
 

BCSD PORTUGAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNICER Cervejas 
Gestão Sustentável da Água  
 
 
A UNICER é a maior empresa de bebidas em Portugal, sendo 

líder no segmento das cervejas e das águas engarrafadas. 

Os interesses do Grupo estendem-se também aos mercados 

dos refrigerantes, dos vinhos e dos cafés e ainda à 

actividade de produção de energia.  

Nos últimos anos, a UNICER assumiu a cidadania 

responsável como um dos pilares da sua actuação tendo 

integrado para o efeito a componente ambiental no sistema de gestão, reproduzindo-a 

nas suas diferentes actividades, serviços e produtos. 

 

A UNICER Cervejas S.A. tem protagonizado um caso exemplar ao nível da gestão 

sustentável da água. A água é um recurso crucial para a produção de bebidas em todas 

as fases do processo produtivo, seja ao nível da produção propriamente dita, seja nos 

processos auxiliares de higienização, arrefecimento, aquecimento, recuperação de 

subprodutos ou manutenção de instalações. A forte dependência deste recurso reforça a 

responsabilidade e o compromisso da empresa para com a sua protecção e preservação. 

A redução e racionalização da água tem passado, ao longo dos últimos anos, pela 

concretização de um conjunto variado de acções nos 3 centros de produção (Leça do 

Balio, Santarém e Loulé), que se traduziram em exemplos como a monitorização semanal 

de consumos por sector, a identificação de desperdícios, a reutilização de águas pouco 

contaminadas, a sua recuperação em usos menos exigentes (regas, lavagens de 

pavimentos...), a recirculação de águas em sistemas de arrefecimento, o 
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reaproveitamento de soluções de limpeza (seja ao nível dos sistema CIP- “cleaning-

inplace”- ou dos banhos das lavadoras de garrafas de tara retornável. 

Anualmente são definidas metas para o consumo específico de água, tendo por objectivo 

desafiar e incentivar a melhoria contínua do desempenho. O envolvimento dos 

colaboradores é fundamental na concretização desta estratégia. Assim, para dinamizar e 

promover a motivação e empenho de todos os sectores, aspectos como o consumo 

específico de água e o cumprimento das metas definidas são considerados ao nível do 

sistema de avaliação de desempenho dos colaboradores. 

 

Com estas medidas em 2003 a produção de 

cervejas consumiu 1.718.769 m3 de água, 

o que se traduziu numa redução, face a 

2002, na ordem dos 9%. Se compararmos 

este consumo com o registado em 1997, a 

redução foi na ordem dos 31%, o que 

equivale a uma poupança de 800 milhões 

de litros de água. 

 

A gestão rigorosa da água na UNICER Cervejas, para além de permitir uma protecção do 

recurso, conduziu a uma minimização de perdas e redução de custos, tornando a empresa 

mais eco-eficiente. 
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