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O projeto SCOoPE, que já foi objeto 
de vários artigos nesta revista, 
está a ser desenvolvido por 
um consórcio de organizações 

de Portugal, Espanha, França, Itália, 
Suécia, Dinamarca e Grécia, entre as 
quais Organizações de Cooperativas, 
Universidades e Centros de Investigação, 
com o objetivo de reduzir o consumo 
de energia e implementar sistemas 
colaborativos de gestão de energia. 

É financiado pela Comissão Europeia 
através do programa Horizonte 2020. 
Entre os principais resultados do pro-
jeto estão:

Desenvolvimento de 200 kpi (indica-
dores chave de desempenho) relativos 
a consumos elétricos e térmicos em 4 
sectores (leite, secadores de cereais, 
frutas e vegetais transformados e 
matadouros);

PROJETO SCOoPE 
EVENTO DE DIVULGAÇÃO REALIZADO EM BEJA

1. ASSISTÊNCIA DO EVENTO

A CONFAGRI promoveu no âmbito do projeto SCOoPE mais 
um evento para divulgar a iniciativa, os seus resultados 
e promover a eficiência energética na agroindústria, em 
especial nas cooperativas agroalimentares. divulgar a 
iniciativa decorreu no dia 24 de setembro, no BejaParque 
hotel. Depois de dois eventos já realizados nas edições da 
AGROSEMANA de 2017 e de 2018, em Argivai, Póvoa de 
Varzim, desta vez o local escolhido foi Beja, procurando 
envolver as cooperativas e agroindústrias do sul do País.

Uma análise de benchmarking envol-
vendo 81 cooperativas agroalimenta-
res a nível Europeu (8 em Portugal), 
baseada nos kpi, desenvolvidos no 
âmbito do projeto;
Um software de autoanálise, que 
qualquer agroindústria poderá utili-
zar para fazer o seu benchmarking, 
disponível no site do projeto SCOoPE 
(https://scoope.eu/useful-tools/ );
Um curso online para profissionais de 
agroindústria e de eficiência energé-
tica sobre a redução do consumo de 
energia em agroindústrias, disponível 
no site do projeto SCOoPE (https://
scoope.eu/scoope-energy-manager-
-webinars/);
Seis clusters experimentais de coo-
perativas na Europa, 1 dos quais em 
Portugal, em que utilizando a moni-
torização online dos consumos de 
energia se procurará fazer a gestão 
em conjunto da energia;
Realização de eventos de divulgação 
nos 7 países da União Europeia ( 4 em 
Portugal, sendo este foi o 3º já realizado).

AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS

Ao longo do evento, para além da ex-
plicação do projeto, foram realizadas 
diversas apresentações. 
O Professor Vasco Fitas Cruz, da Uni-
versidade de Évora, explicou o projeto 
'Alentejo Circular', que visa a promoção 
da economia circular no Alentejo. Com 
o objetivo de interagir com outros pro-
jetos a decorrer que tenham objetivos 
semelhantes, fizemos o convite ao ISQ 
e à Universidade de Évora para fazerem 
uma apresentação deste projeto cujos 
objetivos gerais tem muito em comum 
com o SCOoPE.
Na sequência foram abordada as 
questões da eficiência energética que 
contaram com a intervenção de algumas 
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DIVULGAÇÃO

2. INTERVENÇÃO DE DOMINGOS GODINHO

DA CONFAGRI

O projeto SCOope está a ser 
desnvolvido com o objetivo de 
reduzir o consumo de energia 
e implementar sistemas cola-
borativos de gestão de energia.

empresas que trabalham na área e que 
têm colaborado com o projeto Scoope.
O representante da empresa BOA 
ENERGIA, (uma empresa de servi-
ços integrados na área das energias 
renováveis e eficiência energética, 
especializada em soluções “chave-na-

energética, apresentou diversas solu-
ções de eficiência energética para as 
agroindústrias, sempre com o objetivo 
de reduzir o custo da fatura energética 
e com um periodo de recuperação 
do investimento curto, começando 
pela monitorização dos consumos e 
apontando outras soluções, como a 
utilização de variadores de velocidade 
ou as baterias de condensadores.
A VENTISEC, uma empresa que desen-
volve a sua atividade na representação, 
projeção, fabricação, instalação e 
assistência de equipamentos agro-in-
dustriais, foi outro dos intervenientes, 
com os representantes da empresa 
a fazerem uma apresentação muito 
interessante sobre a utilização do silo 
pulmão, a forma como deve ser utilizado 
e o papel que este equipamento pode 
ter na redução do consumo de energia 
na secagem do cereal.
Houve ainda um debate que permitiu 
alguma troca de impressões entre os 
presentes e os oradores.l

-mão”), alertou para a mais-valia que a 
produção de energia solar-fotovoltaica 
pode ter nas agroindústrias da região. 
Apresentou igualmente vários modelos 
possíveis para o financiamento destes 
investimentos.
A GESTREDES, uma Empresa Portuguesa 
com mais de uma década a operar no 
setor elétrico e especialista em várias 
áreas, entre as quais a eficiência 


