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A Soja de Portugal marca presença, uma vez mais, na Feira da AGRO Braga que se realiza de 10 a 13 de maio, no 
Parque de Exposições de Braga. Ontem, na manhã do primeiro dia de feira, o stand da Soja de Portugal recebeu a 
visita de Luís Capoulas Santos, ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

O grupo empresarial do setor da indústria agroalimentar, está na cidade minhota para apresentar e reforçar a 
presença de duas das suas marcas, integradas na Sorgal, empresa do grupo que centra toda a sua atividade na 
nutrição animal, produzindo e comercializando alimentos compostos para a avicultura e pecuária, aquacultura e 
animais de companhia.

Durante quatro dias, estão em destaque a SojaGado, marca de alimentos compostos para avicultura e pecuária, e 
a Pet’s Best, marca que produz e comercializa comida seca para cães e gatos. Nesta edição da AGRO Braga, a 
empresa reforça a comunicação da Silver, a mais recente gama da Pet’s Best, que aposta em proteína animal de alta 
qualidade como primeiro ingrediente.

PARTILHAR:

Partilhar

ARTIGOS RELACIONADOS
LEIA MAIS DEINÍCIO



ÚLTIMOS ARTIGOS

QUATRO CONCELHOS DO DISTRITO DE FARO EM RISCO 
MUITO ELEVADO DE INCÊNDIO
Alterações Climáticas, Atualidade 14 Maio 2018

MARCELO DIZ SER NECESSÁRIO “PENSAMENTO POSITIVO” 
E DESEJAR QUE TUDO “CORRA MUITO BEM”
Atualidade, Política Ambiental 14 Maio 2018

DEZ PRIMEIROS HELICÓPTEROS ALUGADOS PARA 
COMBATE A INCÊNDIOS PRONTOS A OPERAR
Atualidade, Política Ambiental 14 Maio 2018

SETOR ENERGÉTICO “NUNCA DEVIA TER SAÍDO DAS MÃOS 
DO ESTADO”, DIZ ALBERTO JOÃO JARDIM
Ambiente, Energia 14 Maio 2018

ROCK IN RIO: MAIS DE 70 MILHÕES DE ÁRVORES PARA 
FAZER RENASCER A AMAZÓNIA
Ambiente, Destaque_Newsletter, Florestas 14 Maio 2018

LER MAIS…

SUBSCREVER NEWSLETTER

Subscreva a nossa newsletter .

Email

Subscrever!

BRUXELAS QUER 
MUDANÇA RADICAL NAS 
PESCAS

“MARISCAR SEM LIXO”: 
CAMPANHA DE 

PORTUGAL É PAÍS DO 
MEDITERRÂNEO COM 

APA, AUTARQUIA DE VILA 
REAL DE SANTO ANTÓNIO E 

INÍCIO AMBIENTE ATUALIDADE ADVISOR SENSIBILIZAÇÃO TENDÊNCIAS

Page 1 of 2Soja de Portugal marca presença na AGRO Braga | Ambiente Magazine

14/05/2018https://www.ambientemagazine.com/soja-de-portugal-marca-presenca-na-agro-braga/



 11 Maio, 2018 

 Categoria

Soja de Portugal está na AGRO para reforçar presença das suas 
marcas
[Fonte: Voz do Campo]

A Soja de Portugal, grupo empresarial de referência  no setor da indústria agroalimentar, 
está mais uma vez na AGRO, que decorre até dia 13, no Parque de Exposições de Braga.

A Soja de Portugal está na cidade minhota para apresentar e reforçar a presença de duas das suas marcas, integradas 
na Sorgal, empresa do Grupo que centra toda a sua atividade na nutrição animal, produzindo e comercializando 
alimentos compostos para a avicultura e pecuária, aquacultura e animais de companhia.

Durante quatro dias, estão em destaque a SojaGado, marca de alimentos compostos para avicultura e pecuária, a área 
de negócio mais antiga do Grupo; e a Pet’s Best, marca que produz e comercializa  comida seca para cães e gatos. 
Nesta edição da AGRO, a empresa reforça a comunicação da Silver, a mais recente gama da Pet’s Best, que aposta em 
proteína animal de alta qualidade como primeiro ingrediente.

O stand do Grupo Soja de Portugal recebeu ontem de manhã a visita de Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural.

Comente este artigo

O artigo Soja de Portugal está na AGRO para reforçar presença das suas marcas foi publicado originalmente em Voz do 
Campo
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Soja de Portugal marca presença na AGRO Braga 

A Soja de Portugal, grupo empresarial de referência no setor da indústria 
agroalimentar, está mais uma vez na Feira da AGRO Braga. A feira decorre 
até 13 de maio, no Parque de Exposições de Braga.
A Soja de Portugal está na cidade minhota para apresentar e reforçar a 
presença de duas das suas marcas, integradas na Sorgal, empresa do 
Grupo que centra toda a sua atividade na nutrição animal, produzindo e 
comercializando alimentos compostos para a avicultura e pecuária, 
aquacultura e animais de companhia. Durante quatro dias, estão em 
destaque a SojaGado, marca de alimentos compostos para avicultura e 
pecuária, a área de negócio mais antiga do Grupo; e a Pet’s Best, marca 
que produz e comercializa comida seca para cães e gatos. Nesta edição da 
AGRO Braga, a empresa reforça a comunicação da Silver, a mais recente 
gama da Pet’s Best, que aposta em proteína animal de alta qualidade como 
primeiro ingrediente.
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