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Cooperativas agroalimentares, Universidades e Centros de
Investigação, juntos para reduzir o consumo de energia e
implementar sistemas colaborativos de gestão de energia.

O projecto SCOoPE
O objectivo do Projecto SCOoPE é
reduzir o consumo de energia a curto prazo nas industrias agroalimentares, nos sectores alvo do projecto, sem qualquer diminuição
da capacidade de produção
das empresas. Será implementada uma análise de
benchmarking (análise
comparativa) do consumo energético, baseada
nos KPI`s (indicadores cha-

Gestão Colaborativa de Energia
ve de desempenho) em cada cooperativa envolvida e podendo qualquer
agroindústria interessada fazê-lo, utilizando o software de autoavaliação
que será desenvolvido pelo projecto.
O projecto SCOoPE irá promover a
utilização transversal de tecnologias
e técnicas, cuja eficácia foi provada
noutros sectores industriais, mas que
ainda não são familiares aos sectores
alvo do projecto.

O projecto SCOoPE envolve 81 cooperativas
agroalimentares nos seguintes sectores: secagem de cereais, carne, produtos lácteos e
transformação de frutas e vegetais

O Projecto SCOoPE pretende alcançar redução de custos no médio
prazo, recorrendo a novas soluções
de energia a preços mais acessíveis,
através do desenvolvimento do conceito de Sistemas Colaborativos de
Gestão de Energia. Tirando partido
das complementaridades e sinergias
nas indústrias analisadas, seis clusters
industriais piloto funcionarão durante 1 ano. Estes clusters irão demonstrar as vantagens de gerir colectiva-

mente a energia, melhorando
a eficiência energética e
reduzindo os custos associados.

Actores Chave
Fornecedores de tecnologia e financiadores serão os Actores Chave
para o sucesso do projecto. Serão
realizadas até 250 reuniões entre as
empresas envolvidas e os Actores
Chave, proporcionando uma situação
em que ambas as partes ganhem, com
o objectivo de reduzir os custos energéticos das agroindústrias utilizando
formas inovadores de financiamento.
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Resultados do projecto
• Análise de benchmarking
(análise comparativa) energética
• Materiais de disseminação
com os resultados do projecto
• KPI`s (indicadores de desempenho
em matérias energéticas)

• Software de autoavaliação
e documentos para formação.
• Orientações em “Clusters
e Sistemas de Gestão
Colaborativa de Energia”
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Confederação Nacional
das Cooperativas Agrícolas e do
Crédito Agrícola de Portugal, CCRL
scoope.pt@confagri.pt

