O gabinete dá continuidade à implementação da
estratégia, enraizando e consolidando uma cultura
de melhoria continua, com especial enfoque na
redução de desperdícios, custos e aumento de
produtividades e eficiências, em toda a Direção de
Operações da Cerealis Produtos Alimentares.

72%

de grau médio de
maturidade do
projeto C.Lean
em 2014
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6. Dedicados aos
Clientes e aos
Consumidores
Um dos vetores de crescimento das marcas da Cerealis está alicerçado na
investigação, desenvolvimento e inovação de produtos.
Consistentemente procuramos surpreender o nosso consumidor,
reforçando assim o elo de ligação que ao longo dos anos temos vindo a
desenvolver. Reforçamos a força das marcas dinamizando o lançamento
de produtos inovadores. Anualmente, na Cerealis apresentamos ao
mercado dezenas de novas referências. Novas massas. Novas farinhas
industriais e de usos culinários. Novos Cereais de Pequeno-almoço e,
novas bolachas.

• Cerca de 50% dos Clientes considera que a
Cerealis tem melhor imagem que a concorrência nos
Produtos Secos.
• A Performance dos Produtos passou de 5,6
em 2010 para 5,7 em 2013 (numa escala de 1 a 7).
• A Performance da Cerealis manteve-se semelhante
em 2013 face a 2010, situando-se no 5,8 (numa escala
de 1 a 7).
• O Grau e Satisfação com os Produtos Secos baixou
de 91,9% em 2010 para 90,5% em 2013. Esta descida
ficou a dever-se mais ao aumento das expetativas dos
Clientes do que a uma baixa da Performance.
Nos últimos anos as marcas da Cerealis têm vindo
a manter uma forte dinâmica. Em 2014 destaque
para as marcas Milaneza e Nacional que registaram
uma intensificação da sua atividade com reflexos
diretos em ganhos de mercado e penetração nos
lares portugueses. No final do ano de 2014, 8 em 10
lares portugueses compraram marcas da Cerealis,
registando-se o aumento da penetração das marcas
Cerealis que em dois anos a aumentaram 6,9 pontos
percentuais (fonte Kantar World Painel).

79,7%
de taxa de
penetração das
marcas Cerealis

Desta forma, contribuímos para satisfazer as expectativas dos nossos clientes.

EM DESTAQUE:

João Paulo Rocha
Diretor de Marketing da Cerealis

a. NÍVEIS DE SATISFAÇÃO
Com o intuito de aferir a satisfação dos clientes
sobre os Produtos, a Cerealis realiza de três em
três anos um Estudo de Satisfação de Clientes.
Destacam-se alguns resultados da edição de 2013:
• O Grau de Satisfação Global com a Cerealis em 2013
foi de 89,8%, uma descida face a 92,8% no Estudo
realizado em 2010.
• O Índice de Satisfação Global dos Clientes inquiridos é
de 82,9%, uma ligeira subida de 0,1% face a 2010.
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90%
de grau de
satisfação global
com a Cerealis

DISTINÇÃO
DA MILANEZA

A Milaneza foi eleita uma das 80 marcas de maior
notoriedade em 80 categorias diferentes, na
categoria de massas. O prémio Marcas Que Marcam
é uma distinção anual feita pela QSP – Consultoria
de Marketing e Diário Económico.
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Esta gama de massas foi especialmente
desenvolvida com o objetivo de responder e colmatar
as carências atuais das crianças em Vitamina D,
bem como a dificuldade de ingestão de vegetais por
este grupo de consumidores.

b. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E EQUILIBRADA
Com vista a fomentar uma alimentação saudável e
equilibrada, o Grupo Cerealis tem vindo a apostar na
inovação e diversificação da sua oferta, ajustando-a
constantemente às necessidades dos consumidores.
Simultaneamente a Cerealis tem vindo a promover
acordos com associações técnicas que consolidam
a posição responsável do Grupo na promoção da
importância de uma alimentação equilibrada e saudável.

Nos últimos dois
anos foram lançados

15
14

novos produtos
Milaneza

LANÇAMENTO DA GAMA DE
MASSAS MILANEZA PARA
CRIANÇAS ENRIQUECIDA
COM LEGUMES E VITAMINA D
No primeiro trimestre de 2013, a Milaneza deu mais
um passo na promoção de uma alimentação saudável
e equilibrada em matéria de nutrição infantil,
com o lançamento de uma gama de massas para
criança com legumes e Vitamina D, um nutriente
essencial para o sistema imunitário e muscular
e para a manutenção da estrutura óssea e dentes.
Estas massas são enriquecidas com vegetais 100%
naturais, as Margaridas (com tomate, beterraba,
espinafre, abóbora e cenoura) e os Mini Laços (com
tomate e cenoura).

Tendo como parceiro a Faculdade de Ciências
da Nutrição e Alimentação da Universidade do
Porto, o novo produto apresenta 14% de legumes
desidratados, contribuindo uma dose com cerca de
50% da Dose Diária Recomendada em Vitamina D. No
futuro, a marca pretende prosseguir com a melhoria
de composição de uma das referências para a tornar
mais variada e apelativa.

LANÇAMENTO DA GAMA DE
MASSAS MILANEZA NATURA
Sensível e preocupada com a importância da
alimentação saudável e equilibrada, a Milaneza
lançou no último trimestre de 2014 a nova gama
de massas Natura. Cinco massas que prometem
revolucionar e enriquecer a alimentação dos
portugueses. Uma gama que alia benefícios para a
saúde mas mantêm todo o sabor.
A nova gama Natura apresenta ao consumidor
três benefícios:
• Milaneza Natura Sem Glúten: perfeito para
intolerantes ao glúten, disponível nos formatos de
Espirais e Esparguete;
• Milaneza Natura Reduz o Colesterol: Hélices pró-vita
que colaboram no controlo e redução do colesterol no
sangue através da ingestão de beta-glucano;
• Milaneza Natura Integral: Macarrão e Esparguete
Integral, que ajudam na regu-lação intestinal e saciam
mais eficazmente.

Para os intolerantes ao glúten, as massas Natura
Sem Glúten são a solução, permitindo o consumo
de refeições com massa, continuando a beneficiar
de todo o sabor e da sua ótima digestibilidade.
A fibra alimentar é essencial e deve fazer parte
da alimentação diária. Desempenha funções
fisiológicas
benéficas,
nomeadamente
na
aceleração do trânsito intestinal, evitando situações
de obstipação. As novas massas integrais Natura,
ricas em fibra, oferecem-lhe estas vantagens, com
todo o sabor.
Já as Hélices Pró-vita, contêm beta-glucano de
cevada (uma inovação no mercado), uma fibra
do cereal solúvel e que desempenha um papel
importante na redução e manutenção de valores
adequados de colesterol no sangue. Este efeito
benéfico é obtido através da ingestão diária de 3g
de beta-glucano.

EM DESTAQUE:
DISTINÇÃO
MILANEZA FOOD &
NUTRITION AWARDS

A Milaneza foi distinguida nos Food & Nutrition
Awards 2014 com uma Menção Honrosa na Categoria
de Produto Inovação pelas massas Margaridas com
Vegetais e Vitamina D.
Com uma receita única, as Margaridas com
Vegetais incluem na sua composição beterraba,
abóbora, espinafres, tomate e cenoura, contendo
cada embalagem de 500g o equivalente a ¼ kg de
vegetais frescos.

novos produtos
Nacional
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Dentro das várias iniciativas, destaque para a parceria
que a Milaneza com a Associação Portuguesa dos
Nutricionistas (APN) que, associando-se a este dia
lançou o primeiro e-book de Massas Alimentícias.
Este documento é uma ferramenta de apoio a todos
os profissionais de Saúde, especialmente na área
das Ciências da Nutrição, estabele Futuros Chefes
aceitaram o desafio do Dia Mundial das Massas

c. INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
A marca Milaneza, como líder de mercado, organiza
e apoia a celebração do Dia Mundial das Massas
(25 de outubro). A celebração do Dia Mundial das
Massas tem como principal objetivo reforçar
as vantagens das massas alimentícias numa
alimentação saudável e equilibrada.
Dando consistência à dinâmica dos últimos anos,
em 2013 o Dia Mundial das Massas foi celebrado
em parceria com a Fundação de Serralves com a
organização de uma Conferência denominada “A
arte de uma alimentação saudável e equilibrada”,
que contou com mais de 200 participantes e
atingiu diversos públicos (comunidades cientifica, desportiva e escolar), sensibilizando-os para
importância de uma alimentação equilibrada,
saudável e sustentável nas suas diversas vertentes:
saúde, desporto e sociedade. Ainda em 2013, numa
componente lúdica e pedagógica, foi organizada
uma Festa da Alimentação, no âmbito da “Semana
da biodiversidade e alimentação de Serralves”.
Cerca de 1.000 crianças das Escolas do pré escolar
e 1º ciclo da Região Norte de Portugal e famílias
participaram nas várias oficinas preparadas
especialmente para este dia.

No mesmo sentido, foi organizado um concurso
junto dos alunos finalistas das Escolas Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril e do Porto. No âmbito
deste projeto, os futuros Chefes de Cozinha aceitaram
o desafio lançado pelo Dia Mundial das Massas,
criando pratos em que a massa foi o protagonista
nas categorias “Entrada”, “Prato Principal” e
“Sobremesa”. Estes pratos foram avaliados
segundo critérios nutricionais e de criatividade por
um júri composto por um nutricionista, um chefe e
um representante da marca Milaneza. O resultado
final foi surpreendente!

d. COMUNICAÇÃO RESPONSÁVEL
Comprometido com a responsabilidade também na
comunicação, o Grupo Cerealis subscreve códigos
que tomam em conta a ética na comunicação,
nomeadamente ao nível das alegações de Nutrição
e Saúde. É o caso dos Compromissos da Indústria
Alimentar sobre Alimentação e Atividade Física
e Saúde (FIPA e APAN 2009), do EU Pledge –
Publicidade dirigida a Crianças com idades
inferiores a 12 anos – e o Código de Conduta da
Agência de Comunicação.

Já em 2014 o Dia Mundial das Massas foi celebrado
através da implementação de um conjunto
de iniciativas que procuraram sensibilizar a
população portuguesa sobre a importância das
massas alimentícias numa alimentação saudável
e equilibrada. Estas iniciativas centraramse especialmente nas gerações futuras de
consumidores, profissionais ligados à alimentação
e nutrição, assim como professores.
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FESTA DE OUTONO –
FUNDAÇÃO DE SERRALVES

7. Estamos Próximo
da Comunidade

Nos últimos quatro anos a Cerealis foi o mecenas
na Festa de Outono em Serralves. Neste evento,
Serralves esteve de portas abertas para receber
todas as famílias e reavivar antigas tradições, com
práticas ligadas à tradição rural. A Cerealis esteve
sempre presente na celebração da chegada do
Outono, apoiando algumas das atividades com as
suas marcas Nacional e Milaneza.

a. UMA EMPRESA PRÓXIMA DA COMUNIDADE
No âmbito da sua política de responsabilidade
social, o Grupo Cerealis continuou a incrementar
o seu apoio às instituições mais necessitadas. Nos
últimos dois anos, mais de 350 mil euros foram
investidos na comunidade.
Em 2013, a Cerealis apoiou a comunidade local
através do financiamento das obras para acabar
com o impacto severo que as enxurradas têm tido
nas populações locais. Este investimento passou
pela requalificação e aumento de capacidade de
um aqueduto com mais de cinquenta anos. Tratouse de mais uma ação que demonstra a ligação da
Cerealis à localidade de Águas Santas, onde se
encontra instalada há mais de 90 anos.

Mais de

350

mil euros de investimento
na comunidade durante
os últimos dois anos
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AÇÃO DE NUTRIÇÃO COM A
ASSOCIAÇÃO BAGOS D’OURO
No âmbito da sua política de responsabilidade social,
a Cerealis assumiu o desafio de apoiar a Associação
Bagos D´Ouro trabalhando a temática da nutrição.
Tratou-se de um projeto educativo ambicioso, que
consistiu no desenvolvimento das boas práticas
para uma alimentação saudável, gestão alimentar
e competências culinárias básicas, enquadrando
todo o programa na importância que esta temática
pode e deve ter no desenvolvimento saudável das
relações familiares.
Na vertente nutricional, uma equipa de
nutricionistas, coordenada pela Faculdade
de Ciências de Nutrição da Universidade do
Porto, acompanhou periodicamente as famílias
selecionadas. Na área da culinária, o trabalho foi
orientado pelo Chefe de Cozinha Manuel Almeida.

PÃO DE TODOS PARA TODOS
– ASSOCIAÇÃO CAIS
Pelo décimo ano consecutivo, em 2013 a Cerealis
associou-se mais uma vez à iniciativa da
Associação CAIS - “Pão de Todos. Para Todos” que
teve lugar em Lisboa e no Porto. O objetivo desta
iniciativa tem vindo a passar por apelar ao espírito
de partilha e à união de todos para um país mais
justo e solidário.
Sob o mote “Há 10 anos a Fermentar Partilha”,
centenas de voluntários em conjunto com
profissionais das melhores empresas do setor da
panificação, entre as quais a Cerealis, garantiram a
produção de milhares de pães que serão oferecidos
a todas as pessoas que visitarem o espaço do ‘Pão
de Todos’.

47

PRÁTICAS CEREALIS
Apoio ao Banco Alimentar contra a Fome:

Peditório Nacional de Pilhas e Baterias:

A Cerealis é uma das empresas que nos últimos anos
tem vindo a contribuir com a doação de produtos
agroalimentares para o Banco Alimentar contra a Fome.

Nos últimos cinco anos o Grupo Cerealis tem aderido a
este peditório a favor do Instituto Português de Oncologia
(IPO). Os resultados da recolha deste peditório,
promovido junto de todos os colaboradores do Grupo,
visou a aquisição de equipamentos de diagnóstico.

a. UMA EMPRESA PRÓXIMA DA COMUNIDADE
Porto de Futuro é um programa que procura
responder à necessidade de uma maior
participação da sociedade civil na vida das escolas,
reconhecendo o papel fundamental da Educação
no desenvolvimento sustentado de uma sociedade
mais competitiva e dinâmica. Desde 2007 a Autarquia
Portuense estabeleceu parcerias entre cada um dos
Agrupamentos de Escolas da cidade do Porto e igual
número de empresas da região Norte, entre as quais
a Cerealis.
Os projetos desenvolvidos neste programa estão
organizados em torno de vetores de atuação
estruturantes, apoiando o Grupo Cerealis vários
vetores, através da transferência de boas práticas e
conhecimento do mundo empresarial para a escola.

O trabalho desenvolvido com o Agrupamento de
Escolas Clara de Resende assenta em vários eixos,
desde o desenvolvimento das competências de
Empreendedorismo e Cidadania, organização e gestão
dos recursos escolares, desenvolvimento de criatividade
e literacia financeira e alimentação saudável.
O plano de atividades visa apoiar as crianças e jovens
a compreenderem a relevância do que aprendem nas
salas de aula no seu relacionamento com a sociedade.

Uma Empresa com
Passado de olhos
postos no Futuro
A caminho de 95 anos de crescimento Assumimos as nossas responsabilidades
sustentado
com a sociedade local e as ins-tituições
de solidariedade social
Em 2014 a Cerealis celebrou 95 anos de história.
Desde a sua génese, a então Amorim Lage e hoje
Cerealis, foi sempre sensível ao meio onde se foi
instalando, mantendo o compromisso de aliar o
seu desenvolvimento e crescimento ao essencial,
contributo que sempre procurou dar à conservação do
meio ambiente e à melhoria do bem-estar social.

São inúmeras as realizações que o Grupo foi liderando
e concretizando ao longo do seu percurso. Desde
a construção de estradas, pontes, fornecimento
de energia elétrica em momentos de escassez ou
inexistência, à limpeza dos rios, ribeiros e margens.
Colaborámos ativamente na construção de uma
escola, de um quartel de bombeiros e, recentemente,
em colaboração com a Camara Municipal da Maia,
construímos um canal subterrâneo que conduz as
águas do Ribeiro do Boi Morto ao leito do Rio Leça.

A importância do pilar ambiental no
crescimento sustentável
Preocupamo-nos com desenvolvimento do ambiente
dos locais onde industrialmente estamos localizados.
Na Freguesia de Águas Santas, na Maia, é interessante
verificar que o trabalho que temos vindo a desenvolver
nesta área de intervenção tem vindo a ser premiado
com o crescimento de uma espécie de patos,
vizinhança cuja população e variedades tem vindo a
aumentar significativamente.
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Enquanto Grupo socialmente responsável, temos
sempre presente as instituições que nos merecem
todo o carinho e apoio, principalmente nestes tempos
que atravessamos em que tantos delas dependem
para sobreviver.
Entre muitas outras, recordamos a ajuda mais
frequente que procuramos dar com a oferta de nossos
produtos a instituições como o Banco Alimentar
contra a Fome, Santa Casa de Misericórdia da Maia,
Conferencia São Vicente de Paulo de Águas Santas,
Cruz vermelha da Maia, Obra Diocesana, Lar do
Comércio, APACDM, Associação Raríssimas, Liga
Portuguesa Contra o Cancro, Amigos do Hospital de
Santo António, Voluntariado do Hospital de São João,
Fundação Portuguesa de Cardiologia, Associa-ção
Contra a Tuberculose, Remar, Abraço, o Amanhã da
Criança, a Causa da Criança, Socialis, Lar Evangélico
de Águas Santas, Bombeiros de Moreira da Maia,
Bombeiros de São Mamede de Infesta, Bombeiros do
Beato, AMI e à Unicef.
Simultaneamente, apoiamos associações ligadas à
formação da juventude como os Escuteiros de Moreira
da Maia, de São Mamede de Infesta e do Beato.
Colaboramos também em projetos estruturados
ao longo do ano, nomeadamente com a Associação
Bagos d’Ouro.
Temos estado sempre com os clubes desportivos
vizinhos, colaborando com o Castelo da Maia
Ginásio Clube, Associação Académica de S. Mamede
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e Associação Atlética de Águas Santas, clubes
que desportivamente têm vindo a ter um papel
muito importante na formação e desenvolvimento
de centenas de crianças e jovens, apresentando
simultaneamente resultados de grande relevo
nacional e internacional.

importantes temáticas para a sociedade. Nos últimos
dois anos apoiamos o meritoso projeto da jovem e
promissora Orquestra XXI.

Localmente também participamos nas Festas dos
Santos Populares. Destaque para a Nossa Senhora
de Guadalupe, Nossa Senhora do Bom Despacho,
Casamentos de Santo António e Marcha do Beato.
Tudo traduzido por produtos oferecidos às tombolas,
presentes aos noivos, subsídios para instrumentos
das bandas musicais, produtos a atletas, entre outras
iniciativas.

O crescimento sustentável do Grupo
faz-se com colaboradores preparados, alinhados e motivados

Acreditamos na importância da
formação e adaptação dos estudantes
ao mundo empresarial
Desenvolvemos um contacto muito próximo com
o universo académico. Apoiamos e fomentamos o
intercâmbio das escolas com a empresa, contribuindo
assim para a ligação dos alunos ao mundo do
trabalho. Temos vindo a trabalhar ativamente com a
Escola Clara de Resende e o Colégio Nossa Senhora
do Rosário. Colaboramos dedicadamente com o
projeto Porto Futuro da Camara Municipal da Cidade
do Porto. Ela-boramos projetos de investigação com a
Faculdade de Ciências da Nutrição da Uni-versidade
do Porto e, somos Associados da Associação para a
Escola de Biotecnologia da Universidade Católica,
assim como da Porto Business School, a escola de
negócios da Universidade do Porto.

Sentimo-nos parte e, cumprimos o nosso papel no
desenvolvimento do meio onde nos integramos.

Embora seja uma temática já abordada em capítulos
anteriores (Recursos Humanos), não será demais
reforçar a preocupação que o Grupo Cerealis, desde
a sua génese, tem vindo a ter com um dos seus
principais ativos – os colaboradores.
Desde logo a Cerealis garante o acesso gratuito de
todos, dentro das nossas instalações, a serviços
médicos, de enfermagem, vacinação, assim como de,
pelo menos, uma revisão anual de saúde obrigatória.
A nossa preocupação pela prevenção quer ir mais
longe. Hoje estamos a culminar a elaboração de um
plano de ajuda aos colaboradores que ainda fumam,
tendo como objetivo a redução, ou mesmo, abolição
do consumo de tabaco, com naturais contributos para
a saúde pública e a sustentabilidade económica. Ainda
no âmbito da prevenção, foi lançado um programa de
acompanhamento nutricional que tem como objetivo
promover uma alimentação equilibrada e saudável
para todos os colaboradores do Grupo.
Todos os colaboradores da Cerealis têm o direito a um
seguro de saúde.

Uma sociedade mais culta é uma
sociedade mais rica
95 anos de futuro sustentável
Consideramos importante o desenvolvimento
cultural da sociedade e, nesse sentido, a Cerealis é
fundadora de duas marcantes fundações criadas no
final do passado século - A Fundação de Serralves e
a Fundação da Casa da Música. Ainda no Porto somos
“Amigos” do Coliseu.
Nos últimos anos temos vindo a assumir a
responsabilidade como mecenas do pro-grama de
famílias da Fundação de Serralves, colaborando na
dinamização da reconhecida Festa de Outono, assim
como na participação em diversas palestras sobre
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95 anos depois, continuamos sensíveis
e conscientes do papel que o Grupo
pode e deve ter na nossa sociedade,
mantendo o compromisso de aliar o
nosso desenvolvimento e crescimento à
essencial sustentabilidade económica,
social e ambiental.

FICHA TÉCNICA
Título

95 Anos de Crescimento Sustentável

Propriedade

Cerealis SGPS

Direção

Direção de Marketing

Consultores

Sair da Casca - Consultoria em Comunicação
e Desenvolvimento Sustentável

Design

EAS graphic studio

Maria Manuela Nogueira Lage
Vice-presidente
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