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Sonae Indústria ganha Prémio de Eficiência Energética

A Sonae Indústria foi distinguida como “Empresa Mais
Eficiente”, na entrega dos Energy Efficiency Awards Portugal
2010 (Prémios de Eficiência Energética).
Maia, 27 de Abril de 2011 – A PremiValor Consulting, juntamente com um conjunto de
parceiros de referência, tais como a ADENE (Agência para a Energia), DGEG (Direcção Geral
de Energia e Geologia) e o BCSD Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável), organizou a 1ª edição de um projecto designado por barómetro Eficiência
Energética – Portugal 2010. O projecto visa identificar e promover a utilização de métodos
inovadores e mais eficientes que conduzam à redução do consumo de energia potenciando a
sustentabilidade ambiental. Para efeitos do projecto foram seleccionadas 2.500 maiores
empresas de Portugal, tendo sido abrangidas as empresas com maior peso na economia.
A cerimónia de entrega dos prémios ocorreu hoje de tarde, dia 27 de Abril, no Centro Cultural
de Belém, em Lisboa.
A Sonae Indústria foi eleita como “Empresa Mais Eficiente”, demonstrando ter mecanismos de
redução/optimização
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implementação destes é reconhecida e apreciada, sendo um contributo inegável e de grande
relevância em termos de contribuição para a sustentabilidade ambiental e, cada vez mais
também, económica e social.
Segundo Carlos Bianchi de Aguiar, Presidente Executivo da Sonae Indústria, “É sempre uma
honra e um privilégio enormes, vermos premiados os esforços que a empresa tem levado a
cabo no que diz respeito ao nosso compromisso em implementar um programa global de
eficiência energética.” O programa referido, iniciado nos finais de 2007, visa a identificação,
implementação e consequente benefício, de oportunidades de eficiência energética no âmbito
das operações a nível mundial. O propósito do programa divide-se em três partes, em primeiro
lugar, pretendeu-se trabalhar no sentido de melhorar a eficiência das energias eléctrica e
térmica e assim, reduzir, por um lado, os custos e, por outro, a pegada de carbono. Em
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segundo lugar, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e, em terceiro, melhorar a
gestão das licenças de emissão de CO2. Deste projecto também derivaram um conjunto de
Normas de Eficiência Energética para toda a empresa, lançadas no final de 2008 e
implementadas durante 2009 e 2010. “A implementação de um Sistema de Gestão Energética
nas unidades da Sonae Indústria significa, acima de tudo, que dedicamos uma atenção
especial às questões energéticas nas nossas operações, processos e comportamentos. Este
prémio é, sem dúvida, o reconhecimento e a demonstração públicos de que estamos no
caminho certo.”, acrescenta Bianchi de Aguiar.
Em Portugal, através deste programa, a Sonae Indústria conseguiu implementar medidas de
redução de consumo de energia que visa uma poupança superior a 5%. Estas medidas estão a
ser repercutidas na conta de exploração da empresa e representam um impacto importante na
mesma, uma vez que o custo de energia é o terceiro maior vector de custos variáveis.
“O objectivo da Sonae Indústria é o de conciliar a ambição de crescer e de gerir um negócio
rentável, respeitando o compromisso de utilização de práticas empresariais responsáveis.”,
finaliza o Presidente Executivo da Sonae Indústria.

Nota: Para mais informações, contactar Luz Dias Ferreira, pelo telefone 220 100 403 ou email:
mlferreira@sonaeindustria.com

