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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
 

Investir para poupar 
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“Num tempo em que o aquecimento global e as 
mudanças climáticas são motivo de preocupação 
no mundo, a melhoria da eficiência energética é a 

solução mais económica, eficaz e rápida para 
minimizar impactos ambientais acarretados pela 

utilização da energia e reduzir emissões de dióxido 
de carbono (CO2).” 

 
António Isidoro 

Presidente do grupo Soja de Portugal  
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174.000.000€ 

Volume de negócios  
de 2013 

 
 

664 

Colaboradores 
 

 

Investir para poupar 

 

Investimento 1.300.000€ 

Payback 1,74 anos 

Poupança anual obtida 

Poupança estimada a cinco anos 

Poupança estimada a 10 anos 

757.000€ 

3.785.000€ 

7.570.000€ 

Custo redução energia anual (tep) 235 

Duração da implementação 2 anos 

Fontes de energia   Eletricidade, fuelóleo, biomassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

     

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

    

 antes depois variação 

Consumo de energia (tep) 5.348 4.877 -8,8% 

Custo de energia anual (euros) 5.465.600 4.243.600 -22,36% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 15.337 9.824 -35,94% 

 

As três principais fábricas do grupo Soja de Portugal - Avicasal, Savinor e 
Sorgal – que consomem eletricidade, vapor, gás natural e biomassa, foram 
alvo de um plano de eficiência energética. O plano incluiu a implementação 
de equipamentos de monitorização de consumos, sistemas de gestão de 
energia, alterações na energia térmica e alterações na iluminação. Sem por 
em causa o nível de segurança dos produtos, o projeto contribuiu para um 
aumento de competitividade, traduzido em aumento de produtividade, e 
na diminuição do preço do produto acabado. 
 

Objetivo 
 

Diminuição do consumo energético 
Redução do custo unitário da produção 

Consumo de energia e emissões de tonCO2 antes e depois do projeto 

Características do projeto 
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Investir para poupar 

Os processos industriais desenvolvidos nas 

fábricas do grupo Soja de Portugal são 

consumidores massivos de eletricidade e de 

energia térmica: vapor, gás natural e biomassa. 

As três principais fábricas do grupo - Avicasal, 

Savinor e Sorgal - são consideradas consumidoras 

intensivas de energia, ou seja, anualmente 

consomem mais de 500 tep (tonelada 

equivalente de petróleo). 

Para tornar o uso da energia mais eficiente e 

reduzir as emissões de CO2, a Soja de Portugal 

entendeu como prioritário implementar um 

projeto integrado e contínuo de eficiência 

energética que abrangesse as três unidades 

industriais. 

O projeto foi materializado em duas fases: 

realização de avaliações energéticas e 

implementação das iniciativas previstas nos 

planos de racionalização dos consumos de 

energia, no âmbito do Sistema de Gestão dos 

Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) da 

ADENE – Agência para a energia. 

O primeiro desafio surgiu durante as avaliações 

energéticas: era fundamental calcular as 

poupanças inerentes à implementação das 

medidas de eficiência energética, mas era 

complexo definir a dependência da energia 

térmica dos processos produtivos. 

Para ultrapassar esta complexidade, a Soja de 

Portugal instalou equipamentos de 

monitorização de consumos de energia elétrica e 

térmica em pontos estratégicos das fábricas. Os 

dados começaram a surgir, sendo posteriormente 

implementados sistemas de gestão de energia. 

Numa das fábricas, o sistema foi parcialmente 

financiado pelo Fundo de Eficiência Energética da 

ADENE. 

Nas três fábricas, os sistemas monitorizam cerca 

de 122 pontos de utilização de energia, entre 

eletricidade, água, vapor e gás. O total destes 

pontos representam um consumo anual próximo 

de 5,5 milhões de euros. 

Conhecedora destes consumos, a Soja de 

Portugal passou à definição de oportunidades e 

prioridades de investimento. Avançaram as 

medidas estratégicas e economicamente mais 

adequadas. 
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Alterações na energia térmica e na iluminação 

O sistema global de produção de energia térmica 

passou a contar com uma caldeira de biomassa, 

em substituição da caldeira de fuelóleo. Esta 

medida permitiu uma redução substancial das 

emissões de CO2 e uma redução do custo 

energético para a mesma produção de vapor.  

A central térmica foi alvo de uma remodelação 

que proporcionou poupanças de 1 tonelada de 

vapor/hora. 

Ao nível da iluminação, foram colocados 

balastros eletrónicos nas lâmpadas dos armazéns 

das três fábricas. Estes balastros reduzem o 

consumo de energia elétrica, aumentam a vida 

útil das lâmpadas e tornam a iluminação mais 

homogénea.  

As alterações na energia térmica e na iluminação 

foram apenas algumas das medidas 

implementadas. 

O plano de eficiência energética levou a que 

todos os departamentos passassem a ter 

objetivos, metas e indicadores de desempenho 

formalizados, mensalmente analisados em 

reuniões departamentais e de cada área de 

negócio.  

Trimestralmente os dados são avaliados numa 

reunião interdepartamental. Também de três em 

três meses, a comissão para a sustentabilidade 

reúne para acompanhar o estado de 

implementação das ações de eficiência 

energética e da estratégia de sustentabilidade em 

geral. O presidente do conselho de administração 

e os diretores das áreas funcionais integram esta 

comissão. 

 

 

Investir para poupar 

Entre 2012 e 2014, o investimento da Soja de 

Portugal em eficiência energética foi de 1,3 

milhões de euros. A estimativa do impacto do 

investimento em termos de redução energética 

por unidade de produção, em 2014, é de 

1,99€/ton. 

O objetivo traçado no início do projeto passava 

por reduzir o consumo de energia anual do grupo 

em 1% e as emissões de CO2 em 60%, até 2014. 

Estes objetivos foram amplamente superados, 

sendo que houve uma redução dos custos de 

energia superior a 20%. 

A cinco anos o projeto vai permitir poupar 3,7 

milhões de euros e 7,5 milhões de euros a 10 

anos.  

Resultados mais significativos 
 
. Redução do custo unitário de produção 
. Formalização de objetivos, metas e 
indicadores de desempenho relativos ao 
consumo de energia 
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Sem pôr em causa o nível de segurança dos 

produtos, o projeto de eficiência energética 

originou um aumento de competitividade: por 

um lado houve um aumento de produtividade, e 

por outro, houve uma diminuição do preço do 

produto acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lições aprendidas 

 
Os consumos energéticos associados à 

produção devem ser monitorizados 
permanentemente. Só assim se consegue 
um plano de eficiência energética robusto 

e próspero. 
 

O sucesso dos projetos depende da 
análise pormenorizada realizada 
previamente à implementação. 

GRUPO SOJA DE PORTUGAL 
 
A Soja de Portugal, criada em 1943, opera no setor da indústria agroalimentar em cinco áreas: alimentos 
compostos para avicultura e pecuária; alimentos compostos para aquacultura; alimentos secos para cães 
e gatos; carne de aves; e recolha, tratamento e valorização de subprodutos de origem animal.  
 
O grupo engloba empresas do setor agroindustrial - Avicasal, Savinor e Sorgal – e conta com fábricas e 
instalações em vários pontos do país, nomeadamente, Ovar, Pinheiro de Lafões, Pinhel, São Pedro do 
Sul, Torres Novas, Trofa e Vouzela. As marcas do grupo são líderes no mercado nacional e têm vindo a  
conquistar quota nos mercados externos. 
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