CIRCULAR TRANSITION INDICATORS
CASOS DE ESTUDO

Trabalhar com vista a uma economia cada vez mais circular é garantir que
alimentamos o futuro. Na Sovena empenhamo-nos não só na melhoria da
eficiência dos nossos processos como também na redução dos nossos
resíduos, transformando-os em novos recursos. A monitorização constante
do nosso desempenho é fundamental para identificar novas metas e
oportunidades.
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Por que as métricas circulares são relevantes para a sua empresa?
A Sovena é uma empresa familiar portuguesa, líder no setor dos óleos
alimentares e dos azeites e com forte presença internacional. Produzir
alimentos de forma cada vez mais sustentável, eficiente e circular são pilares
fundamentais da nossa estratégia de Sustentabilidade para o período de
2021-2023. A nossa atividade integra todas as fases da cadeia de valor,
e ter processos circulares traduz-se não só na preservação dos recursos
do planeta, como numa maior viabilidade económica do nosso negócio.
As ferramentas de métricas circulares são fundamentais para a avaliação
dos nossos processos, permitindo-nos acompanhar a nossa evolução no
processo de “fechar o ciclo” e apontando metas de melhoria.
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Resultados

A avaliação foi feita para o óleo de
girassol FULA, presente em casa
de todos os Portugueses há mais
de cinquenta anos e reconhecido
pela sua elevada qualidade.
O processo de recolha de
informação envolveu uma equipa
multidisciplinar, contando com
a participação do departamento
de sustentabilidade, do
departamento de marketing,
e da área de produção e
ambiente das nossas fábricas
de extração e embalamento.
Com os fluxos de entrada e
de saída bem mapeados a
recolha da informação foi na sua
generalidade simples. O principal
obstáculo encontrado foi a pouca
informação disponível relativa à
recolha e reciclagem de óleos
alimentares usados em Portugal,
o que nos obrigou a assumir o
cenário mais conservador nos
fluxos de saída.

De forma a minimizar os
impactos da atividade de
extração e embalamento de
óleos alimentares no planeta, a
Sovena trabalha constantemente
na melhoria da eficiência e
circularidade dos seus processos
industriais. A CTI Tool é uma
ferramenta de fácil utilização,
com critérios bem definidos,
que nos permitiu quantificar o
impacto do trabalho que temos
desenvolvido e perceber em
que áreas deveremos atuar
para aumentar a circularidade
dos nossos processos.
Adicionalmente, ao incentivar o
envolvimento de diversas áreas
dentro da organização, fomentou
uma discussão transversal sobre
a importância do tema.

A conjugação de uma matériaprima renovável, com o trabalho
que tem sido feito não só a nível
industrial, como na procura de
destinos sustentáveis para os
nossos subprodutos, refletiuse num elevado índice de
circularidade global. A incerta
e reduzida taxa de reciclagem
dos óleos alimentares usados
é a principal barreira para um
processo mais circular, o que
reforça a necessidade de
continuarmos a atuar junto dos
consumidores, em coordenação
com os restantes stakeholders,
na sensibilização para a
importância da sua recolha e
valorização.

