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a promover o alinhamento e comprometimento
de todos os colaboradores. Desta forma, pretendemos que as empresas do Grupo compreendam distintivamente o seu destino estratégico e
o seu nível de ambição, bem como tudo aquilo
que terá de ser executado para alcançar os objetivos traçados.

Afastado pelo atual Governo o objetivo da privatização do Grupo SIMAB, importa definir novos
caminhos que consagrem e revelem de forma
clara as prioridades de atuação do Grupo.
Continuando a trajetória de resultados já alcançados, nomeadamente a redução da dívida financeira
líquida (-10,1% em 2016 e -7,3% esperado para o ano
de 2017), o Grupo SIMAB, no prazo de cinco anos,
reduzirá, de modo relevante (44%), a sua exposição
bancária o que lhe permitirá libertar verbas para fazer
face a novos desafios que se venham a colocar.

Nos próximos 5 anos, o Grupo SIMAB terá como
prioridades de atuação:
Crescer sustentadamente e criar valor.
Atrair a logística e distribuição moderna.
Desenvolver a área de prestação de serviços.
Afirmar a imagem institucional.
Assegurar a valorização dos RH.

Neste contexto, promoveu-se a elaboração do
Plano Estratégico com o horizonte temporal de
cinco anos (2017-2021) que visa, acima de tudo,
atuar mais eficazmente sobre os novos desafios
que se nos colocam.

Manter os Mercados atrativos perante o aumento da concorrência é um equilíbrio exigente, mas
que deve ser alcançado a bem da rentabilidade
futura de todas as empresas do Grupo. Ter noção
da nossa missão, dos nossos valores, da visão que
pretendemos atingir e das estratégias para a alcançar é algo que potenciará a nossa ação.

O processo de elaboração do Plano Estratégico pautou-se pelo envolvimento de todos os
stakeholders internos da empresa, procurando
em todos os momentos ouvir atentamente quadros experientes, dar espaço à entrega de contributos e potenciar consensos alargados, de forma
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OS NÚMEROS
DO GRUPO SIMAB
Data de criação

Investimento até a data

1993

Mercados atuais

262 m€

4

Área total

Área construída

Área de influência

181 ha

39,5 ha

Nº de Operadores

Nº Trabalhadores das Empresas*

Volume de Negócios*

1.500

6.000

500 m€

Toneladas transacionadas*

Nº de Entradas Anuais

Área de Logística e Distribuição

24 anos em funcionamento

MERCADOS

4,6

milhões consumidores

OPERADORES

750 mil 1,8 milhões

26,3%

EBITDA *

RCP *

Rácio de endividamento

9,8 m€

8,9%

62%

Prazo Médio de Pagamento

Nº de colaboradores

Índice de tecnicidade

GRUPO SIMAB

45

53

dias

38%

* Estimado 2016
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APRESENTAÇÃO E
ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
EVOLUÇÃO DO GRUPO SIMAB
O crescimento dos centros urbanos europeus, conjugado com o desenvolvimento do comércio grossista e retalhista, levou a que a maior parte destes
países europeus empreendesse, durante a década
de 60 e princípios da década de 70, ações de modernização e desenvolvimento dos Mercados Grossistas de bens alimentares que tradicionalmente se
localizavam no centro da cidade. As preocupações
de ordenamento urbano, o crescimento da circulação viária de mercadorias e o próprio desenvolvimento da rede de transportes, conduziram a que
estas infraestruturas fossem progressivamente instaladas na periferia das grandes cidades.

dicionando mesmo ações indispensáveis para o
seu ordenamento. Esta situação atingia particular
acutilância na região de Lisboa, onde as estruturas existentes se mostravam claramente incapazes de responder às crescentes necessidades da
vida urbana e da evolução do consumo e da distribuição agroalimentar.

Em Portugal, mercê de um conjunto de circunstâncias a que não foi alheio o ambiente político
existente na década de 60 e princípios de 70 e a
própria dificuldade em disponibilizar os recursos
financeiros indispensáveis para acompanhar o
processo então em curso na Europa, os Mercados Grossistas, ditos na terminologia nacional
como Mercados Abastecedores, mantiveram no
essencial a estrutura resultante dos poucos investimentos que neles se efetuaram durante os
anos 30. Constituíam, assim, espaços que funcionavam em regime perfeitamente “espontâneo”,
ou estruturas que se encontravam ainda localizadas no centro das cidades, sem condições de
higiene, sanidade ou de logística para as funções
que eram chamadas a desempenhar.

É neste contexto que, em 1991, o Governo, através
da Resolução do Conselho de Ministros 16/91 de 15
de Maio, tomou uma decisão inequívoca de apoio
ao processo de instalação de um conjunto de Mercados Abastecedores a nível nacional, em que o da
região de Lisboa assumiu caráter prioritário.

Os Mercados Abastecedores portugueses constituíam por isso infraestruturas bloqueadoras no
processo de modernização e melhoria da eficiência dos circuitos de distribuição, e um factor de
perturbação da organização da vida urbana, con-

Em 1993, quando foi criada, a SIMAB, S.A. tinha
como objetivo, no essencial, a instalação de um
conjunto de modernos mercados abastecedores,
os quais deveriam constituir a rede nacional de
mercados abastecedores criados como um conjun9
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to estratégico de modernos Centros de Logística e
de Distribuição Alimentar. Com o passar dos anos,
estas plataformas tornaram-se verdadeiros polos
de desenvolvimento económico, fundamentais no
apoio à produção nacional, à organização e à modernização do comércio.
De igual modo, ao longo do tempo, o Grupo alienou algumas das suas participações acionistas
(2011 - Mercado Abastecedor da Região de Coimbra; 2008 – Mercado Municipal de Faro; 2006 – Mercado da Cova da Beira), mantendo outras, e foi objeto de ações tendentes à sua privatização total.
A SIMAB é acionista maioritária do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), do Mercado
Abastecedor da Região de Braga (MARB), do Mercado Abastecedor da Região de Évora (MARÉ) e do
Mercado Abastecedor de Faro (MARF).

l

Estudos da caracterização comercial, revitalização e modernização dos mercados municipais;

l

Estudos de Viabilidade, Preparação e organização de dossiers de financiamento ao Programa
Operacional de Economia (POE), Projetos de
Arquitetura e Engenharia, Acompanhamento e
apoio a coordenação de obras, etc. com respetivas intervenções nos mercados abastecedores
e municipais:
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa,
Évora, Braga; Faro; Cova da Beira, Aveiro; Funchal, Bragança, Loulé, Beja, Portalegre, Palmela, Mafra, Ericeira e mercados de Sintra,
Bolhão, Guarda e Figueira da Foz, Portimão,
Castelo Branco, Portalegre, Torres Novas,
Chaves, Maputo, Huambo, etc.

Ao longo dos anos, a SIMAB tem desenvolvido uma
forte atividade de consultadoria a nível nacional e
internacional nas mais diversas áreas:
l

Estudos de caracterização da produção agroalimentar nas áreas de influência dos mercados
abastecedores;

l

Estudos Base de conceção e dimensionamento;

10
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APRESENTAÇÃO E
ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS:

Volume de Negócios
20 000

Resultado Líquido

Milhares de euros

2 500

15 644

15 000

10,0%

4 935

5 000

17 500

12 500

Milhares de euros

7 500

0
-2 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rendibilidade dos Capitais
Próprios

7,5%

Passivo Financeiro
125 000

8,9%

100 000

5,0%

75 000

2,5%

50 000

0,0%

25 000

-2,5%

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rácio de Endividamento

60 815

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de Colaboradores

80%

80
60

70%

53

40

62%

60%
50%

Milhares de euros

20
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nota: Os valores apresentados não consideram os itens não recorrentes.

13

PLANO ESTRATÉGICO 2017-2021

APRESENTAÇÃO E
ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
CONTEXTO MACROECONÓMICO
Fonte: Ministério das Finanças/Direção-Geral do Tesouro e Finanças

A inflação, medida pelo Índice Harmonizado dos
Preços no Consumidor (IHPC), deverá aumentar
ao longo do horizonte de projeção, mantendo-se
em níveis próximos dos projetados para a média da
área do euro. A aceleração dos preços de 1,2 por
cento em 2016 (p) para cerca de 1,6 por cento em
2017 (p) – reflete pressões ascendentes de origem
interna e externa.

Nos próximos anos, a economia portuguesa deverá
manter a trajetória de recuperação que tem caracterizado os anos mais recentes. Desta forma, após
um crescimento de 1,8 por cento em 2016 (p), o
Produto Interno Bruto (PIB) deverá manter-se em
1,8 por cento em 2017, estabilizando o seu ritmo de
crescimento nos anos seguintes.
Neste enquadramento globalmente favorável, as
exportações de bens e serviços deverão registar um
dinamismo superior ao da procura externa, tal como
observado nos últimos anos. As exportações continuarão a ter componente da procura global com
maior contributo para o crescimento da atividade.

As empresas do Grupo SIMAB, enquanto integradas
no Setor Empresarial do Estado, estão sujeitas a um
conjunto de orientações estratégicas e regras estabelecidas pelo Estado português que condicionam
a atividade operacional, o plano de investimentos e
a política de financiamento da empresa. Neste âmbito, as orientações do acionista incluem medidas
no domínio da redução de gastos, da maximização
da eficiência operacional e da otimização e redução
das estruturas de custos.

A evolução da atividade deverá ser acompanhada
pela recuperação gradual da situação no mercado
de trabalho, projetando-se a continuação do crescimento do emprego, e a manutenção da trajetória
descendente da taxa de desemprego.
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IDENTIDADE
INSTITUCIONAL

MISSÃO
Quem somos?
O que fazemos

VISÃO 2021
Que tipo de organização
queremos ser?

O Grupo SIMAB é uma Empresa integrada no Setor Empresarial do
Estado que gere e presta serviços de conceção, instalação, dimensionamento, revitalização e modernização de mercados abastecedores
e municipais.
Cumprimos uma missão pública que visa a melhoria dos circuitos de comercialização e distribuição nacionais de produtos agroalimentares, e também possibilitar às gerações vindouras uma mais-valia no seu universo de
consumo, por via de uma oferta que se caracterizará, indubitavelmente,
por um acréscimo da qualidade e diversidade alimentar. Atuamos diretamente ao nível da cadeia de distribuição agroalimentar em mercados
abastecedores e mercados municipais.
Grupo de referência na conceção e gestão de Mercados, reconhecido como a melhor opção e pela qualidade dos serviços que
presta, com uma estratégia de longo prazo a crescer de forma
sustentada, comprometida com a criação de valor para os operadores, clientes e consumidores.

Proatividade - Operamos num ambiente desafiante, competitivo, que se
altera diariamente e onde a iniciativa e a antecipação são fundamentais
para acrescentar valor ao nosso serviço e obtermos o reconhecimento.

VALORES
Para cumprimos em
excelência a nossa missão e
concretizarmos a nossa visão,
quais são os nossos princípios
fundamentais?

Polivalência - As exigências dos nossos clientes obrigam-nos a garantir
uma capacidade de resposta eficaz. Em contexto de maximização da eficiência operacional, a afetação multifuncional de recursos é claramente uma
prioridade.
Rigor - Porque é fundamental para garantir boas decisões, assegurando a
correta e eficiente gestão dos recursos.
A cultura organizacional não se esgota nos três valores apresentados. Em
todos os momentos, os colaboradores do Grupo SIMAB devem assumir
uma atitude diária capaz de garantir uma gestão inovadora, transparência em todos os processos e uma cultura de responsabilidade social
e ambiental.
17
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E ESTRATÉGIA
O QUE QUEREMOS ALCANÇAR | QUAL O NÍVEL DE AMBIÇÃO DOS NOSSOS COMPROMISSOS | O
QUE FAZEMOS PARA ALCANÇAR OS NOSSOS OBJETIVOS | COMO VAMOS MEDIR O PROGRESSO, AS
NOSSAS REALIZAÇÕES E AVALIAR O SUCESSO
O Grupo SIMAB delineou, até 2021, um conjunto
de estratégias com vista à boa concretização dos
respetivos objetivos. Estas estratégias poderão vir a
constituir-se como objetivos operacionais aquando
da construção do Plano Anual de Atividades.

Para cada um dos objetivos estratégicos, foram ainda identificados Key Performance Indicators (KPI)
que terão a função de suportar o Tableau de Bord
de apoio à decisão.

1

CRESCER SUSTENTADAMENTE
E CRIAR VALOR

2

REPOSICIONAR E ALARGAR A ATIVIDADE DA SIMAB
NA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO MODERNA

3

DESENVOLVER A ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

4

AFIRMAR A IMAGEM DO GRUPO SIMAB

5

ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO
DOS RECURSOS HUMANOS

19
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E ESTRATÉGIA
Objetivo Estratégico 1 - CRESCER SUSTENTADAMENTE E CRIAR VALOR

ENQUADRAMENTO
E2 - Consolidar novo modelo de gestão - Evoluir para um modelo de serviços partilhados, redefinindo a estrutura organizacional do Grupo, por forma a assegurar os serviços de suporte comuns que
são necessários ao funcionamento das empresas
participadas e da holding, potenciando a obtenção
de economias de escala, disponibilizando soluções
tecnologicamente avançadas, incorporando boas
práticas de gestão nas diferentes áreas de atuação e potenciando as sinergias do Grupo. Neste
enquadramento, a nova estrutura orgânica deverá
igualmente dar resposta ao novo modelo de negócio da SIMAB assente na prestação de serviços no
domínio da recuperação/requalificação/instalação
de mercados locais de âmbito municipal ou supramunicipal, bem como o apoio à gestão corrente de
mercados municipais, pelo menos numa fase inicial
e até à sua estabilização, em moldes modernos técnica e economicamente adequados e higio-sanitariamente seguros.

A capacidade de apresentar um desempenho económico e financeiro sólido, bem como o reconhecimento do cumprimento em excelência das suas
atribuições no domínio do serviço público que lhe
está afeto, constituem prioridades para o Grupo SIMAB. Enquanto integrado no setor empresarial do
Estado, obriga-se a seguir as orientações do acionista, que incluem medidas de redução de gastos, de
maximização da eficiência operacional, etc. O sucesso do Grupo SIMAB só se poderá materializar se conseguir manter uma situação económica e financeira
sustentável e, simultaneamente, conseguir criar valor
para os seus clientes e parceiros. A atratividade comercial dos Mercados passa por alargar e garantir a
qualidade dos serviços internos prestados pelo Grupo SIMAB e trazer os serviços complementares para
dentro dos mesmos. O Grupo SIMAB pretende apoiar
a promoção e a melhoria da eficiência da produção
nacional e o aumento da sua competitividade.

ESTRATÉGIAS

E3 - Modernizar e revitalizar as estruturas - Passa pela incorporação de inovações tecnológicas,
adaptando os edifícios e equipamentos às exigências atuais e futuras, dotando-os de melhores
condições ambientais, energéticas e higiénicas,
potenciando a eficiência de recursos, promovendo
assim o aumento da vida útil dos seus bens. Importa cumprir as condições estruturais e funcionais
adequadas ao exercício da atividade grossista, que
promovam a qualidade e a segurança alimentar e
que respeitam as especificidades de cada setor de
atividade. Visa-se também dotar o mercado de uma
gestão e organização interna, capaz de responder
aos atuais desafios colocados aos operadores e

E1 - Otimização operacional e financeira - O
Grupo SIMAB continuará a manter o foco na eficiência operacional e reforço continuo da solidez do
balanço, garantindo um aumento da rentabilidade
operacional e uma redução sustentada da dívida, por forma a libertar meios para fazer os investimentos necessários, nomeadamente ao nível da
reposição da capacidade produtiva dos ativos, da
eficiência de recursos, da evolução tecnológica e
das necessidades de expansão. A otimização operacional passa também pela implementação de soluções específicas e inovadoras, nomeadamente ao
nível dos Mercados.
20

Objetivo Estratégico 1 - CRESCER SUSTENTADAMENTE E CRIAR VALOR
às exigências de comodidade, de qualidade e segurança alimentar dos consumidores, através da
renovação, requalificação e redimensionamento/
reorganização das estruturas. No que respeita à
gestão da manutenção de equipamentos e edifícios, pretende-se obter a máxima eficiência na gestão do planeamento e controlo das atividades de
manutenção, com vista ao aumento da capacidade
produtiva e da vida útil de equipamentos e ativos.

seus clientes, designadamente através através de
serviços de manutenção, segurança, limpeza, etc.,
importa, por um lado, equacionar o interesse em
prestar-se outros serviços para além dos contratados, tais como serviços de informática, apoio à instalação de equipamentos e sua manutenção, formação aos clientes, estudos e projetos, marketing,
seguros, contabilidade, aluguer de empilhadores,
plataformas ou porta-paletes, promover junto da
comunicação social a visibilidade dos operadores,
acordos com entidades, de acordo com as necessidades dos operadores, de modo a obter descontos de quantidade, etc. A incorporação das mais
recentes inovações estruturais e tecnológicas serão fundamentais para o aumento da eficiência e
diferenciação do serviço aos operadores (Exemplo:
painéis isotérmicos, redes wi-fi/wireless, Via Verde
rápida, centrais de recolha de resíduos, plataformas
tecnológicas e redes sociais, etc.). Nos serviços complementares, sendo todos aqueles cuja captação se
deve obter para dentro dos Mercados e que permitam uma autossuficiência da “vida” de cada agente
económico sem ter de sair do mesmo, designadamente bancos, correios e atividades comerciais da
mais variada natureza, devem ser também alargados, podendo este ser mais um fator diferenciador
e competitivo dos Mercados Abastecedores. através da racionalização dos consumos.

E4 - Aumentar a qualidade dos serviços internos - Conseguir aumentar a qualidade dos serviços
internos já prestados pelo Grupo SIMAB é claramente uma prioridade quer por ser determinante para
a atratividade dos Mercados, quer por constituir um
dos principais vetores para criar valor aos clientes.
Os pontos de suporte assentam em: i) garantir respostas em tempo útil; ii) eficácia na resolução das
solicitações, iii) garantia de existência de valências
técnicas críticas; iv) investir numa comunicação interna e externa eficaz e v) operacionalizar os inquéritos anuais de análise de satisfação dos clientes.

E6 - Monitorização e racionalização de consumos - Implementação de um sistema de monitorização de consumos de água, energia e gás
que, numa primeira fase, ocorrerá no MARL mas
que se pretende estender aos restantes Mercados
de Évora, Faro e Braga. Este projeto tem como base
componentes tecnológicas inovadoras: i) monitorização inteligente da rede e dos consumos de
água e de energia (telemetria); ii) software para
diagnóstico de consumos, perdas de água, ineficiências energéticas, deteção de eventos anómalos e
de apoio no controlo operacional da rede de abastecimento. Contempla ainda a implementação de
mecanismos de responsabilização mais direta aos

E5 - Alargar a base de serviços internos e complementares - Nos serviços internos, sendo todos
aqueles que o Grupo SIMAB presta em apoio aos
21
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Objetivo Estratégico 1 - CRESCER SUSTENTADAMENTE E CRIAR VALOR
no Grupo SIMAB (The “YOU-Centric” model) para
um modelo assente no cliente (The “ME-Centric”
model). Esta abordagem permitirá criar canais de
comunicação mais cómodos, eficazes e de custos reduzidos, quando comparados com os atuais
meios de atendimento. O objetivo passa por disponibilizar serviços mais simples e mais próximos
dos clientes. Para o sucesso desta abordagem, será
necessário uma melhoria e total integração de todas as plataformas tecnológicas existentes em cada
empresa do Grupo, permitindo assim ter uma visão
integrada do todo (Exemplo: Portal do Cliente). A
evolução ao nível das infraestruturas permitirá aumentar o leque de serviços oferecidos aos diversos
clientes sempre que necessário, recorrendo a parcerias com entidades externas, nomeadamente
telefonia IP, WI-FI, Internet, comunicações móveis e
fixas. Fomentar e desenvolver projetos no âmbito
dos protocolos realizados com algumas instituições
de ensino, nomeadamente o Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa (ISEL) e a Faculdade de Arquitetura da Faculdade de Lisboa, assim como com o
Loures INOVA.

operadores. – Apagas “, nomeadamente por via da
afinação da cobrança das suas despesas reais. Mais
do que monitorizar os consumos, visa desenvolver
uma metodologia para apoio à gestão de perdas de
água e de energia a curto, médio e longo prazo nos
Mercados Abastecedores, enquanto grandes consumidores de água, e demonstrar a sua mais-valia
em centros logísticos cuja eficiência é determinante para a competitividade do sistema logístico, o
crescimento sustentável e a criação de valor, através
da racionalização dos consumos. Esta estratégia é
também fundamental para a continuidade das políticas de responsabilidade ambiental que o Grupo
SIMAB tem adotado ao longo dos últimos anos em
todas as suas empresas, e que procurou sempre assentar nas áreas dos recursos energéticos, hídricos e
dos resíduos sólidos.
E7 - Rentabilizar ativos não estratégicos - Identificação dos ativos que devam ser classificados
como estratégicos e não estratégicos e, dentro destes, definição e execução de medidas que potenciem a sua rentabilização.
E8 - Parcerias com autarquias e outras entidades - Promover um relacionamento institucional construtivo e dialogante, com municípios e
outras entidades, com vista à celebração de parcerias com impacto real na dinamização da atividade
e à criação de valor. Contribuir para o alargamento
da iniciativa “Portugal Sou Eu”, relevante para a economia do país, através da instalação de postos de
informação/atendimento do Programa em todos
os Mercados Abastecedores que gere, com o apoio
técnico e logístico do referido Órgão Operacional,
bem como a promoção e difusão conjunta das iniciativas a levar a cabo no quadro deste Programa de
apoio à economia de base nacional.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
KPI 1 Autonomia Financeira
KPI 2 Taxa de redução do endividamento
KPI 3 Peso dos gastos operacionais no Volume de
Negócios
KPI 4 Rendibilidade dos Capitais Próprios
KPI 5 Taxa de ocupação dos Mercados (Área edificada)
KPI 6 % de clientes que avaliam a atuação/serviços
do Grupo SIMAB com 4 e 5 (Escala de 1 a 5)

E9 - Modernizar os sistemas de informação Inclui as infraestruturas informáticas. Alterar a abordagem em todas as vertentes do Grupo SIMAB por
forma a mudar os serviços de um modelo centrado
22

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E ESTRATÉGIA
Objetivo Estratégico 2 - REPOSICIONAR E ALARGAR A ATIVIDADE DA SIMAB NA LOGÍSTICA
E DISTRIBUIÇÃO MODERNA

ENQUADRAMENTO
Os Mercados Abastecedores do Grupo SIMAB são
já hoje verdadeiros Centros de Logística e de Distribuição de Base Alimentar, sendo que as condições
estruturais e funcionais existentes (pavilhões em
painel isotérmico, sistemas de frio, caís desnivelado
de carga e descarga, portas seccionais e portas-de-homem, zonas de acostagem, condições de circulação, acessibilidades e parqueamento de viaturas, etc.),
bem como organizacionais (regulamento interno e
serviços associados: segurança, limpeza, manutenção,
desinfestação, etc.), não escaparam à atenção de muitas das principais empresas de logística e distribuição,
sobretudo as de índole alimentar que, para além de
usufruírem do “produto alargado” oferecido, beneficiam também das sinergias que a presença na unidade comercial - Mercado Abastecedor oferece a quem
aqui está instalado. Na maioria dos Mercados Abastecedores do Grupo SIMAB, os operadores de logística já
ocupam uma parte substancial da área comercial existente, com tendência para aumentar rapidamente.

em fortes plataformas logísticas. Esta situação é reforçada pelo decréscimo de operadores agroalimentares e o aumento da procura de espaços para fins
comerciais e empresariais fora do contexto alimentar.
Neste sentido, é fundamental o reposicionamento
destes mercados face a estas alterações, bem como
dotar os Mercados Abastecedores de condições de
rápida expansão e possibilitar que as edificações a
construir nas zonas de expansão tenham a qualidade
estrutural, funcional e organizacional das edificações
de base, para além de incorporarem as mais recentes
inovações de caráter estrutural e tecnológico. Muitas
das empresas de logística e distribuição necessitam
de crescer rapidamente, pelo que se não tiverem
condições para o fazer dentro dos Mercados Abastecedores, acabarão por sair a curto/médio prazo. O
aumento do leque de valência dos serviços (internos
e complementares) disponibilizados às empresas
será claramente um fator diferenciador e competitivo dos Mercados Abastecedores e decisivo quando
as empresas tomam a decisão sobre quais os locais
onde se instalam.

ESTRATÉGIAS

E2 - Novos pólos/negócios- Análise de projetos
e oportunidades, numa perspetiva de plataforma
logística de transportes e distribuição, a desenvolver
com parceiros interessados /financiadores do projeto.

E1 - Desenvolvimento dos mercados abastecedores como pólos logísticos de apoio à distribuição - Atendendo às evoluções económicas
e sociais, bem como às novas necessidades do desenvolvimento territorial, provocaram-se alterações
consubstanciais no posicionamento dos mercados
abastecedores, nomeadamente no MARB, MARÉ e
MARF. Atualmente, verificamos uma forte presença
de empresas nas áreas de negócio de serviços, acondicionamento e distribuição, tornando os mercados

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
KPI 1 Nº de novos clientes na área de logística e
distribuição
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E ESTRATÉGIA
Objetivo Estratégico 3 - DESENVOLVER A ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NÍVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL

ENQUADRAMENTO
Retomar a área de prestação de serviços permitirá ao
Grupo SIMAB consolidar o seu modelo de negócio,
por via do aumento de receitas, reforçando a sua sustentabilidade económica e financeira. Dar-se-á particular enfoque ao desenvolvimento de atividades
conducentes ao reposicionamento desta empresa
enquanto especializada na conceção e dimensiona-

dos mercados abastecedores. Esta vertente é hoje
em dia assumida como prioritária pelos congéneres
europeus. Torna-se assim fundamental um enfoque
numa dinâmica comercial, que permita o aumento
das receitas próprias.

ESTRATÉGIAS
E1 - Prestação de Serviços a mercados abastecedores e municipais fora da rede - Numa primeira fase, o foco será ao nível do mercado nacional.
Depois de consolidada a presença nacional, o Grupo
SIMAB direcionará a estratégia no sentido de captar clientes internacionais nesta área, sendo que, se
bem-sucedidos e numa fase mais avançada, iniciar
efetivamente um processo de internacionalização
da SIMAB, poderá inclusive passar por gerir ou participar na gestão de alguns Mercados Abastecedores
internacionais. A apresentação dos serviços junto das
Câmaras Municipais e Comunidades Intermunicipais
será uma das primeiras estratégias para divulgar as
valências do Grupo SIMAB.
E2 - Visitas institucionais para captação de
prestação de serviços a nível internacional A aposta no desenvolvimento da área de prestação
de serviços passa por induzir uma nova dinâmica
comercial que permita dar visibilidade externa ao
Grupo SIMAB, nomeadamente ao nível das suas valências.

mento, construção, remodelação e revitalização de
Mercados. Ao longo dos seus 24 anos de atividade,
o Grupo SIMAB desenvolveu uma intensa atividade
nacional e internacional na construção e remodelação de mercados municipais e mercados abastecedores (exemplo: Angola, Moçambique, Marrocos,
Cabo Verde, etc.). Toda uma experiência acumulada
nos últimos anos pode e deve ser direcionada para a
consultoria, quer ao nível nacional, nomeadamente
nos mercados municipais, quer ao nível internacional

E3 - Parcerias estratégicas especializadas As intervenções ao nível da assistência técnica irão
exigir do Grupo SIMAB um conjunto de valências crí24

Objetivo Estratégico 3 - DESENVOLVER A ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NÍVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
processos, nos métodos de atuação e nas relações
com os stakeholders, através da elaboração e revisão
periódica dos objetivos da política de qualidade; iv)
promover a compreensão e difusão da política de
qualidade internamente junto dos colaboradores.
A nível nacional e, em particular, a nível internacional, a certificação de qualidade funciona como uma
importante vantagem competitiva quando se pretende “vender” os serviços. É imprescindível que a
SIMAB, nos próximos 5 anos, implemente, ou pelo
menos dê os primeiros passos, para a implementação de um sistema de gestão da qualidade.

ticas (exemplos: arquitetura, projetos, engenharia, estudos, comunicação, etc.) que terão de estar asseguradas/protocoladas com entidades especializadas.
E4 - SIMAB Academia - Certificação da SIMAB enquanto entidade formadora. Desta forma, será possível prestar formação nas áreas de competência e
atuação dos diferentes mercados e operadores por
um grupo de formadores da SIMAB. Constituirá também um instrumento para a formação interna do
Grupo.

E5 - Implementação de um sistema de gestão da qualidade - A implementação de um
sistema de gestão da qualidade no Grupo SIMAB,
aplicado numa primeira fase à atividade de prestação de serviços, quer em território nacional, quer
internacional, para a construção, instalação e gestão
de Mercados Municipais e Abastecedores, de acordo com as regras, princípios e procedimentos para
a melhoria dos circuitos de comercialização e distribuição de produtos agroalimentares. Os compromissos associados à politica de qualidade da SIMAB
serão: i) atingir altos níveis de satisfação dos clientes;
ii) cumprir com todos os requisitos legais aplicados à
nossa atividade; iii) procurar a melhoria continua dos

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
KPI 1 Nº de Negócios da área da prestação de
serviços
KPI 2 Nº de Mercados intervencionados através
da prestação de serviços
KPI 3 Nº de cursos de formação da SIMAB Academia
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E ESTRATÉGIA
Objetivo Estratégico 4 - AFIRMAR A IMAGEM DO GRUPO SIMAB

ENQUADRAMENTO
O reconhecimento do Grupo SIMAB é fundamental
para que possa de facto ser identificado como uma
referência na sua área de atividade e poder ter sucesso, nomeadamente na área de prestação de serviços.
Por outro lado, importa também dar a conhecer aos
seus stakeholders as atividades do grupo SIMAB,
bem como o seu esforço na prossecução da sua
missão pública. O reconhecimento externo do Grupo SIMAB será um fator crítico para a celebração de
parcerias que tenham impacto real na dinamização
da atividade, constituindo uma alavanca no cumprimento em excelência das suas responsabilidades no
domínio público.

operadores, quer numa ótica interna para os colaboradores, quer externa para os principais stakeholders
do Grupo

ESTRATÉGIAS
E1 - Estratégia de comunicação - Desenvolvimento de uma estratégia assente na comunicação
da SIMAB enquanto Grupo, evidenciando as duas
principais áreas de core business: Gestão de Rede
de Mercados Abastecedores e prestadora de serviços em projetos de conceção e revitalização de
mercados municipais e instalação e remodelação de
mercados abastecedores. O Rebranding do Grupo
procura o reposicionamento da marca SIMAB assente numa nova identidade visual, que traduza a estratégia de comunicação, e na transmissão de unidade,
centralidade, modernização e internacionalização.
Importa também o estabelecimento de parcerias
com os órgãos de comunicação social em três vertentes: setores de atividade, dimensão local/regional
e a nível nacional. Implementação da Newsletter da
SIMAB que pretende comunicar a dinâmica empresarial da SIMAB, bem como investimentos, notícias e

E2 - Eventos de divulgação - De forma a aumentar a notoriedade do Grupo SIMAB, junto
dos Media, stakeholders e consumidores finais,
serão realizados eventos públicos, interativos e
dinâmicos, a decorrer nos mercados. Trazer estes agentes económicos para o interior dos mercados torna-se uma oportunidade para melhor
conhecer o modo de operação e dimensão de
cada mercado. É importante o apoio à promoção
dos produtos do mercado junto dos consumidores como forma de aumentar a notoriedade dos
Mercados e dos seus operadores e promover a
diversificação das utilizações e do consumo.

26

Objetivo Estratégico 4 - AFIRMAR A IMAGEM DO GRUPO SIMAB
E3 - Envolver stakeholders - Potenciar a notoriedade do Grupo SIMAB constitui uma prioridade juntos dos principais stakeholders, através de encontros,
fóruns e conferências.

mente de Segurança Alimentar, Comércio, Qualidade, etc., de modo a inserir os mercados abastecedores nas políticas públicas, levando a que os mesmos
possam ser reconhecidos como interesse público/
municipal .

E4 - Participação em redes de conhecimento
nacionais e internacionais - A participação em
redes de conhecimentos internacionais (ex. WUWM
- World Union of Wholesales Markets) permitirá, quer
por um lado, recolher boas práticas que permitam a
sua implementação nacional quer, por outro lado, a
penetração do Grupo SIMAB nos mercados internacionais através da sua exposição e demonstração de
valências. No que concerne ao mercado nacional,
deverá o Grupo SIMAB ser líder na inovação e na
condução das linhas mestres do desenvolvimento
dos mercados em Portugal.
E5 - SIMAB Lab - Terá por missão global o estudo
e análise das tendências comportamentais de consumo de produtos frescos/biologicos e a sua influencia no tipo de operadores existentes ou que se
venham a instalar-se no Mercado. Poderá ainda dar,
em tempo real, informações pertinentes quanto às
necessidades e tendências comerciais mais vantajosas, permitindo a disponibilização de uma “bolsa
de valores” de produtos. Pretende ainda a análise da
oportunidade de criação de parcerias com empresas
acreditadas para que permitam, nos diferentes Mercados, certificar produtos e serviços, de acordo com
a especificidade de cada operador.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
KPI 1 Nível de notoriedade da marca Grupo SIMAB (Clipping)
KPI 2 Taxa de abertura da newsletter
KPI 3 % de execução do plano de eventos de divulgação
KPI 4 Taxa de crescimento n.º visitantes (é um indicador que mede o impacto/eficácia das
ações de divulgação e de comunicação)

E6 - SIMAB Be Inspired - Fomentar uma política
de responsabilidade social empresarial na sociedade
civil, quer ao nível do Programa 5 ao dia, quer ao nível de projetos de inovação social (exemplo: Loja de
apoio Social nos Mercados, Banco Alimentar, etc.).
E7 - Integrar plataformas de decisão dos setores presentes nos mercados abastecedores –
Participar nas comissões de aconselhamento, de decisão, de formação de políticas em vários gabinetes
dos ministérios e organismos do estado nomeada-
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E ESTRATÉGIA
Objetivo Estratégico 5 - ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

ENQUADRAMENTO
petências os RH do Grupo SIMAB que venham a ter
um papel enquadrado nesta área. Por outro lado, as
exigências na maximização da eficiência operacional
obrigam a uma política interna caraterizada pela afetação multifuncional de recursos dentro do Grupo
SIMAB.

Medidas adotadas nos anos anteriores em matéria
de recursos humanos promoveram uma redução
de 32% dos efetivos. Considerando que a estrutura
atual está já nos valores mínimos de recursos humanos, e tendo em conta os novos desafios, a aposta
estratégica do grupo SIMAB impõe agora uma nova
dinâmica potenciadora da valorização dos recursos
humanos da empresa. Fazer mais e melhor só será
possível com uma cultura organizacional alinhada
com a identidade institucional, uma atuação de todos os colaboradores centrada na melhoria contínua
dos processos de trabalho e na incorporação das
melhores práticas de gestão.

E3 - Potenciar a troca de experiências - Implementação de um plano de visitas aos mercados nacionais da rede SIMAB e outros mercados internacionais. Importa dar oportunidade aos colaboradores de
conhecerem os mercados do Grupo e de trocarem
experiências no desempenho das suas funções. Os
casos de sucesso serão divulgados entre os colaboradores dos mercados do Grupo, para que haja extensão de informação e aplicabilidade de conceitos.
Realização do encontro anual de colaboradores do
Grupo SIMAB, para promover o alinhamento interno

ESTRATÉGIAS
E1 - Adequar as competências dos RH aos
novos desafios - Nos últimos anos, foram caracterizados pela quase inexistência de um plano de
formação para os colaboradores do Grupo SIMAB.
Implementação de um modelo de avaliação das
necessidades de formação que possa detetar, com
maior oportunidade, as necessidades de desenvolvimento de competências dos colaboradores do Grupo SIAMAB. Por outro lado, importa garantir que o
plano de formação interno possa ser uma ferramenta alinhada com os desafios e apostas estratégicas do
Grupo.
E2 - Ajustar os RH às necessidades organizacionais - O plano estratégico do Grupo SIMAB introduz uma nova orientação à casa, nomeadamente o
enfoque na área de prestação de serviços nacional
e internacional, onde será necessário dotar de com28

Objetivo Estratégico 5 - ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
E5 - Política de contratação e mapeamento de
skills - Não obstante a atual conjuntura restritiva de
novas contratações, e na expectativa de que a médio
e longo prazo haja enquadramento legal que viabilize a contratação de colaboradores, pretende-se definir as necessidades e identificar skills que permitam
fazer face aos desafios e objetivos estratégicos da atividade das empresas do Grupo.

e comprometimento com a estratégia. A nível internacional, o Grupo SIMAB deve retomar a participação
na WUWM - World Union of Wholesales Markets, encontro anual dos mercados abastecedores. Trata-se
de uma enriquecedora troca de experiências, sendo
uma das principais fontes de obtenção de conhecimento e valorização profissional dos colaboradores.
E4 - Redesenhar o modelo de avaliação de
desempenho - Implementar um Modelo de Avaliação de Desempenho tendo como objetivo gerir e
desenvolver os contributos individuais, por forma a
garantir o alinhamento do desempenho destes com
a estratégia e os objetivos da empresa, permitindo
identificar os melhores talentos e criar oportunidades de melhoria, de forma a fortalecer as competências dos colaboradores com base em objetivos
mensuráveis.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
KPI 1 Taxa de execução do plano de formação
interno
KPI 2 % de colaboradores com mais de 35 horas
de formação
KPI 3 % de colaboradores envolvidos em eventos de troca de experiências
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E ESTRATÉGIA
CALENDARIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO E ESTRATÉGIA

U.O. *

17

18

19

20

OE 1 - CRESCER SUSTENTADAMENTE E CRIAR VALOR
E1 - O&mização operacional e ﬁnanceira

SIMAB

E2 - Consolidar novo modelo de gestão.

CA

E3 - Modernizar e revitalizar as estruturas

DT

E4 - Aumentar a qualidade dos serviços internos

SIMAB

E5 - Alargar a base de serviços internos e complementares

SIMAB
Auditoria

E6 - Monitorização e racionalização de consumos

CA

E7 - Rentabilizar a&vos não estratégicos

CA; Mercados

E8 - Parcerias com autarquias e outras en&dades

Sist. Inform.

E9 - Modernizar os sistemas de informação

OE 2 - REPOSICIONAR E ALARGAR A ATIVIDADE DA SIMAB NA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO MODERNA
E1 - Desenvolvimento dos mercados abastecedores como pólos logís&cos
de apoio à distribuição

CA; Mercados

E2 - Novos pólos/negócios

CA; Mercados

OE 3 - DESENVOLVER A ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
E1 - Prestação de Serviços a mercados abastecedores e municipais fora da
rede
E2 - Visitas ins&tucionais para captação de prestação de serviços a nível
internacional

DT
CA; DT
CA; Mercados;
DJ

E3 - Parcerias estratégicas especializadas

DT

E4 - SIMAB Academia

Auditoria; DT;
DJ

E5 - Implementação de um sistema de gestão da qualidade

* Unidades Orgânicas com papel crítico na coordenação da estratégia.
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CALENDARIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO E ESTRATÉGIA

U.O. *

17

18

19

20

21

OE 4 - AFIRMAR A IMAGEM DO GRUPO SIMAB
CA; DT

E1 - Estratégia de comunicação
E2 - Eventos de divulgação

DT

E3 - Envolver stakeholders

DT; Mercados

E4 - ParCcipação em redes de conhecimento nacionais e internacionais

DT

E5 - SIMAB Lab

DT
DT; Apoio
Admin.

E6 - SIMAB Be Inspired
E7 - Integrar plataformas de decisão dos setores presentes nos mercados
abastecedores

CA; Mercados

OE 5 - ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Apoio Admin.

E1 - Adequar as competências dos RH aos novos desaﬁos

CA

E2 - Ajustar os RH às necessidades organizacionais

Apoio Admin.

E3 - Potenciar a troca de experiências
E4 - Redesenhar o modelo de avaliação de desempenho

DF; Apoio
Admin.

E5 - PolíCca de contratação e mapeamento de skills

CA; Apoio
Admin.

* Unidades Orgânicas com papel crítico na coordenação da estratégia.
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PAINEL DE
INDICADORES
MODELO DE GESTÃO DO PAINEL DE INDICADORES
MEDIR A NOSSA PERFORMANCE

Uma gestão responsável implica rentabilizar com sucesso a utilização de instrumentos de monitorização
dotados de indicadores que possam, de facto, ajudar
os decisores a compreender a evolução da empresa e, desta forma, tomar decisões mais rápidas, mais
certas e mais eficazes. Ter disponível em tempo útil a
informação crítica e verdadeira sobre as realizações

da nossa empresa é uma parte fundamental de um
processo de gestão evoluído. O acompanhamento
do grau de desempenho dos objetivos estratégicos
e respetiva estratégia assumidos neste plano será
efetuado através de um Tableau de bord (Painel de
Indicadores de Desempenho) com periodicidade
trimestral.

Instrumento

Tableau de bord

Responsável pela
monitorização

Auditoria, Controlo Interno
e Eficiência de Recursos

Frequência
de monitorização

Trimestral

Destinatários do
Tableau de Bord

Conselho de Administração
e Chefias de 1º linha

Data de envio

25.º dia do mês seguinte
ao fim do trimestre

Conteúdo

Grau de execução dos objetivos
estratégicos, Grau de implementação
das estratégias e análise dos desvios
33
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PAINEL DE
INDICADORES
MEDIR A NOSSA PERFORMANCE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OE 1 - CRESCER
SUSTENTADAMENT
E
E CRIAR VALOR

OE 2 REPOSICIONAR E
ALARGAR
A ATIVIDADE DA
SIMAB NA
LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO
MODERNA
OE 3 DESENVOLVER A
ÁREA
DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
A NÍVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL
OE 4 - AFIRMAR A
IMAGEM
DO GRUPO SIMAB
OE 5 - ASSEGURAR
A VALORIZAÇÃO
DOS RECURSOS
HUMANOS

INDICADOR

META 2021

KPI 1 - Autonomia Financeira

57,4%

KPI 2 - Taxa de redução do endividamento

48,4%

KPI 3 - Peso dos gastos operacionais no Volume de Negócios

28,9%

KPI 4 - Rendibilidade dos Capitais Próprios

9%

KPI 5 - Taxa de ocupação dos Mercados (Área ediﬁcada)

98%

KPI 6 - % de clientes que avaliam a atuação/serviços do Grupo SIMAB
com 4 e 5 (Escala de 1 a 5)

25%

KPI 1 - Nº de novos clientes na área de logísbca e distribuição

KPI 1 - Nº negócios da área da prestação de serviços

5

10/ano

KPI 2 - Nº de Mercados intervencionados através da prestação de
serviços

6

KPI 3 - Nº de cursos de formação na SIMAB Academia

20

KPI 1 - Nível de notoriedade da marca Grupo SIMAB (Clipping)
KPI 2 - Taxa de abertura da newsleger

Crescer 10%/ano
35%

KPI 3 - % de execução do plano de eventos de divulgação

100%/ano

KPI 1 - Taxa de execução do plano de formação interno

95%/ano

KPI 2 - % de colaboradores com mais de 35 horas de formação

95%/ano

KPI 3 - % de colaboradores envolvidos em eventos de troca de
experiências

50%
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VALORES

MISSÃO

ESTRATÉGIA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

VISÃO 2021

OE 4 - Aﬁrmar a imagem
do Grupo SIMAB

E2 - Novos pólos/
negócios

E1 - Desenvolvimento
dos mercados
abastecedores como
pólos logísDcos de apoio
à distribuição

QUEM SOMOS? O QUE FAZEMOS?

E1 - Estratégia de
comunicação

OE 5 - Assegurar
a valorização
dos recursos humanos

E1 - Adequar as
competências dos RH aos
E2 - Eventos de divulgação novos desaﬁos
E2 - Visitas insDtucionais
E3 - Envolver stakeholders E2 - Ajustar os RH às
para captação de
necessidades
E4 - ParDcipação em redes
prestação de serviços a
organizacionais
de conhecimento
nível internacional
nacionais e internacionais. E3 - Potenciar a troca de
experiências
E3 - Parcerias estratégicas
E5 - SIMAB Lab
especializadas
E4 - Redesenhar o modelo
E6 - SIMAB be inspired
de avaliação de
E4 - SIMAB Academia
E7 - Integrar plataformas
desempenho
E5 - Implementação de um
de decisão dos setores
E5 - PolíDca de contratação
sistema de gestão da
presentes nos mercados
e mapeamento de skills
qualidade
abastecedores

E1 - Prestação de Serviços
a mercados abastecedores
e municipais fora da rede

O QUE VAMOS FAZER PARA ALCANÇAR OS NOSSOS OBJETIVOS?

OE 3 - Desenvolver a área
de prestação de serviços
a nível nacional
e internacional

ProaDvidade

Polivalência

Rigor

Inovação

Transparência

QUAIS SÃO OS NOSSOS PRINCÍPIOS?
Responsabilidade social e ambiental

O Grupo SIMAB é uma Empresa integrada no Setor Empresarial do Estado que gere e presta serviços de conceção,
instalação, dimensionamento, revitalização e modernização de mercados abastecedores e municipais

E8 - Parcerias com autarquias
e outras enDdades
E9 - Modernizar os sistemas
de informação

E7 - Rentabilizar aDvos não
estratégicos

E6 - Monitorização e
racionalização de consumos

E5 - Alargar a base de
serviços internos e externos

E3 - Modernizar e revitalizar
as estruturas
E4 - Aumentar a qualidade
dos serviços

E2 - Consolidar novo modelo
de gestão

E1 - ODmização operacional e
ﬁnanceira

OE 1 - Crescer
sustentadamente
e criar valor

OE 2 - Reposicionar e
alargar a aDvidade da
SIMAB na logísDca e
distribuição moderna

O QUE TEMOS DE ALCANÇAR PARA CONCRETIZAR A NOSSA VISÃO?

Grupo de referência na conceção e gestão de Mercados, reconhecido como a melhor opção e pela qualidade dos serviços que
presta, com uma estratégia de longo prazo a crescer de forma sustentada, compromeDda com a criação de valor para os
operadores, clientes e consumidores

QUE TIPO DE ORGANIZAÇÃO QUEREMOS SER? COMO GOSTARÍAMOS DE SER RECONHECIDOS?

A ESTRATÉGIA EM 1 PÁGINA
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