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SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS  
 

 

Redução de plástico nas embalagens 

 

EMPRESA 

Fundada em 1934, a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas S.A. (SCC) 

centra a sua actividade na produção de cerveja, malte, refrigerantes e 

comercialização de águas. Assumindo-se como uma cervejeira de referência 

nacional, é líder no mercado das águas engarrafadas e desempenha um 

importante papel no mercado português dos refrigerantes. Em 2003, a SCC e a 

Sociedade da Água de Luso foram adquiridas na sua totalidade pela Scottish & 

Newcastle, um dos maiores grupos mundiais de bebidas, com sede na Escócia. 

Com 947 colaboradores, a SCC distribui os seus produtos em Portugal 

Continental e Insular e em cerca de 25 países espalhados pela Europa, África, 

Ásia, América e Oceânia. 

O portefólio de produtos da SCC inclui uma considerável variedade de grandes 

marcas internacionais e nacionais: na cerveja, a Sagres, Sagres Preta, 

Bohemia, Bohemia 1835, Bohemia D’ouro, Sagres Limalight, Sagres Zer0 (sem 

álcool), Sagres Zer0 Preta (sem álcool), Sagres Zer0 Limalight e Imperial; nas 

águas e refrigerantes, a Luso (lisa), Luso Fresh (com gás), Luso Fresh Sabores, 

Formas Luso, Ritmo Luso e Jói. 

Com a sede situada na Fábrica de Vialonga, a SCC foi, em Junho de 1996, a 

primeira cervejeira portuguesa a certificar o seu Sistema da Qualidade, de 

acordo com a norma NP EN ISO 9001. A Luso foi a primeira marca de água 
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mineral a receber a certificação de produto. Recentemente, foi concedida à 

Fábrica de Vialonga a certificação ambiental pela NP EN ISO 14001. 

 

ENVOLVIMENTO 

A Sustentabilidade é um dos pilares do desenvolvimento estratégico da SCC 

que, no contexto português, definiu um conjunto de compromissos, de acordo 

com as expectativas e preocupações da sociedade. Em 2005, a SCC iniciou um 

trabalho de sistematização das suas práticas de responsabilidade social, através 

do projecto “O Nosso Compromisso”. No âmbito deste programa, foram 

consultados stakeholders internos e externos, identificadas expectativas e áreas 

de melhoria e definidos compromissos para 2006/2007. Os compromissos 

assumidos apresentam-se como um ponto de partida para a consolidação das 

práticas e objectivos da empresa e foram cruzados com o Three Year Plan da 

organização. 

A SCC ambiciona acima de tudo promover a adopção de boas práticas 

ambientais, como forma de contribuir para o Desenvolvimento Sustentável. 

Pretende igualmente valorizar os desafios do sector e o impacte da sua 

actividade, através da selecção dos indicadores mais relevantes, que 

demonstrem os progressos realizados e integrem as opiniões das partes 

interessadas.  

 

PROJECTO  

O respeito e a protecção do ambiente são um factor de competitividade das 

empresas e uma obrigação em termos de Desenvolvimento Sustentável. Os 

factores qualitativos e quantitativos do desenvolvimento da indústria não 

podem dissociar-se da aplicação de boas práticas no que respeita à qualidade 

ambiental. Foi neste contexto e com este objectivo que a SCC se lançou no 

projecto de diminuição da utilização de plástico nas embalagens produzidas.  

A redução de Politereftalato de Etilo (PET) nas garrafas da água de Luso foi 

implementada de forma voluntária, adiantando-se dessa forma às disposições 

legais, e contou com a colaboração do fornecedor de referência deste tipo de 

embalagem. Esta alteração permitiu uma redução significativa dos resíduos 
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plásticos resultantes das embalagens produzidas pela SCC e, 

consequentemente, do impacte provocado pelos mesmos no ambiente. A 

empresa beneficiou também em termos de custos, pois conseguiu reduzir as 

necessidades de matéria-prima para a produção das embalagens de água. 

Registou-se, no entanto, um condicionalismo – um acréscimo na dificuldade de 

abertura das embalagens – cujo impacte a SCC minimizou o mais possível, 

mantendo a decisão de seguir em frente com a acção de redução de PET. 

 

RESULTADOS   

Esta medida permitiu em 2007 uma redução de 190 toneladas/ano de PET 

necessário nas embalagens 0,33 e 0,50 litros, com uma grande diminuição em 

termos de matéria-prima virgem utilizada e consequente benefício ambiental. 

Apesar das melhorias alcançadas logo à partida, a SCC continua empenhada na 

optimização do projecto, que prevê ter desenvolvimentos significativos em 

2008, reforçando o seu compromisso no âmbito do Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

Mais informações em: http://www.centralcervejas.pt/  

 

http://www.centralcervejas.pt/

