
…a world of possibilities

5ª Conferência

Economia Circular e Sustentabilidade



Uma Nova Realidade



Aumento das desigualdades



Novas perspectivas



Fazemos todos parte de um planeta



• Usamos o equivalente a 1,7 planetas Terra

• Se hábitos de consumo e crescimento demográfico continuarem, em 2030 serão necessários 2 planetas

Crescimento infinito num planeta com recursos finitos, é insustentável!

Fonte: Future Earth & Global Footprint Network, 2020



... são apenas alguns dos problemas que a humanidade enfrenta

Mas também grandes desafios e oportunidades!

Mudanças climáticas Escassez de recursos

Degradação ambiental/ Poluição Pobreza e desigualdade social 



Em 2015 



É tempo de mudança

• Nova legislação

• Movimentos globais

• Tendências dos consumidores

Escravatura, desigualdade, alterações climáticas, 

biodiversidade, são temas que estão na agenda 

dos politicos, das organizações e dos cidadãos.



Colep – Sustentabilidade

Uma estratégia de criação de Valor



Uma empresa Global

Volume de negócios em 2019: €410M

Funcionários: 2,449



Constituinte do Grupo RAR

• Empresa familiar de origem 
Portuguesa

• Com operações desde 1962

• Volume de negócios em
2019: € 781 milhões

• 4,228  funcionários

VITACRESS RAR AÇÚCAR COLEP

RAR IMOBILIÁRIACENTRARACEMBEX



Produtos de saúdeProdutos de beleza e 
cuidado pessoal

Produtos de cuidado
do lar

Segmentos de mercado



A nossa oferta em embalagens

Aerosóis General Line Plásticos



Sustentabilidade na Colep

Planeta Pessoas Rentabilidade

Geração de Valor no Longo Prazo



Sustentabilidade – Eixos de atuação
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Matéria Prima – Folha de Flandres

Fonte: MPE (2018) 
and worldsteel

Uma embalagem metálica é infinitamente reciclável sem perda de qualidade.

80% do metal extraído das entranhas da terra, desde a idade do ferro, ainda está em uso.

Não há nenhum outro material assim !



Matéria Prima – Folha de Flandres

Fonte: MPE (2018)

O Metal, em particular o aço, é o material ideal para a circularidade

Com uma taxa de reciclagem de 

82,5%

na Europa, o aço garante um 
circuito fechado de  material para 
material

O metal é um material permanente, mantendo suas propriedades físicas para sempre.



Matéria Prima – Folha de Flandres

Fonte: APEAL

58%

Além de reciclável, a folha de flandres incorpora 58% de material reciclado na Europa.
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Desenvolvimento de Produto

MADE 
FROM 

RECYCLED

Reduzir material Reciclável Possível de reutilizar

Proteger o conteúdo
Funcionalidade

Incorporar Reciclado Transporte e Armazém
Eficiente



Light Weight Can (LWC).

• Redução do peso

• Cumpre normas segurança

• Reciclável

• …

Light Weight Pail (LWP)

• Redução do peso

• Reutilizável

• Mais functional

• Empilhável

• …

Desenvolvimento de Produto
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Desenvolvimento de Produto

Evolução da espessura da folha-de-flandres em 30 anos

18 %

39 %
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Reduzir consumo
energético

Reduzir consumo de 
água

Zero resíduos para 
aterro

Reduzir emissões de 
CO2

Mínimo produtos
químicos perigosos

Proteção da bio diversidade

Operaçã e Infraestrutura



Operação e Infraestrutura
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Consumo Energético - Fábrica Polónia

Objetivo

Real

37%

• Aumento eficiência

• Sensibilização colaboradores

• Tecnologia mais eficiente

• …
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% Resíduos para Aterro | PD

Operação e Infraestrutura

79 %

• Polónia e Espanha – 0% resíduos

para aterro

• Parceria com empresas de reciclagem

• Alteração de processos

• Redução de resíduos

• …



Operação e Infraestrutura

2017 2018 2019 2020

Quantidade de resíduos de lavagem

48 %

• Estampagem de aerossóis

• Alteração de processos na lavagem
das ferramentas

• Nova tecnologia permite a reutilização
da água e do detergente

• …



Operação e Infraestrutura

O poder da tecnologia (alguns exemplos)

Cogeração - Aproveitamento da energia térmica para a produção de frio

e calor

Segunda geração de incineradores na litografia – Aproveitamento do ar

quente incinerado e garantia que VOC não são libertados para a atmosfera

Reciclagem de solventes na Litografia

Substituição de equipamentos por soluções mais eficientes, compressor de 

ar, iluminação, motores, etc



Sustentabilidade – Eixos de atuação

Matéria Prima
Desenvolvimento de 

Produto
Operação e 

Infraestrutura
Responsabilidade

Social



Responsabilidade Social

Colaboradores Comunidade Suppy Chain



Responsabilidade Social

Queremos que as nossas pessoas se sintam seguras, realizadas e felizes

Apoio a várias instituições da região

Colaboração com Instituições de Ensino, incluindo Bolsas de Mérito para os Melhores Alunos

Apoio à família (New Born/ Bookerang)

Prémio Extraordinário Covid 2020, como reconhecimento pelo esforço do último ano e suporte às 
famílias que atravessam uma fase difícil

Parceria com a Udream – Organização de apoio a famílias de crianças em situação crítica de vida ou 
doenças profundas.



Há muitos desafios, oportunidades

e muito entusiasmo para os abraçar



…a world of possibilities

Obrigada!

Raquel Passos Miranda

Raquel.Miranda@colep.com


