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A banda da Central de Cervejas e Bebidas  

“TOCA A RECICLAR” 

 

EMPRESA 

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) foi fundada, em 1934, por quatro 

das mais antigas e prestigiadas cervejeiras portuguesas, tendo a marca de cerveja 

Sagres nascido em 1940, como cerveja de prestígio, criada por ocasião da 

Exposição do Mundo Português, realizada em Maio daquele ano. 

 

Em Junho de 1968 é inaugurada a Fábrica de Vialonga, considerada, na altura, a 

mais moderna fábrica de cerveja da Europa e, ainda hoje, a maior fábrica do sector 

em Portugal. 

 

O grupo SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A., detido desde 2008 

pelo grupo Heineken, tem como principal actividade a produção e a comercialização 

de malte, cerveja, refrigerantes e águas, possuindo três unidades industriais, 

nomeadamente a de Vialonga, localizada a norte de Lisboa, e as de Luso e da 

Vacariça, onde são captadas, respectivamente, as águas minerais e de nascente 

Luso e Cruzeiro. 

 

É na Fábrica de Vialonga que são produzidas e engarrafadas as marcas de cerveja 

Sagres e as suas variantes, com e sem álcool, bem como outras específicas, 

destinadas a clientes e mercados de exportação. Em Portugal, a SCC representa 

ainda marcas internacionais de cerveja como a Heineken, Bud, Guinness, Foster’s e 

John Smith’s, bem como a gama de refrigerantes da marca Schweppes. 
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ENVOLVIMENTO 

A SCC promoveu a criação de um grupo musical que utiliza exclusivamente 

instrumentos que foram desenvolvidos a partir de materiais já utilizados, existentes 

na Fábrica de Vialonga, que foram reciclados e transformados, internamente, em 

instrumentos musicais.  

 

A iniciativa de criar uma Banda SCC partiu do interesse e motivação de um grupo 

de colaboradores da empresa, com alguns conhecimentos de música e uma grande 

motivação para as questões ambientais. Este projecto insere-se no posicionamento 

enunciado no Compromisso de Responsabilidade Social Corporativa da SCC 

(www.centralcervejas.pt), iniciado em 2006, e vem reforçar a integração dos 

princípios de desenvolvimento sustentável como determinantes. 

 

O conceito subjacente à Banda e aos seus instrumentos foi o motor para o 

envolvimento de todos os colaboradores da empresa e de outros stakeholders na 

temática da defesa do ambiente.   

 

A educação dos cidadãos, muito especialmente dos jovens, é essencial para que 

modifiquemos a nossa atitude no que respeita às mudanças climáticas globais. 

Reciclar é imperioso para que possamos alcançar a sustentabilidade e um 

desenvolvimento harmonioso. O nosso foco foi mostrar a todos, dentro da empresa 

e fora dela que, com alguma imaginação e muita dedicação, é possível sensibilizar 

as pessoas para as questões ambientais, de uma forma alegre, leve e contagiante. 

 

ACTIVIDADES 

O projecto, denominado “Um olhar musical sobre os resíduos”, inédito na história 

da empresa, foi desenvolvido pelos colaboradores da SCC (dez “músicos”) de 

diversas áreas da empresa, apoiado e promovido pelas Relações Institucionais da 

companhia, que pretendem assim chamar a atenção, de forma didáctica e 

inovadora, para a importância da reciclagem e protecção do meio ambiente. 

Reuniram diversos materiais já usados, existentes na Fábrica de Vialonga, e 
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construíram instrumentos musicais, desde o vidrofone, o banjo, a flauta, as 

maracas, as pandeiretas, entre muitos outros. As letras foram adaptadas à música, 

sendo a temática – a protecção do ambiente. 

 

O nosso objectivo é sensibilizar todos os colaboradores da companhia para a 

valorização da reciclagem, contribuindo assim para melhorar o ambiente. 

 

RESULTADOS 

A Banda da SCC “Toca a Reciclar” actuou já seis vezes, sendo quatro dentro da 

empresa, na Fábrica de Vialonga e na Fábrica do Luso e duas no exterior. 

 

A apresentação da nova Banda da SCC decorreu, inserida na cerimónia de 

reinauguração da ETAR de Vialonga, após obras de melhoria e optimização, onde foi 

tocado o hino da cerveja Sagres, mas com letra alusiva à inauguração. 

 

A Banda teve também duas actuações no stand da SCC no Green Festival, 

executando, o Hino Sagres “Reciclado”. A apresentação da Banda foi um “êxito”, 

com cerca de 200 pessoas presentes, e uma inovação num espaço dedicado à 

sustentabilidade e que apela a uma maior consciencialização para os problemas 

ambientais, representando ainda um reforço das boas práticas da nossa empresa 

no âmbito do “O Nosso Compromisso”. 

 

Reforçando a importância do Dia Nacional da Água (1 de Outubro) a SCC, não podia 

deixar de lembrar a todos os seus colaboradores a sua preocupação constante com 

a qualidade e respeito pelo ambiente e a sua obrigação em contribuir para um 

mundo melhor! 

 

Para marcar esse dia, que curiosamente coincidiu com o Dia Mundial da Música, 

uma das mais recentes inovações da SCC – a Banda “Toca a Reciclar” – promoveu, 

no dia 1 de Outubro, 4 actuações: 

〉 Refeitório de Vialonga – duas actuações (SCC); 
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〉 Actuação no Cine Teatro da Mealhada; 

〉 Actuação na Fábrica do Cruzeiro (SAL-Luso). 

 

A actuação no Cine Teatro da Mealhada inseriu-se na iniciativa, organizada pela 

Fundação Luso, que teve como objectivo alertar as cerca de 900 crianças do 1.º 

ciclo do Concelho da Mealhada, para a importância da Água.  

 

A Banda “Toca a Reciclar” é um projecto pioneiro que serve de exemplo a seguir, 

tendo em conta que a reciclagem e o tratamento de resíduos é um assunto da 

máxima importância para todos os cidadãos do mundo. 

 

De referir que no âmbito de um concurso 2009-10 Corporate Relations Awards 

lançado pela Heineken – o primeiro grupo de bebidas Europeu e o segundo a nível 

mundial, com a sua marca presente em 170 países – a candidatura da SCC, na 

categoria Best Employee Engagement/Internal Communications Campaign or 

Initiative, alcançou uma Menção Honrosa com este projecto. 

 

 

 


