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Sacos 100% Degradáveis 

SONAE DISTRIBUIÇÃO INOVA JUNTO DOS 

SEUS CLIENTES 

 

EMPRESA 

A Sonae Distribuição é a empresa líder no sector retalhista em Portugal, operando 

um portfólio alargado de formatos de base alimentar e não alimentar, que no final 

de 2008 totalizavam 777 lojas distribuídas por todo o país. 

 

Actualmente opera 4 insígnias de base alimentar – Continente, Modelo, Modelo 

Bonjour e Bom Bocado – e 12 insígnias do retalho não alimentar – Worten, Modalfa, 

Sport Zone, Vobis, MaxMat, MaxGargen, Zippy, Star, Área Saúde, Worten Mobilie, 

Book.It, e Loop. 

 

A empresa contribui fortemente para o desenvolvimento da economia nacional, 

quer através da disponibilização de um diversificado leque de produtos a preços 

acessíveis, quer pela criação de milhares de postos de trabalho directos e 

indirectos. Na sua actividade procura estabelecer uma ligação forte e duradoura 

com os seus clientes, as comunidades locais, os fornecedores e os colaboradores. 

 

Como principais magnitudes relativas ao ano de 2008, podemos referir: um volume 

de negócios de 4.220 milhões de euros; 777 lojas; 34.158 colaboradores; 245 mil 

artigos disponibilizados aos consumidores; 6,5 mil fornecedores: 3,3 milhões de 

clientes semanais. 
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ENVOLVIMENTO 

Ao longo dos seus mais de 20 anos de actividade, a Sonae Distribuição tem 

pautado a sua actuação pela ética na gestão, pelo pioneirismo no sector e pela 

constante procura de inovação. A temática ambiental não foge assim a este 

posicionamento.  

 

A Sonae Distribuição foi a primeira empresa no seu sector a: 

⋅ Criar uma estrutura totalmente dedicada às questões ambientais – o Gabinete 

de Ambiente (1995) / Direcção de Am-biente (2000); 

⋅ Aprovar uma Política de Ambiente (1998); 

⋅ Obter a certificação ambiental, segundo a Norma ISO 14.001, de um 

hipermercado – o Continente de Cascais (2005) – bem como de um centro de 

distribuição – o Entreposto da Azambuja (2005). No final de 2008 contava já 

com 12 instalações certificadas;  

⋅ Obter a certificação ambiental corporativa da empresa (2007);  

⋅ Publicar um relatório de Sustentabilidade (relativo ao ano de 2006) tendo 

desde então mantido esta publicação com uma periodicidade anual; 

⋅ Construir um hipermercado dedicado à temática ambiental – o Modelo de 

Estremoz (2007) – onde se concentraram 28 medidas objectivamente 

relacionadas com a melhoria do desempenho ambiental das suas unidades 

comerciais; 

⋅ Disponibilizar aos seus clientes sacos de compras 100% degradáveis (2007). 

 

Caminho Percorrido 

No que se refere aos sacos de plástico disponibilizados aos seus clientes, a Sonae 

Distribuição tem vindo a acompanhar, de perto, os desenvolvimentos registados 

nesta temática, quer a nível nacional, quer a nível internacional, optando, a cada 

momento, pelas soluções que considera mais equilibradas. 

O percurso da Sonae Distribuição relativamente a esta questão é efectivamente 

demonstrativo de uma a actuação sistemática no sentido da redução progressiva do 

potencial impacte ambiental induzido pelos referidos sacos, designadamente: 
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⋅ Na redução do material de plástico de cada saco; 

⋅ No incentivo à reciclagem; 

⋅ No incentivo à reutilização: dos próprios sacos e de sacos reutilizáveis 

alternativos; 

⋅ Na disponibilização de sacos 100% degradáveis. 

⋅  

Esta actuação mostra também uma total aderência às duas linhas estratégicas 

definidas no PERSU II, no que diz respeito aos sacos disponibilizados pelas cadeias 

de Distribuição: 

⋅ Fomentar a reutilização dos “sacos de cliente” das cadeias de Distribuição; 

⋅ Garantir que os “sacos de cliente” das cadeias de Distribuição são, sucessiva 

e tendencialmente, fabricados em materiais biodegradáveis. 

 

PROJECTO 

A Sonae Distribuição iniciou a disponibilização gratuita aos seus clientes de sacos 

100% degradáveis a 20 de Março de 2007. 

 

Numa primeira fase, em todas as insígnias de base alimentar, alargando posterior e 

sucessivamente esta nova tecnologia a todas as insígnias de base não alimentar. 

Trata-se um de saco de plástico inovador que, uma vez exposto às forças da 

Natureza, se degrada em alguns meses, em vez dos 200 a 400 anos que, se 

estima, necessitam os sacos tradicionais. 

 

O objectivo desta iniciativa é contribuir para a redução do potencial impacte 

ambiental dos sacos de plástico distribuídos, oferecendo aos seus clientes uma 

alternativa ambientalmente mais adequada. 

O novo saco (Oxo-Biodegradável) é fabricado através de um processo tecnológico 

que garante a degradação do plástico em apenas alguns meses, sem qualquer 

intervenção humana. 
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A funcionalidade degradável dos novos sacos de plástico é obtida através da adição, 

durante o seu processo de fabrico, de um aditivo (o d2w), que permite, numa 

primeira fase, a quebra das cadeias moleculares dos plásticos, formando novas 

moléculas e, numa segunda fase, o ataque dessas novas moléculas pelos 

microorganismos num processo de biodegradação. 

 

Esta família de aditivos utiliza diferentes sais de metais de transição, como o Sal de 

Manganês, sendo que os plásticos aditivados com estes sais não colocam 

problemas relativamente ao seu contacto com alimentos, encontrando-se em 

conformidade com a Directiva 2002/72/CE e respectiva revisão (Dir.2004/19/CE). 

Além disso, estes aditivos são produtos que podem ser armazenados, transportados 

e misturados com o plástico sem qualquer receio relacionado com a sua eventual 

toxicidade ou com outros riscos industriais.  

 

A reciclagem e valorização energética de resíduos que contenham estes sacos 

também não oferece problemas: os novos sacos são reutilizáveis e recicláveis como 

os outros sacos de plástico, enquanto não se tornam quebradiços, e podem ser 

associados a outros resíduos em soluções de compostagem, incineração ou 

deposição em aterros sanitários, pois mantêm as suas características de rápida 

degradabilidade, não comprometendo qualquer daquelas formas de tratamento de 

resíduos urbanos. 

 

Com esta iniciativa, a Sonae Distribuição reforça o seu percurso no plano 

ambiental, oferecendo aos seus clientes um saco que, mantendo as mesmas 

funcionalidades, dimensões e resistência dos sacos tradicionais, é claramente mais 

adequado às exigências de protecção do ambiente e de sustentabilidade que 

actualmente se colocam à nossa sociedade. 

 

 


