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A Novarroz Produtos Alimentares, S.A divulga as principais iniciativas  
e projetos sociais e ambientais que decorrem entre 2018 e 2020, assim 
como os principais objetivos para 2021. 

O presente Relatório foi elaborado de acordo com os Global Report 
Iniciative (GRI Standards) para a opção "De acordo – Essencial", 
encontrando-se na Tabela GRI as respetivas respostas aos indicadores 
GRI Standards.

O âmbito do relatório engloba a receção da matéria-prima e estende-se 
até ao carregamento da mercadoria, ao que chamamos de Fábrica.

Não obstante o âmbito do relatório, será também abordado o tema 
da Agricultura com um conjunto de medidas relacionadas com a 
sustentabilidade de forma a evidenciar o compromisso da Novarroz com 
esta temática. Outros Aspetos Relevantes serão abordados, uma vez que 
se pretende destacar e evidenciar a concretização de algumas medidas 
que vão de encontro ao nosso compromisso para com a sustentabilidade. 

Este relatório constitui, ainda, o Communication on Progress, 
evidenciando o compromisso para com os 10 Princípios do Global 
Compact (UNGC), assim como a atuação e alinhamento ao nível dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Sobre o relatório
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Materialidade

Com o intuito de conhecer e selecionar os temas a abordar no relatório 
foi realizado, em 2021, um questionário com mais de 200 respostas pelas 
partes interessadas da Novarroz. 

As respostas ao mesmo, foram cruzadas com a perspetiva da Novarroz, 
elaborando assim a matriz da materialidade.
Os temas salientados abaixo foram os mais destacados pela Novarroz e 
pelas partes interessadas, como tal foram alvo de análise e referência nas 
tomadas de decisão para o cumprimento dos nossos compromissos de 
sustentabilidade.

Tendo em conta que a Novarroz dá uma elevada importância à 
sustentabilidade ambiental, o questionário incidiu nesta rubrica de forma 
a perceber quais os temas mais relevantes para as partes interessadas 
e Novarroz gerando uma nova matriz específica para a sustentabilidade 
ambiental.

Temas da Materialidade

Matriz da Materialidade
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Partes Interessadas

Acionistas
Consumidores Finais
Clientes
Colaboradores
Fornecedores
Comunidade Técnica e Científica
Comunidade

Grau de 
importância 
da Novarroz

Grau de importância das partes interessadas1 Gestão ética, Direitos Humanos (diversidade, inclusão, igualdade de  
oportunidades e remuneração) transparência e combate à corrupção

2 Sustentabilidade Ambiental
3 Produção Local
4 Desperdício Alimentar e combate à pobreza
5 Direitos Humanos 
6 Saúde e Segurança no trabalho
7 Inovação
8 Vida Saudável
9 Alterações climáticas
10 Parcerias com a comunidade

3

4

5

1

0 0 1 2 3 54 6

2



Da análise desta matriz específica para a sustentabilidade, foram 
elencados estes 5 temas com especial relevância . 
Com base nestas informações a Novarroz irá aprofundar estas temáticas 
e alinhar a sua estratégia de sustentabilidade com base nas mesmas.

Matriz da Materialidade
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Grau de 
importância 
da Novarroz

Grau de importância das partes interessadas

3

4

5

1

0 0 1 2 3 54 6

2

Temas da Matriz da Sustentabilidade

1 Redução de desperdício e gestão de resíduos
2 Redução do consumo de plástico
3 Práticas agrícolas sustentáveis
4 Combate alterações climáticas
5 Recursos Hídricos 
6 Energias Renováveis
7 Economia Circular
8 Proteção da Biodiversidade
9 Agricultura biológica
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Mensagem do presidente

O ano de 2020 foi, sem sombra de dúvida, o ano mais atípico deste século, com 
uma pandemia que paralisou um mundo que se julgava imparável, bem como uma 
dinâmica económica que tinha como premissa não poder parar ou sequer desacelerar. 
As consequências dessa paragem ainda hoje estão a ser sentidas e serão notadas 
porventura durante muitos anos. 
Mas 2020 trouxe também a muitas organizações e indivíduos a oportunidade para refletir 
sobre hábitos presentes e pesar benefícios de mudança. 
A Novarroz é desde a sua génese uma empresa comprometida com a comunidade. 
Sempre tivemos um foco grande em ações de solidariedade, ajudando anualmente mais 
de 100 instituições sociais, culturais e desportivas. O ano de 2020 foi particularmente 
exigente para muitas destas organizações e o nosso apoio em donativos de alimentos 
mais do que triplicou face a 2019. 
Como fabricantes de um produto de primeira necessidade como o arroz, a pandemia 
representou, para além da problemática de saúde pública por todos conhecida, um novo 
e difícil obstáculo ao nível dos negócios também. Com o foco e estratégia adequados 
e sempre cientes da importância de garantir o abastecimento alimentar, mesmo 
com as dificuldades logísticas e de abastecimento de matérias-primas com que nos 
deparámos, fomos gradualmente superando essas as adversidades e reestruturando o 
negócio em função desta nova realidade.

No entanto, não deixámos passar a oportunidade de fazer uma reflexão à nossa 
estratégia de negócio, face aos novos desafios que a pandemia trouxe ou exacerbou. 
E a sustentabilidade ambiental ganhou um peso incontornável.
 
Temos vindo a implementar várias medidas na área da sustentabilidade ao longo dos 
últimos anos, desde o apoio à produção integrada, produção biológica e a promoção 
de programas de biodiversidade na produção agrícola, até programas de melhoria 
de eficiência energética a nível industrial, utilização exclusiva de cartão certificado, 
a redução do consumo de plástico e a reciclagem dos resíduos e aproveitamento e 
valorização dos subprodutos, garantindo assim o fecho do ciclo da economia circular. 

E para 2021 a decisão foi precisamente reforçar os passos no caminho da 
sustentabilidade, assente nomeadamente em dois eixos, a nível industrial: 

1. Encontrar uma alternativa de material de embalagem ao plástico, universalmente 
usado na indústria do arroz.
2. Encontrar fontes de energia renováveis, mais amigas do ambiente. 
Relativamente à embalagem, apesar de considerarmos que o plástico é um 
ótimo material para o acondicionamento de produtos alimentares, em termos 
de preservação e proteção do produto, a realidade é que infelizmente menos de 
metade das embalagens completam o ciclo de reciclagem, o que nos obriga a 
encontrar soluções menos nocivas para o planeta. 

 

Neste momento, estamos prestes a lançar no mercado português a primeira embalagem 
100% papel com transparência. Trata-se de papel certificado como proveniente de fontes 
responsáveis, 100% reciclável, mas também biodegradável. 
Em termos de energia, tomámos a decisão de avançar com a instalação de um parque 
solar que poderá gerar até 1/3 do nosso consumo energético anual. A instalação deverá 
ser feita entre 2021 e 2022. 
 
O nosso compromisso com os nossos clientes e consumidores mantém-se, e 
continuamos a trabalhar diária e incansavelmente , para produzir e fornecer o arroz de 
melhor qualidade, garantindo ao mesmo tempo um preço justo ao longo de toda a cadeia 
de fornecimento . 
Acreditamos porém que o foco das empresas tem mais que nunca a necessidade de uma 
visão mais holística, colocando a comunidade e a sustentabilidade ambiental no mesmo 
grau de importância. Afinal, os nossos clientes, consumidores, a nossa comunidade e 
o equilíbrio do nosso planeta, são dimensões indissociáveis, e só uma estratégia que 
contemple este equilíbrio poderá garantir resultados a longo prazo. 
 
Da nossa parte, deixamos a garantia de que continuaremos a trabalhar para alimentar  
o futuro. 

Mário Coelho
Chairman
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Compromisso da Direção Os nossos valores

A Novarroz atua em parceria com as suas partes interessadas
tentando encontrar sempre o benefício mútuo.
Os valores que marcam o comportamento das pessoas que trabalham  
na organização, difundidos em diálogo aberto e transparente com os seus 
grupos de interesse são:

Orientação ao cliente

Colaboração

Compromisso

Melhoria Contínua

Orientação para os resultados

Foco nos clientes e no mercado 

Garantia da qualidade e segurança  
alimentar

Respeito pelo ambiente 

Melhoria contínua

Ética e legalidade

Redução de consumos e gastos energéticos 

Proteção da saúde e promoção da segurança 
no trabalho
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Cronologia

1979 1999 2011 2014 2016
Fundação da empresa 
Saludães.

Saludães foi adquirida 
pelo Grupo SOS ARANA 
e pela Família Coelho.

Aquisição da participação 
do grupo SOS ARANA por 
parte da Família Coelho, 
que passa a deter 100% 
do capital. Mudança de 
denominação social para 
NOVARROZ  
– PRODUTOS 
ALIMENTARES S.A.

Completa recuperação 
do moinho de água.

Distinção pelo prémio 
FAZEMOS BEM
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Crescer na exportação
Países onde a Novarroz está presente

+60
Países

+20
Variedades 
de arroz
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Modelo de Governança

Direção Recursos 
Humanos

Direção 
Financeira

Direção 
Logística

Direção de 
Embalamento  

e Logística

Direção de 
Receção, Fabrico  

e Manutenção

Direção 
Comercial

Direção 
Marketing

Direção 
Operações

Administração

Direção de 
Qualidade, Meio 
Ambiente, I&D  

e Energia

Fo
to

gr
afi

a 
Al

es
ia

 K
oz

ik



3130 Novarroz
2021

Relatório de
Sustentabilidade

Responsabilidade
Social

03



3332 Novarroz
2021

Relatório de
Sustentabilidade

Política de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) da Novarroz

Requisitos de responsabilidade social

Por forma a ter uma conduta responsável e consistente com o 
desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade, a organização 
pauta as suas atividades por um código de conduta ético e transparente 
para com os funcionários, e para com as entidades externas.
A organização está em cumprimento da legislação em vigor aplicável aos 
diversos sectores. 

Trabalho Infantil

Práticas disciplinares

Horário de trabalho

Remuneração

Jovens trabalhadores

Sem condições 
precárias

Trabalho forçado

Saúde e Segurança

Liberdade de  
Associação

Discriminação

A organização não recorre nem apoia a 
utilização de trabalho infantil (trabalho  
de menores).

A organização trata todos os 
colaboradores com dignidade e respeito. 
A organização não tolera a utilização de 
punição corporal, mental ou coerção física 
e abuso verbal das pessoas.

A organização está em conformidade 
com as leis aplicáveis com os acordos de 
negociação coletiva e com os padrões 
da indústria sobre horário de trabalho e 
feriados públicos. 

A organização respeita o direito dos 
funcionários a um salário de subsistência 
suficiente para atender às necessidades 
básicas e proporcionar algum rendimento 
extra.

A Novarroz apoia os estágios e integração, 
sendo flexível nos horários e metas a 
atingir, fazendo os possíveis para conciliar 
os interesses de todos.

A Novarroz cumpre toda a legislação em 
vigor e dá todas as condições para que os 
trabalhadores façam as suas funções nas 
devidas condições

A organização não se envolve ou apoia 
a utilização de trabalho forçado ou 
obrigatório.

Proporcionar um ambiente de trabalho 
seguro e saudável e tomar medidas 
eficazes para prevenir potenciais 
incidentes

Todos os colaboradores têm direito de 
formar, de se associar em sindicatos à sua 
escolha e de negociar coletivamente os 
seus interesses com a organização.

Não discrimina (na contratação, 
renumeração, etc.) com base na raça, 
classe social, religião, deficiência, género, 
orientação sexual, idade, ou qualquer 
outra condição. 
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As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos 
direitos humanos, reconhecidos internacionalmente;

As empresas devem apoiar a liberdade de associação  
e o reconhecimento efetivo à negociação coletiva;

As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva 
aos desafios ambientais;

As empresas devem combater a corrupção em todas  
as suas formas, incluindo extorsão e suborno.

Realizar iniciativas para promover a responsabilidade 
ambiental;

Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 
amigas do ambiente.

Garantir a sua não participação em violações dos  
direitos humanos.

A abolição de todas as formas de trabalho forçado  
e obrigatório;

Abolição efetiva do trabalho infantil;

Eliminação da discriminação no emprego.

Direitos Humanos

Práticas Laborais

Proteção Ambiental

Anticorrupção

Os 10 Princípios UNGC 
(United Nations Global Compact ) A Novarroz está 

de acordo e 100% 
alinhada com os 
10 princípios UNGC 
fazendo cumprir os 
mesmos. 
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Responsabilidade Social 
da Novarroz

109
44.865€

De forma a ter uma conduta responsável e consistente com o 
desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade, a organização 
pauta as suas atividades por um código de conduta ético e transparente 
para com os funcionários, e para com as entidades externas.

A organização tem voz ativa na sociedade. 
Seguem alguns exemplos mais representativos:

_ Acolhimento de estágios e colaboração/cooperação com instituições  
de ensino;

_ Participação em projetos de Cariz Social (Nespresso);
_ Ajuda com ofertas a instituições de caridade;
_ Disponibilidade para ocorrerem visitas externas;
_ Oferta jantar e Cabaz Natal;
_ Entrega prémio 25 anos de carreira da empresa;
_ Oferta de seguro Saúde Trabalhadores e descontos para familiares  

dos trabalhadores;
_ Vacinação da gripe gratuita;
_ Formação profissional;

Os gráficos seguintes evidenciam o aumento de donativos e o aumento  
do número de instituições que foram beneficiadas nos últimos dois anos.

20
20

20
20

20
19

20
19

20
18

20
18

Entregues 
em donativos 
em 2020

Instituições 
beneficiárias com 
donativos em 2020

Nº de Instituições beneficiárias com donativos 2018-2020

Total em euros em donativos de 2018 a 2020

109

44.8K

78

20.4K

77

15.3K
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Resposta aos Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável

Erradicação da pobreza

Educação de Qualidade

Energia limpa e acessível

Redução das 
desigualdades

Ação contra a  
mudança global  

do clima

Paz, justiça e  
instituições eficazes

Fome zero e Agricultura 
Sustentável

Igualdade de Género

Trabalho decente e 
crescimento económico

Cidades e comunidades 
sustentáveis

Vida na água

Parcerias e meios de 
implementação

Saúde e Bem-estar

Água potável e saneamento

Indústria, inovação  
e infraestrutura

Consumo e produção 
responsáveis

Vida terrestre

A Novarroz está comprometida com os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da resolução da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e pretende contribuir para o cumprimento das metas definidas.
 Identificou 3 ODS como prioritários para dar resposta enquanto empresa 
ambientalmente responsável.
A Novarroz está alinhada com estes ODS, definindo os seus próprios 
objetivos nas áreas, que se encontram posteriormente detalhadas:

Objetivos de 
desenvolvimento
sustentável
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Breve descrição do processo

Operações de preparação do solo Métodos de Sementeira

Gradagem Sementeira a Seco

Nivelamento A seco com linha 
enterrada

Lavoura Canteiros inundados

Fertilização

Mobilização superficial do solo, tendo 
como finalidade realizar a incorporação 
antecipada dos resíduos orgânicos.

A semente é deixada à superfície ou 
enterrada sendo previamente envolvida 
num gel de modo a evitar que seja 
arrastada na altura da inundação dos 
canteiros.

Eliminação das desigualdades de nível 
que são resultantes das operações de 
mobilização prévias. Fundamental para 
uniformização da lamina de água no 
canteiro.

Sementeira realizada em seco com 
semeador de linhas a uma profundidade 
de 1 a 3 cm e cuja inundação definitiva 
dos canteiros realiza-se 30 a 40 dias após 
a sementeira, reduzindo os impactos 
ambientais e económicos provocados 
pela inundação continua.

Mobilização mais profunda do solo 
comparativamente à gradagem, 
proporcionando o arejamento e 
promovendo uma boa oxigenação. 
Controlo de infestantes através do enterro 
das suas sementes.

Efetuada após humedecimento da 
semente (chumbagem) em canteiros 
previamente inundados. 

Distribuição uniforme e correta 
incorporação dos fertilizantes limita as 
perdas e evita a proliferação de algas. 
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Fertilização Gestão da água de rega

Uma adequada nutrição da cultura do 
arroz é fundamental para a obtenção 
de produções elevadas. Os principais 
nutrientes a incorporar são Azoto (N), 
Fósforo (P), Potássio (K).

A produção de arroz está dependente  
da disponibilidade, qualidade e maneio 
da água de rega. A gestão da água 
requer um conjunto de procedimentos 
que se assumem de grande importância 
quer do ponto de vista económico, quer 
por exercer funções que influenciam 
diretamente e indiretamente  
a produtividade da cultura. 
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Medidas de Sustentabilidade 
na Agricultura

Adaptar às condições 
de produção

Fornecedores = 
Parceiros de Negócio

Caracterizar a exploração e ajustar as variedades ao modo de produção 
mais adequado ao parceiro de negócio.

A seleção de variedades ajustadas ao 
mercado e à estrutura de produção da 
exploração agrícola. Ajustar a densidade 
da sementeira à variedade e de acordo 
com as condições de produção. Uso de 
sementes certificadas.

Partilha de inovação no que se refere à 
atividade produtiva. Procura em conjunto 
de novas tecnologias que visem o menor 
custo de produção, menor impacto 
ambiental e maior qualidade.

Objetivo:
Efetuar as melhores escolhas para cada 
campo de forma a maximizar as condições 
de produção.

Objetivo:
Cooperação entre o agricultor e a 
Novarroz no sentido do setor orizicultor 
ser sustentável e economicamente viável.
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Sistema de Produção /
Sustentabilidade
Caracterizar a exploração e ajustar as variedades ao modo de produção 
mais adequado ao parceiro de negócio.

Práticas culturais sustentáveis

Sementeira em seco 
em linha enterrada

Barra humectante 
para controlo de 
arroz bravoSementeira em linha

Técnica de sementeira que consiste 
em semear o arroz com o auxílio de um 
semeador de linha que abre o sulco 
necessário à introdução da semente no 
solo. A sementeira do arroz é efetuada 
com o solo seco, após a mobilização 
prévia do solo.

Técnica de controlo de arroz bravo pós 
emergência da cultura e infestantes, com 
o auxilio de um equipamento com uma 
barra que suporta um fio embebido numa 
solução herbicida de largo espectro.

Objetivo:
Introduzir poupança de água no 
sistema de produção; Reduzir a 
pressão de infestantes na cultura e 
consequentemente reduzir a utilização  
de herbicidas;
Melhor gestão dos fertilizantes; Introduzir 
poupança na quantidade de semente 
utilizada.

Objetivo:
Controlo de Infestantes através da 
utilização reduzida de herbicidas.
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Gestão de água
Funções da água em regime de 
alagamento permanente.
Serve como volante térmico, 
desempenhando uma função reguladora 
da temperatura do ar e auxiliando na 
formação de um estado higrómetro do 
ar favorável à cultura, auxilia o combate 
às infestantes, intervém no crescimento 
e desenvolvimento da cultura e facilita a 
disponibilidade de nutrientes.
Apesar de à primeira vista a inundação 
permanente dos campos, ser a única 
forma viável para o cultivo do arroz é 
possível reduzir o seu consumo, através 
de novas práticas culturais. 

Objetivo:
Racionalizar a utilização da água na 
cultura do arroz, otimizando a rega.

Assim, é possível dentro deste sistema 
encontrar formas de tornar a rega do arroz 
mais rentável e eficiente, reduzindo o seu 
impacto no ecossistema.
Optando por técnicas culturais, que 
otimizem a sua utilização

Encontrar formas 
de tornar a rega do 
arroz mais rentável e 
eficiente, reduzindo 
o seu impacto no 
ecossistema.
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Gestão da 
Fertilização

Gestão de resíduos

Gestão dos 
fitofarmacêuticos

Campos de arroz

Efetuar a aplicação de fertilizantes 
de acordo com as recomendações. 
Garantir a sustentabilidade ambiental e 
a rentabilidade da cultura suportado em: 
Análises de solos, historial da parcelas, 
variedade, data de sementeira, tipo de 
sementeira e gestão de rega.

A palha deve ser triturada e incorporada.
Quando necessário, e como prática 
sanitária, a palha poderá ser queimada 
para eliminar agentes patogénicos (arroz 
bravo e inóculos de doenças).
A palha, tem o seu valor económico, 
através do enfardamento da mesma e  
sua venda.

A proteção fitossanitária da cultura deverá 
assentar nos meios culturais, biológicos e 
químicos e depender a tomada de decisão 
do histórico da parcela.

Cultura única capaz de ser instalada  
em terrenos pantanosos, sob alagamento,  
nas regiões dos estuários dos principais
Rios e onde não existe alternativas 
culturais.

Objetivo:
Fornecer os nutrientes necessários  
à obtenção de boas produções.

Objetivo:
Efetuar a correta gestão de sobrantes 
da cultura com vista à sustentabilidade 
ambiental e económica da exploração.

Objetivo:
Adequar a melhor prática fitossanitária  
à cultura do arroz.

Objetivo:
Realizar o aproveitamento de solos com 
vista ao seu benefício económico.
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Biodiversidade

A orizicultura portuguesa é uma importante componente do 
aproveitamento do território. Para além da importante componente 
económica e cultural, os arrozais constituem importantes habitats para a 
conservação de espécies adaptadas a meios aquáticos, nomeadamente 
avifauna, muitas destas abrangidas por políticas subsequentemente 
materializadas em legislação, nacional e internacional. 

Parceria da Novarroz com o Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P associado à iniciativa europeia Business & Biodiversity.

A Novarroz tem a intenção de atuar de forma responsável face ao 
declínio da biodiversidade, através da cooperação com o Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P numa parceria que visa:

_ Privilegiar a compra de matéria-prima a fornecedores que mantenham 
práticas compatíveis com a conservação dos principais valores 
ecológicos;

_ Desenvolvimento de um Plano de Monitorização anual de avifauna 
aquática em áreas de arrozal no Baixo Mondego ( Quinta de Foja);

_ Promoção e desenvolvimento de diversas medidas de sensibilização 
para a biodiversidade associada à orizicultura e para a iniciativa 
Business & Biodiversity, visando intervenientes diretos e indiretos na 
atividade da empresa (funcionários, clientes, fornecedores e outros 
parceiros comerciais).
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Vão sendo realizadas práticas 
culturais que deverão ser mantidas ou 
implementadas segundo o Plano de 
Monitorização anual de avifauna aquática, 
em áreas de arrozal no Baixo Mondego, 
nomeadamente na Quinta de Foja. 
De forma a envolver a comunidade 
em todo o projeto, com o objetivo de 
ter uma comunidade mais informada 
e sensibilizada para a temática da 
sustentabilidade e preservação da 
biodiversidade, ocorrem visitas de estudo 
à Quinta da Foja e palestras em escolas. 

A SINERGIAE, empresa parceira da Novarroz elaborou um pequeno guia 
com o objetivo de auxiliar na identificação das principais espécies de 
aves presentes na Quinta da Foja. 
O guia destina-se ao uso pelo público amador na propriedade, pelo que 
os conteúdos foram necessariamente simplificados. As espécies foram 
organizadas por grau de dificuldade. 
Seguem alguns exemplos:

Visitas de Estudo à Quinta de Foja
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‘Reciclar é Alimentar’ é um projeto do 
grupo Nestlé que consiste na recolha das 
cápsulas Nespresso para reciclagem e 
consequente aproveitamento da borra do 
café (resultante do processo de separação 
do alumínio das cápsulas).

A borra de café é posteriormente 
integrada num composto agrícola, 
utilizado para fertilizar terrenos de 
arroz localizados no Alentejo, sendo 
posteriormente processado, controlado 
e embalado pela Novarroz, para posterior 
doação pela Nespresso (Nestlé) ao Banco 
Alimentar. 

Em 2019, 100 toneladas de arroz 
chegaram aos Bancos Alimentares de 
Lisboa e Porto para seguirem para a 
mesa de famílias carenciadas e 2.400 
instituições de solidariedade social em 
todo o país.

100.000

Incorporação Natural – Reciclar é Alimentar

Kilos de arroz para 
a mesa de famílias 
carenciadas

Instituições de 
solidariedade 

2.400

ARROZ
CAROLINO ARROZCAROLINO
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A fileira do Arroz

Objetivo:
Privilegiar a compra de matéria-prima 
a fornecedores nacionais.

Existe uma preocupação cada vez 
maior do consumidor em adquirir 
produtos mais sustentáveis e produtos 
que beneficiem mais a sua saúde. Estes 
fatores levam ao aumento da procura 
por parte do consumidor de produtos 
de origem biológica. 

_ Ao optar por um arroz biológico está  
a cuidar melhor da sua saúde, uma 
vez que o modo de produção biológico 
valoriza processos produtivos mais 
naturais;
_ Contribui para a saúde do solo, e  
para a manutenção da biodiversidade  
das produções de arroz, assim como  
para um consumo responsável de energia  
e de água.

0 50 Ton 100 Ton 150 Ton 200 Ton

Nº de Fornecedores de matéria-prima por País/Continente de 2018 a 2020

Quantidade Vendida de Arroz Biológico (Toneladas)

2020 2019 2018

Espanha

4
6 5

Europa

32 3

Ásia

12 12 13

América

15 8 8

Portugal

12
3

12
0

10
9

Venda de arroz 
biológico dispara 
em 2020.

20
20

20
19

179
26

A Novarroz ao longo dos últimos 3 anos 
tem vindo a cumprir o objetivo ao qual 
se propôs, notando-se um crescimento 
gradual na compra de matéria-prima a 
fornecedores nacionais. 

Os fornecedores de material de 
embalagem são maioritariamente 
nacionais.
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Visão da Política Agrícola Comum

A política agrícola comum (PAC) preconiza 
que a agricultura está cada vez mais 
amiga do ambiente, mais eficiente e mais 
preocupada com o bem-estar animal. 

As Políticas da Novarroz estão 
100% alinhadas com a PAC, em 
especial no que se refere ao 
facto de estar preocupada com 
o ambiente, com incentivo à 
agricultura em modo produção 
Integrada e Biológica , e no bem 
estar aminal com a preocupação da 
preservação da biodiversidade. 

Ajudar agricultores a  
adaptarem as suas 

explorações às 
melhores práticas 

ambientais

Uso mais 
eficiente 
da água

Atenção ao 
bem-estar 

animal

Redução 
do uso de 
pesticidas

Substituição 
de adubos por 
componentes 

orgânicos
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Fábrica05



6766 Novarroz
2021

Relatório de
Sustentabilidade

Fluxograma Geral  
do  Processamento  
do Arroz

5. Armazenamento MP 6. Moinho

4. Amostra/Análise

10. Distribuição

1. Cultivo do Arroz

2. Secagem

8. Armazenamento7. Embalamento e paletização

9. Transporte de  
produto terminado

3. Transporte de  
matéria-prima
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Medidas Sustentáveis 
na Fábrica

A forma como utilizamos e tratamos este 
recurso precioso não só afeta a nossa 
saúde, como também tem impacto em 
toda a vida que depende da água.

Objetivo:
A Novarroz tem como prepósito seguir 
estratégias e soluções para a diminuição 
do consumo de água anualmente.

Economizar energia traz benefícios ao 
meio ambiente, evitando: chuvas ácidas, 
marés negras, poluição atmosférica, 
resíduos radioativos, destruição de 
florestas, devastação de paisagens 
naturais e desertificação.

O consumo específico tem vindo a 
diminuir demonstrando assim a maior 
eficiência no consumo de energia. Deve-
se ao facto de se gastar sensivelmente 
os mesmos kW, mas existiu uma maior 
produção.

Medidas já implementadas:
A Novarroz implementou pequenas 
mudanças no seu quotidiano mas que 
fazem a diferença, nomeadamente: 
_ Colocação de redutores de caudal;
_ Sensibilizar os colaboradores para 
fazerem um uso responsável e consciente 
deste recurso.

Objetivo:
Efetuar uma gestão de energia para 
reduzir as emissões de dióxido de 
carbono para a atmosfera e, portanto, 
impedir o aquecimento global do planeta 
e as mudanças climáticas consequentes.

Medidas já implementadas: 
_ Substituição das lâmpadas existentes 
por lâmpadas LED;
_ Sensibilização dos colaboradores 
para desligar as luzes quando não são 
necessárias.

Objetivo traçado:
_ Até 2022 cerca de 1/3 
da energia da Fábrica será 
proveniente de fontes 
renováveis.

Água Energia

20
20

20
20

20
19

20
19

20
18

20
18

Consumo de Água (m3)

Consumo específico (Kgep / Ton)

6.734

18,58
10.267

19,504.398
20,59
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Rejeitados
Fardos de casca para efetuar a cama  

dos animais

Trinca

Sêmea

Economia circular

A Novarroz pratica o conceito 
estratégico da Economia 
Circular que assenta na redução, 
reutilização, recuperação e 
reciclagem de materiais e energia. 
Não existindo assim qualquer tipo 
de desperdício.

Ao carregar os carros com fardos de 
casca ao invés de ser a granel, faz 
com que se otimize o transporte, o 
que conduz à diminuição da pegada 
carbónica associada. 

Arroz com casca

Trinca

Fábrica

Casca

Sêmea

Rejeitados

Produto
acabado

Subprodutos

Alimentação Animal ou humana Bem-estar Animal
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Recepção de 
Embalagens

Filme Plástico
Cartão Estirável 

Retrátil

Embalamento

Utilização 
do material 

de embalagem 
rececionado

Produto 
acabado

Resíduos 
do produto 

acabado
Reciclagem

A nossa cadeia de valores

Compra de material de embalagem 
sustentável, adquirindo material que tenha 
incorporada a maior quantidade possível 
de matéria reciclada. Tendo sempre como 
propósito ao longo dos anos relacionar-
se com fornecedores que partilhem dos 
mesmos valores, e apresentem cada vez 
mais opções sustentáveis.

Objetivos:
Valorização dos Resíduos.

Após o processo do embalamento,  
alguns residuos são gerados. 
O resíduo excedente é encaminhado 
para empresas que efetuam a gestão dos 
mesmos, onde se consegue que a maioria 
do resíduo seja reciclado, cerca de 75%. 
Sendo que a restante percentagem 
distribuída de igual forma tem como 
destino o aproveitamento energético e  
o aterro. 

20
20

20
19

20
18

Material comprado que tem incorporado material reciclado de 2018 a 2020 (%)

Destino do resíduo de 2018 a 2020 (%)

21%
18%

12%

Reciclável Aproveitamento 
Energético

Aterro

2018 2019 2020

55%

23% 22%

59%

21% 20%

72%

14% 14%
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No decorrer do processo de embalamento 
são efetuados os ajustes necessários para 
que a quantidade de resíduos excedentes 
do processo seja minimizada. 
O resíduo excedente é colocado num 
compactador formando os fardos.

Objetivo:
Otimizar o transporte dos resíduos de 
modo a diminuir a pegada carbónica.

A implementação de embalagens de 
papel é uma mais valia comparativamente 
às embalagens utilizadas atualmente, 
pois todo o material é 100% reciclável e 
biodegradável. 
O material utilizado nas embalagens de 
papel é todo CERTIFICADO FSC.

A Novarroz opta por embalagens 
monomaterial para posteriormente serem 
recicladas.

Objetivo:
Utilizar um material de embalagem papel 
que seja 100% reciclável .

Oferta de garrafa reutilizável a todos os 
colaboradores de forma a diminuir os 
resíduos provenientes da utilização de 
garrafas de água de plástico. 

Com uma periodicidade trimestral a 
Novarroz elabora uma comunicação 
ambiental onde vai fazendo a abordagem 
a diversas temática relacionadas com o 
ambiente e a sustentabilidade.

Diminuição da pegada  
de carbono

Utilização de Embalagens 
de Papel

Medidas já implementadas:

Esta foi a forma encontrada pela empresa 
para manter os seus colaboradores 
informados, atentos e conscientes que 
pequenas atitudes podem contribuir para 
um mundo mais sustentável e amigo do 
ambiente. 



77

Em cerca de
4 anos, o objetivo  
é que todas
as embalagens
adquiridas sejam
recicláveis.
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Inovação & Desenvolvimento Parcerias

Acompanhar a evolução do mercado, 
bem como os seus requisitos, exige cada 
vez mais dinamismo e pro-atividade da 
Novarroz. 
São estas características que fazem da 
Novarroz uma empresa que tem como 
base do seu conhecimento a capacidade 
de investigar e desenvolver novos 
produtos, novos processos e novas formas 
de acrescentar valor aos seus produtos e 
subprodutos.

Por forma a promover o espírito de 
inovação e desenvolvimento, a Novarroz 
desenvolve várias parcerias com várias 
instituições de ensino. Um exemplo de 
um projeto de inovação recente com 
Universidades é o RicePlus:
 A Novarroz abraçou, recentemente 
(2018), um projeto de investigação 
científica que visa a criação de um novo 
produto de valor acrescentado. Este 
projeto, desenvolvido em conjunto com o 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 
vai permitir à NOVARROZ alargar o seu 
leque de produtos e abranger vários 
nichos. 

A ANIA – Associação Nacional dos 
Industriais de Arroz, é uma "Associação 
Patronal“, na qual são filiadas as empresas 
transformadoras de arroz (CAE Rev.2  
– 15.512) em Portugal.

Associação formada em 2008 por 
empresas, entidades do sistema científico 
e tecnológico nacional e entidades 
regionais e nacionais que representam 
os vários subsetores que compõem o 
setor agroalimentar português. Desde 
2011, a Novarroz faz parte do Conselho de 
Administração desta associação.

A FERM – Federação Europeia de 
produtores de arroz representa os 
interesses da indústria do arroz perante 
as instituições europeias, organizações 
internacionais e partes interessadas na 
cadeia de abastecimento do arroz.

SINERGIAE, Lda. desenvolve a sua 
atividade em quatro domínios de atuação: 
Estudos Ambientais, Energias Renováveis, 
Space & Technology e Ecoturismo & 
Planeamento.
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Outros
projetos 
relevantes

06
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Parque Molinológico 
de Ul
A criação do Parque resulta de uma 
forte presença neste espaço, bem como 
em toda a freguesia de Ul, de moinhos 
de água e respetivas infraestruturas 
hidráulicas, açudes e levadas.

Inserido no parque temos o moinho de 
água da Novarroz que foi completamente 
recuperado em 2014 e está pronto a 
mostrar como era o processo de fabrico 
na altura. Foi aqui que a Novarroz deu os 
primeiros passos no processamento de 
Arroz, há mais de 70 anos.

Este projeto mostra o nosso compromisso 
para com a comunidade local enfatizando 
as origens, os espaços verdes e a 
preservação da biodiversidade.

Objetivos:
Revitalizar o relacionamento dos moinhos 
com os rios e paisagens envolventes. 
Promover e implementar políticas de 
incentivo à construção e gestão do parque 
e da sua biodiversidade. 

Localização:
N 40° 48' 55.083" , W 8° 29' 52.4034"

29 
hectares

Rio Antuã
Rio Ul
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Plantação de Árvores 
Autóctones
A Novarroz no ano 2021 pretende 
começar a reflorestar uma área de  
44 mil m2 através do cultivo de árvores 
autóctones e eliminar os infestantes.
Esta iniciativa advém da vontade que a 
empresa possui em ir contribuindo com 
diversas medidas para o aumento da 
sustentabilidade. 

Esta iniciativa tem como principais 
objetivos:
_ Captura de dióxido de carbono da 

atmosfera contribuindo para a redução 
do efeito estufa – esta medida visa 
ajudar no combate às alterações 
climáticas;

_ Regularização do ciclo hidrológico;
_ Resistência e resiliência aos incêndios 

florestais, resistência a pragas, doenças, 
longos períodos de seca ou de chuva 
intensa, em comparação com as 
espécies introduzidas;

_ Manter a fertilidade do espaço, o 
equilíbrio biológico das paisagens e a 
diversidade dos recursos genéticos;

_ Lugar de refúgio e reprodução para um 
grande número de espécies animais 
autóctones;
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Tabelas GRI07



 

Conteúdos padrão gerais

CONTEÚDOS 
PADRÃO GERAIS

PÁGINA DO  
RELATÓRIO

PRINCÍPIOS 
UNGC

GRI 102 DIVULGAÇÕES GERAIS

1. PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102-1 Nome da organização P. 3

GRI 102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços Descasque, transformação 
e embalamento de arroz. 
Imgem com as marcas e 
produtos (ver site)

GRI 102-3 Localização da sede da organização Rua da Moura, 43, Adaes 
3720-581 UL – Oliveira de 
Azeméis – Portugal

GRI 102-4 Local de operações Local da sede da 
organização

GRI102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica Sociedade Anónima

GRI 102-6 Mercados servidos P. 24

GRI 102-7 Dimensões da organização Ano 2018 – 119 
trabalhadores 
Ano 2019 – 113 
trabalhadores 
Ano 2020 – 112 
trabalhadores

GRI 102-9 Descrever a cadeia de fornecedores da 
organização

P. 58

GRI 102-10 Alterações significativas ocorridas no decorrer 
do período coberto pelo relatório em relação à 
dimensão, estrutura, participação acionista ou 
cadeia de fornecedores da organização

Não existiram

GRI 102-11 Abordagem ao princípio da precaução P. 18-37 
e ao longo de todo  
o relatório

GRI 102-12 Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente de caráter 
económico, ambiental e social que a 
organização subscreve ou endossa

P. 30-33 e 36-37

GRI 102-13 Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente de caráter 
económico, ambiental e social que a 
organização subscreve ou endossa

P. 74-75
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CONTEÚDOS 
PADRÃO GERAIS

PÁGINA DO  
RELATÓRIO

PRINCÍPIOS 
UNGC

GRI 102-14 Declaração do Presidente do Conselho 
de Administração sobre a relevância da 
sustentabilidade para a organização e a sua 
estratégia de sustentabilidade

P. 18-19

GRI 102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades P. 18-37

GRI 102-16 Valores, princípios, normas e códigos de 
comportamento 

P. 20, 21 e 30-33

GRI 102-17 Mecanismos para orientações e 
preocupações referentes a ética

P. 30-33

GRI 102-18 Estrutura de Governação da Organização, 
incluindo comissões subordinadas ao órgão 
de governação hierarquicamente mais elevado

P. 26

GRI 102-21 Consulta a stakeholders sobre tópicos 
econômicos, ambientais e sociais 

P. 12-15

GRI 102-22 Composição do mais alto órgão de 
governança e dos seus comitês 

P. 26

GRI 102-23 Presidente do mais alto órgão de governança P. 18-20

GRI 102-26 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de 
governança na definição de propósito, valores 
e estratégia 

P. 18-21

GRI 102-31 Análise de tópicos econômicos, ambientais e 
sociais

Ao longo do relatório

GRI 102-32 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de 
governança no relato de sustentabilidade 

P. 18-19

GRI 102-35 Políticas de remuneração Decisão pela administração 
em função dos objectivos 
alcançados

GRI 102-36 Processo para determinação da remuneração Com base em objectivos

GRI 102-37 Envolvimento dos stakeholders na 
remuneração 

Decisão da Administração

GRI 102-38 Proporção da remuneração total anual 5,27

GRI 102-39 Proporção do aumento percentual na 
remuneração total anual

Indivíduo mais bem pago: 
aumento 0%. Aumento 
percentual médio de todos 
os empregados: 2,15%

GRI 102-40 Lista de grupos de stakeholders da 
organização

P. 12
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CONTEÚDOS 
PADRÃO GERAIS

PÁGINA DO  
RELATÓRIO

PRINCÍPIOS 
UNGC

GRI 102-44 Principais questões e preocupações 
apontadas pelos stakeholders como resultado 
do processo de envolvimento e as medidas 
adotadas pela organização no tratamento das 
mesmas

P. 12-15

GRI 102-45 a. Listar todas as entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização. 
b. Reportar se qualquer entidade incluída nas 
demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização não 
foi coberta pelo relatório.

Novarroz – Produtos 
Alimentares, S.A.

GRI 102-
46

a. Explicar o processo adotado para definir o 
conteúdo do relatório e os limites dos Aspetos. 
b. Explicar como a organização implementou 
os Princípios para Definição do Conteúdo do 
Relatório

P. 7 e 12-15

GRI 102-
47

Lista dos tópicos materiais identificados 
no processo de definição do conteúdo do 
relatório

P. 12-15

GRI 102-
48

Reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações.

Não se registaram, pois 
este é o primeiro relatório

GRI 102-
49

Alterações significativas em relação a 
períodos cobertos por relatórios anteriores 
quanto ao âmbito e ao limite dos Aspetos.

Não se registaram, pois 
este é o primeiro relatório

GRI 102-
50 

Período coberto pelo relatório 1 de janeiro de 2020 a 31 
de dezembro de 2020, 
comparado com dois anos 
anteriores

GRI 102-
51 

Data do relatório mais recente Trata-se do primeiro 
relatório

GRI102-52 Ciclo de emissão de relatórios Anual

GRI 102-
53

Contactos para questões sobre o relatório 
ou os seus conteúdos

Informação adicional  
e contactos: 
www.novarroz.pt/pt/
contactos

GRI 102-
54

Declarações de relato em conformidade com 
as Normas GRI 

Presente tabela

CONTEÚDOS 
PADRÃO GERAIS

PÁGINA DO  
RELATÓRIO

PRINCÍPIOS 
UNGC

GRI 102-55 Sumário Presente tabela

GRI 103-1 Tópico material e o seu limite P. 12-15

GRI 301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados 
utilizados

P. 71

GRI 301-3 Produtos e suas embalagens recuperados P. 71

GRI 302-1 Consumo de energia dentro da organização P. 67

GRI 302-3 Intensidade energética P. 67

GRI 302-4 Redução do consumo de energia P. 67

GRI 303-5 Consumo de água P. 66

GRI 304-3 Habitats protegidos ou restaurados P. 52-55

GRI 305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de 
efeito estufa 

Não existem

GRI 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos 
relacionados a resíduos

P. 68-73

GRI 306-2 Gestão de impactos significativos 
relacionados a resíduos

P. 68-73

GRI 308-1 Novos fornecedores selecionados com base 
em critérios ambientais

Sim

GRI 403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e 
segurança do trabalho 

P. 30-33

GRI 403-6 Promoção da saúde do trabalhador P. 30-33

GRI 411-1 Casos de violação de direitos de povos 
indígenas

Não existiram

GRI 414-1 Novos fornecedores selecionados com base 
em critérios sociais 

Sim

GRI 417-3 Casos de não conformidade em relação a 
comunicação de marketing

Não existiram

GRI 418-1 Queixas comprovadas relativas a violação da 
privacidade e perda de dados de clientes

Não existiram

GRI 419-1 Não conformidade com leis e regulamentos 
na área socioeconómica 

Não existiram
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Contactos

Novarroz – Produtos  
Alimentares S.A.

Rua da Moura, 43, Adães
3720-581 UL  
Oliveira de Azeméis 
Portugal

GPS 40.810010, – 8.504746

(T) +351 256 690 010
(F) +351 256 690 011

info@novarroz.pt
www.novarroz.pt
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Contactos

Novarroz – Produtos  
Alimentares S.A.

Rua da Moura, 43, Adães
3720-581 UL  
Oliveira de Azeméis 
Portugal

GPS 40.810010, – 8.504746

(T) +351 256 690 010
(F) +351 256 690 011

info@novarroz.pt
www.novarroz.pt


