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Empresa 

A nossa História 
 
A Sugal nasceu em 1957 em Azambuja na região do Ribatejo – 
Portugal. 
 
Com um História de quase 60 anos, a Sugal é hoje em dia um Grupo 
Internacional: 
 
 Com 5 Fábricas localizadas em 3 países diferentes: Chile, Espanha e 

Portugal;  
 

 Está presente no segmento industrial como player global– é líder de 
mercado no mercado do Tomate, Maçã e Pêssego  
 

 Está ainda presente no segmento do mercado Horeca e Retalho 
onde em Portugal é a marca GULOSO 
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Sugal Group 

O nosso Caminho 

70.000 mts 

1.500.000 mts 

1957 – Nasce a Sugal em Azambuja Portugal  

2000-2007 - Aumento de capacidade instalada da Fábrica de 
Azambuja de  2.000 tons/dia para 4.000 tons/dia 

2007 - Compra da fábrica da Heinz Portugal – Idal –
capacidade de  4.500 tons/dia + negocio do retalho e a 

marca Guloso 

2007 - Nasce a Sugalidal –Sugal + Idal  

2007-2010 - Renovação e aumento da capacidade da Fabrica 
da Idal para 8.000 tons/dia passando a ser a  maior fabrica 

da Europa 

A Sugalidal tem a capacidade de transformar 12.000 tons 
tomate fresco/dia 

500.000 mts 
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Sugal Group 

O nosso Caminho 
500.000 mts 

1.500.000 mts 

1.500.000 mts 

2010  - Início da internacionalização com a  compra de uma 
fábrica em Sevilha – Espanha – com 1.000 tons/dia 

2012 - Compra ao Grupo Luchetti de 2 fábricas no Chile com 
um capacidade de 8.000 tons/dia – Sugal Chile 

2014 – Renovação e aumento de capacidade da Fábrica de 
Sevilha para 3.000 tons/dia 

2014 - Nasce  o novo Grupo Sugal   

2015 – Novo aumento de capacidade na Fábrica de Sevilha 
para 4.500 tons/dia 
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Sugal Group 
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Leveraging sustainable growth 



Sugal em Números: 
 
5 Unidades de produção em 3 Países 

 
 1.500.000 ton Tomate Fresco +   100.000 
ton Fruta (Pessego, Maçã, Pera, Kiwi, 
Ameixa, Morango) 

 
 Turnover 262 million € 

 
 Exportação + de 95%  

 
Presente em mais de 60 países 
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Sugal Group 

Talca  
4.000 ton/ dia 
IND 
Tilcoco  
4.500 ton/dia 
(tomate) 
1.000 ton/dia (fruta) 
IND 

Sevilla  
4.500 ton/ dia 
IND 

Azambuja  
4.000 ton/dia 
IND/FS 
 
Benavente 
8.000 ton/ dia 
IND/FS/ Ret 
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Sugal Crop 

2 Campanhas por ano – Hemisfério Norte e Sul 
 

12  meses de operações ano (campo-processo-campo-processo) 

 

6 meses de Produção de tomate fresco por ano (vs 2 a 3 meses)  

 

 

 
 
 

 



 

O Mercado do Tomate é Global e 100% 
dependente de uma matéria prima muito 
especificas (solo, água e condições 
climatéricas) 

 
 Condições agrícolas perfeitas para a 

produção da nossa matéria prima; 
 

 Vantagem competitiva do contra- ciclo 
e da duplicação das operações no 
mesmo espaço temporal; 

       
                                               e muito mais … 
 
 

Chile 
 
Porquê? 



 
 
 
 

 Economia estável e pouco 
endividada; 
 

 Economia muito Aberta – com 
acordos de livre comércio para mais 
de 80% do PIB Mundial 
 

 Sistema Bancário Robusto 

Chile 
 
Porquê? 



 
 
 
 

 País Distante – a dimensão 
Internacionalização (I) 
 

 País fortemente competitivo 
totalmente global  
 

 Pleno Emprego (cerca)  mas com 
custos de operação muito elevados por 
défice de produtividade  e mão de 
obra menos qualificada 

Chile, Sim! 
 
Mas… 
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