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A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios 
nas áreas de retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e 
telecomunicações. Está presente em mais de 70 países, tendo atingido, no final 
de 2015, um volume de negócios superior a  
5 mil milhões de euros.  
Saiba mais em www.sonae.pt. 
 
 

Maia, 4 de janeiro de 2017 

 
Parceria com líder internacional na área dos serviços de embalamento de carnes 

 

SONAE MC E HILTON FOOD CRIAM JOINT VENTURE 
 

A Sonae MC, unidade de retalho alimentar da Sonae, e o Hilton Food Group, empresa 

especialista em serviços de preparação e embalamento de carnes, estabeleceram um 

acordo de joint venture para o desenvolvimento da oferta de valor de produtos de 

bovino, ovino, caprino e suíno nas lojas da Sonae MC, em Portugal. 

A parceria será desenvolvida através da sociedade SOHI Meat Solutions – Distribuição de 

Carnes, S.A. (“SOHI”), resultando do sucesso do projeto-piloto de seis meses 

implementado no Centro de Processamento de Carnes da Sonae MC, em Santarém. Esta 

parceria irá permitir ao Continente aprimorar a qualidade dos produtos entregues aos 

consumidores, liderar a inovação do setor em Portugal e aumentar a criação de valor na 

fileira da carne, reforçando o compromisso de apoio ao desenvolvimento sustentável da 

produção nacional. No âmbito do acordo celebrado, a Sonae MC e o Hilton Food vão 

trabalhar em conjunto na otimização e crescimento do Centro de Processamento de 

Carnes, unidade atualmente responsável pelo fornecimento semanal de mais de 1.000 

toneladas de carne às lojas Continente em Portugal. 

Eunice Silva, administradora no Grupo Sonae MC, afirma: "A Sonae MC está 

permanentemente à procura de oferecer aos seus clientes os melhores produtos e 

soluções do mercado. Por isso, estamos satisfeitos por a parceria ter evoluído para um 

acordo de joint venture, o que nos permitirá reforçar a posição de liderança do 

Continente no desenvolvimento da inovação e promoção sustentável do negócio 

agroalimentar em Portugal". 

Robert Watson, CEO do Hilton Food Group, afirma: “Estamos muito satisfeitos por esta 

oportunidade de crescimento ter avançado para uma joint venture com a Sonae MC. 

Esta evolução em Portugal demonstra a força do modelo de negócio flexível e versátil do 

Hilton, permitindo-nos satisfazer as necessidades locais dos nossos clientes nos seus 

territórios. Com este acordo alargamos a nossa presença a 15 países e continuaremos a 

procurar novas oportunidades de expansão geográfica". 
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