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Resumo 

O consumo de óleos e gorduras alimentares provoca a produção de elevadas quantidades de 

resíduos, que quando encaminhados para destinos finais inadequados, provocam impactes 

ambientais negativos. Em Portugal não está constituído nenhum sistema adequado de gestão para o 

fluxo específico dos óleos e gorduras alimentares usados. No entanto, se forem recolhidos e 

valorizados tornam-se num recurso benéfico, ao contribuírem para a diminuição do consumo 

desnecessário de outras matérias-primas.  

Foram analisadas as iniciativas Europeias e Nacionais já implementadas nesta área, bem como 

quantificado o consumo de óleos novos e consequente geração de resíduos. Foram ainda analisados 

os intervenientes no processo de recolha e valorização deste resíduo.  

Estimou-se que para Portugal no total dos sectores da indústria, restauração e doméstico, serão 

geradas anualmente entre cerca de 117.000 toneladas e 146.000 toneladas de óleos e gorduras 

alimentares usados. Destas uma ínfima parte é efectivamente recolhida e valorizada. 

Verificou-se que actualmente o destino de valorização mais atractivo do ponto de vista ambiental e 

económico é a transformação destes resíduos em biodiesel. 

Sugere-se a implementação de campanhas a nível regional para conhecer os hábitos alimentares de 

cada região do país, bem como a obtenção de mais dados conclusivos sobre o ciclo de vida destes 

óleos. Deste modo será possível delinear e avançar para a concretização de um modelo integrado de 

gestão de resíduos, semelhante ao que actualmente existe implementado pela entidade gestora dos 

veículos em fim-de-vida - Valorcar. 

Pretende-se contribuir para o conhecimento do actual fluxo dos óleos e gorduras alimentares e que 

através das propostas apresentadas seja possível aos agentes decisores definir políticas e modelos 

integrados de gestão adequados à transformação deste resíduo num recurso.  

 

Palavras-Chave: Óleos alimentares usados; Valorização de resíduos; Biodiesel; Mecanismos de 

gestão. 

 

 

 ii



Abstract  

The consumption of vegetable oils and fats produces high amounts of waste that, when directed for 

inadequate final destinations produces negatives impacts in the environment. In Portugal there isn’t an 

adequate management system for the specific vegetable oil and fat flow. However, if this flow is 

collected, it becomes a beneficial resource, contributing for the reduction of the unnecessary 

consumption of other raw materials.  

It was analyzed the European and National initiatives in this area, as well as quantified the oil 

consumption and consequent waste generation in Portugal. The main actors in the collecting and 

treatment waste life cycle were also analyzed.  

It was estimated that in Portugal the total oil waste production in the industry, catering and domestic 

sectors is about between 117.000 tons and 146.000 tons of used vegetable oils and fats per year. Of 

these a lowest part is effectively collected and value-added. It was verified that currently the most 

attractive destination for this oil waste, in an environmental and economic point of view, is the 

transformation in biodiesel. 

It is suggested the implementation of regional campaigns in Portugal to quantify the consumption 

habits for each region, as well as the attainment of more conclusive data on the life cycle of these oils. 

In this way it will be possible to design and implement an integrated model for this type of waste, 

suggesting the given example that currently exists for the management system of end-of-life vehicles - 

Valorcar. 

The present work and proposals prescribed are intended to give decision-making actors tools to define 

waste politics and adequate integrated management models for the vegetable oil and fat flow. 

 

Keywords: Used Frying Oils; Waste recovery; Biodiesel; Management system. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Motivação 
Os óleos e gorduras alimentares representam uma categoria de produtos largamente consumidos em 

todos os sectores da sociedade actual, ao nível da restauração, indústria e sector doméstico. Á 

semelhança do que se passa com todo o tipo de produtos consumidos, também este produto gera 

resíduos. A QUERCUS em 2003 citava uma estimativa que apontava para que se produzissem cerca 

de 125.000 toneladas deste resíduo por ano em Portugal, sendo apenas recolhidas 3.000 toneladas 

[1]. 

Os resíduo de óleos e gorduras alimentares são classificados pela Lista Europeia de Resíduos 

(Portaria n.º209/2004, de 3 de Março) com o código 20 01 25. A sua gestão embora não obedeça a 

nenhuma legislação específica, rege-se pelo disposto no actual Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro, que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos. 

Neste âmbito não se conhece com certezas o panorama Português, em termos de quantidades de 

óleos novos consumidas, produtores de óleos usados e quantidades geradas, operadores licenciados 

ou não, etc., não se controlando e fiscalizando assim com eficácia a sua gestão. Por ser um fluxo 

transversal deverá ser alvo de uma gestão global, independentemente da sua origem. 

As questões relacionadas com a produção deste tipo de resíduos têm vindo a assumir uma 

importância crescente na nossa sociedade, maioritariamente devido aos impactes ambientais 

negativos associados à sua deficiente gestão. 

Em Portugal, a maior parte dos óleos e gorduras alimentares usados produzidos tem como principal 

destino a rede de esgotos, prática desadequada que provoca corrosão das canalizações, 

entupimento das condutas de águas residuais, aumento da carga de óleos e gorduras nas estações 

de tratamento de águas residuais (ETAR), fazendo com que os tratamento de desengorduramento 

dos efluentes tenham de ser mais onerosos. A presença destes óleos e gorduras alimentares usados 

nas águas residuais contribui para o aumento significativo dos níveis de CBO (Carência Bioquímica 

de Oxigénio), CQO (Carência Química de Oxigénio) e SST (Sólidos Suspensos Totais), dificultando 

assim o correcto desempenho/funcionamento dos sistemas de tratamento. O aumento da 

concentração destes parâmetros obriga a um aumento significativo do consumo de energia e 

frequência das operações de manutenção e limpeza dos equipamentos de separação de óleos e 

gorduras que são bastante dispendiosas [2]. 

Quando colocados em aterro tratam-se de um resíduo facilmente biodegradável, pelo que este 

também não é o destino mais adequado. 

Neste contexto têm vindo a surgir algumas iniciativas importantes para resolver o problema dos 

impactes negativos associados à gestão ineficiente destes resíduos. Estes resíduos poderão agora 

passar a ser vistos não como um problema mas sim como uma oportunidade, dado que podem ser 

transformado em diversos tipos de matéria-prima, nomeadamente, biodiesel, sabão, etc. 
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A alternativa da transformação em biodiesel parece ter sido até agora a mais consensual uma vez 

que pode ajudar a cumprir as metas fixadas na Directiva 2003/30/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 8 de Maio de 2003, relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros 

combustíveis renováveis nos transportes. A utilização destes resíduos trás ainda vantagens 

evidentes, uma vez que hoje em dia já se discute o problema em que se esta a tornar o desvio das 

principais culturas oleaginosas, desenvolvidas e transaccionadas tipicamente para consumo alimentar 

humano, para produção de biodiesel. Consequentemente os preços de bens básicos, como o pão, 

sofrem um inflacionamento cada vez maior. Estes factos levaram a comunidade internacional a 

revelar que as reservas mundiais de trigo estão actualmente nos níveis mais baixos dos últimos anos, 

atingindo mínimos históricos. Esta matéria-prima está a ser utilizada em larga escala na UE para 

produção de biodiesel e na América para produção etanol [3]. 

Surge assim a oportunidade para os resíduos de óleos e gorduras alimentares usados. Uma vez que 

actualmente está já comprovado por diversos estudos [4], artigos [5] e [6] e projectos concretos em 

marcha, que se pode aproveitar estes resíduos com sucesso na utilização como combustíveis 

alternativos.  

Neste sentido é importante divulgar todos estes aspectos relacionados com a produção e utilização 

dos óleos e gorduras alimentares usados para que todos, devidamente informados, possamos 

contribuir para uma gestão integrada. 

É neste contexto que se integra a presente dissertação. 

1.2 Objectivos 
A presente dissertação debruça-se sobre a problemática apresentada anteriormente, e pretende ser 

uma análise que contribua para o trabalho desenvolvido pelos diversos actores na gestão adequada 

do fluxo específico de resíduos de óleos e gorduras alimentares usados. Tal é importante uma vez 

que em Portugal têm surgido apenas alguns estudos com estimativas dispersas, nem sempre com 

todo o panorama detalhado por sectores, sendo adicionalmente especuladas estimativas e 

quantidades sem no entanto serem apresentados os pressupostos assumidos.  

Esta tese pretende assim conhecer e quantificar (ou estimar) os fluxos deste resíduo em Portugal, 

evidenciando as falhas encontradas ao nível da enorme falta de informação disponível nesta área. 

Para tal tentar-se-á concretizar de uma forma simples e exacta os seguintes objectivos: 

Apresentar o Estado-da-Arte relativamente a legislação aplicável, casos de estudo, iniciativas e 

mecanismos desenvolvidos a nível europeu e nacional, no âmbito da gestão dos resíduos de óleos e 

gorduras alimentares usados. Deste modo pretende-se dar a conhecer e demonstrar a relevância de 

tais iniciativas, identificando novas oportunidades. 

Quantificar todas as quantidades envolvidas no ciclo de vida dos óleos e gorduras alimentares de 

modo a que através de uma metodologia baseada em estimativas se possa contribuir para o 

desenvolvimento e programação de um sistema de gestão adequado à realidade Portuguesa. Para tal 

serão efectuadas estimativas sobre o consumo de óleos e gorduras alimentares novos, quantidades 
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de óleos usados gerados em consequência desse consumo e balanço aos actuais valores de recolha 

e tratamento. Esta análise será efectuada de acordo com os sectores industrial, da restauração e 

doméstico. Pretende-se que tal seja concretizado através de valores fidedignos e verificáveis, 

expondo os pressupostos assumidos e usando os dados mais recentes e as fontes de informação 

mais relevantes nesta matéria. 

Por fim, e através dos conhecimentos adquiridos pela concretização dos restantes objectivos, 

pretende-se propor alguns mecanismos de gestão para este fluxo de resíduos que contribuam para a 

definição de politicas orientadas no sentido de uma clara, adequada e inequívoca gestão dos óleos e 

gorduras alimentares usados, potenciando a diminuição dos seus impactes ambientais negativos. 

1.3 Estrutura da dissertação 
Esta dissertação encontra-se dividida em cinco secções cujo conteúdo se resume nos parágrafos que 

se seguem: 

Introdução, onde se enquadra a problemática dos óleos e gorduras alimentares usados e se explicam 

as motivações e objectivos que levaram à elaboração desta dissertação. 

Estado-da-Arte sobre Mecanismos e Iniciativas de Gestão dos Óleos e Gorduras Alimentares 

Usados, neste capítulo pretende-se resumir a legislação aplicável neste âmbito e apresentar as 

iniciativas desenvolvidas a nível Europeu e Nacional. 

Caracterização do Fluxo de Óleos e Gorduras Alimentares – Levantamento da Situação Nacional, 

capitulo onde se caracteriza o ciclo de vida destes óleos, desde quantidades consumidas de óleos 

novos e resíduos gerados pelos sectores industrial, restauração e doméstico, a quantidades 

recolhidas e valorizadas e os diversos actores envolvidos.  

Avaliação do Fluxo Específico dos Óleos e Gorduras Alimentares Usados – Presente e Futuro, 

análise de alternativas possíveis para a persecução da adequada gestão deste fluxo de resíduos, 

comparação Entidade Gestora vs. Acordo Voluntário. 

Conclusão, apresentação das principais conclusões e enriquecimentos retirados após a elaboração 

desta tese. 
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2 Estado-da-Arte sobre Mecanismos e Iniciativas de 
Gestão dos Óleos e Gorduras Alimentares Usados 

Neste capitulo pretendeu-se conhecer quais os mecanismos legais e iniciativas que têm vindo a ser 

desenvolvidas no âmbito deste fluxo específico de resíduos, quais as realidades em que se inserem, 

moldes de actuação, sectores visados e actores envolvidos.  

Em primeira análise pesquisou-se informação sobre legislação e iniciativas desenvolvidas a nível 

Europeu e posteriormente a nível Nacional, de modo a perceber “o que se passa” em cada país e as 

diferenças e semelhanças de actuação entre eles. Esta análise será importante para melhor conhecer 

o passado e futuro das questões relacionados com a gestão dos óleos e gorduras alimentares 

usados.   

2.1 Legislação Europeia e Nacional no âmbito dos resíduos de 
óleos e gorduras alimentares 

De seguida é apresentada a legislação mais importante em matéria de gestão de resíduos, aplicável 

ou no âmbito dos óleos e gorduras alimentares usados (uma vez que tal como já referido não existe 

ainda legislação específica). Segue-se então uma sintética retrospectiva cronológica da evolução 

legislativa. 

2.1.1 Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro  
Este documento foi revogado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

Enquanto em exercício estabeleceu as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos nomeadamente 

a sua recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação, de forma a não 

constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente (artigo 1.º). O artigo 3.º 

definia resíduo como “qualquer substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou 

obrigação de se desfazer”. O artigo 6.º referia-se à responsabilidade pelo destino final dos resíduos 

produzidos, determinando que “a responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os 

produz, sem prejuízo da responsabilidade de cada um dos operadores na medida da sua intervenção 

no circuito de gestão desses resíduos e salvo o disposto em legislação especial”. 

2.1.2 Directiva 2003/30/CE, de 8 de Maio 
A Comissão Europeia publicou a Directiva 2003/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 

de Maio de 2003, relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros combustíveis 

renováveis nos transportes.  

Esta directiva promove a utilização de biocombustíveis ou outros combustíveis renováveis, em 

substituição do gasóleo ou da gasolina para efeitos de transporte (artigo 1.º). Mais especificamente, 

os Estados-Membros deverão assegurar que seja colocada nos seus mercados uma proporção 

mínima de biocombustíveis e de outros combustíveis renováveis de: i) 2% até 31 de Dezembro de 

2005, ii) 5,75% até 31 de Dezembro de 2010. 
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2.1.3 Portaria n.º209/2004, de 3 de Março 
Esta portaria transpõe para a ordem jurídica nacional a Lista Europeia de Resíduos (LER) e define 

como resíduo urbano e equiparado os “óleos e gorduras alimentares” usados de código 20 01 05. 

2.1.4 Decreto-Lei n.º62/2006, de 21 de Março 
Este Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 2003/30/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de Maio, relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de 

outros combustíveis renováveis nos transportes. O diploma estabelece os mecanismos necessários 

para promover a colocação no mercado de quotas mínimas indicativas de biocombustíveis e de 

outros combustíveis renováveis, em substituição dos combustíveis fósseis, com o objectivo de 

contribuir para a segurança do abastecimento e para o cumprimento dos objectivos nacionais em 

matéria de alterações climáticas. O controlo da aplicação do presente decreto-lei compete à Direcção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG) (artigo 12.º) e a definição de incentivos para a promoção da 

utilização de biocombustíveis ou outros combustíveis renováveis é objecto de legislação específica 

(artigo 13.º). Esta legislação compreende o Decreto-Lei n.º66/2006, de 2 de Março (diploma 

seguinte). 

2.1.5 Decreto-Lei n.º66/2006, de 22 de Março. 
Este diploma altera os artigos 71.º - A e 78.º - A do Código dos Impostos Especiais de Consumo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º566/99, de 22 de Dezembro e consagra a isenção parcial e total do 

imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) aos biocombustíveis, quando incorporados 

na gasolina e no gasóleo, utilizados nos transportes. 

O montante da isenção para os biocombustíveis é definido em função dos preços dos 

biocombustíveis ou das suas matérias-primas e dos combustíveis fósseis que pretendem substituir, 

sendo fixado por portaria e com um limite mínimo de 280€ e um limite máximo de 300€ por cada 

1.000l. É ainda disposto que o total das quantidades a isentar em cada ano não deverá exceder os 

limites máximos correspondentes à percentagem do total anual da gasolina e gasóleo rodoviário 

introduzidos no ano anterior: a) em 2006, 2%; b) em 2007, 3% e c) entre 2008 e 2010, 5,75% em 

média anual. 

2.1.6 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro  
Como já foi referido este diploma veio revogar o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva 2006/12/CE de 5 de Abril e a Directiva 

91/689/CEE de 12 de Dezembro. O diploma aplica-se às operações de gestão de resíduos, 

compreendendo toda e qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação de resíduos e defende a responsabilização partilhada pelos 

produtores, detentores, sociedades gestoras e consumidores finais. Mais concretamente é definido no 

artigo 5.º que “a gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da 

responsabilidade do respectivo produtor” e que “a responsabilidade (…) extingue-se pela transmissão 

dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua transferência, nos termos da 

lei, para as entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos”.  
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Com este decreto é criado o Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos – SIRER, que 

agrega toda a informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o território nacional e 

as entidades que operam no sector dos resíduos (artigo 45.º) e são criadas taxas de gestão de 

resíduos “visando compensar os custos administrativos de acompanhamento das respectivas 

actividades e estimular o cumprimento dos objectivos nacionais em matéria de gestão de resíduos” 

(artigo 58.º). 

2.2 Iniciativas de recolha e reciclagem de óleos e gorduras 
alimentares usados na Europa 

2.2.1 Alemanha 

2.2.1.1 Projecto “Öli”, Baviera desde 2003 [7] 
De um ponto de vista tecnológico, a reciclagem de óleos e gorduras alimentares usados (OAU) está 

muito em voga na Alemanha, sendo os mecanismos de pirólise, transesterificação e outros 

actualmente estudados por diversas empresas, universidades e institutos de investigação. 

No que se refere à recolha efectiva de OAU, esta encontra-se generalizada um pouco por toda a 

Alemanha no sector da produção comercial, sendo que no caso do sector doméstico existe apenas 

um sistema de recolha estabelecido na região da Baviera. Estima-se que as quantidades de OAU 

recolhidas neste país rendem as 280.000 toneladas por ano, sendo usadas primordialmente para 

produção de biodiesel e como combustível em instalações de produção de energia eléctrica e calor 

(co-geração) [8]. 

O centro Alemão de recolha de OAU na Baviera constituiu um sistema de recolha denominado “Öli”. 

Este sistema é constituído em parceria com os municípios que disponibilizam diversos pontos de 

recolha.  

No caso doméstico, cada pessoa pode dirigir-se aos pontos de recolha do seu município e adquirir 

sem custos um pequeno contentor de 3 litros. Quando este estiver cheio, deverá entrega-lo no 

mesmo local, levando para casa um novo contentor.  

No caso do sector da restauração, cantinas, etc., existe uma espécie de sub-sistema, o “Gastro-Öli”. 

Neste caso, os contentores são distribuídos e recolhidos por uma empresa especializada denominada 

Berndt GmbH, estando disponíveis contentores de 120 litros, 600 litros ou mais. A recolha pode ser 

efectuada de acordo com três modalidades, através de um telefonema a solicita-la, recolha semanal 

ou recolha quinzenal. 

Podem ser colocados nos contentores todos os tipos de resíduos de óleos e gorduras vegetais, 

desde óleos alimentares, azeites, passando pelas margarinas e manteigas. Assim, tem sido possível 

aos diversos municípios poupar em diversas frentes, nos custos de tratamento de águas residuais, na 

deposição em aterro, nos problemas de entupimentos de condutas, etc. 

Existem ainda por toda a Alemanha diversas empresas de gestão de resíduos que recolhem os óleos 

alimentares usados dos restaurantes e das industrias, sendo que por exemplo as grandes cadeias de 
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restaurantes McDonald’s conseguem até obter alguns lucros com a entrega dos seus óleos, para 

além dos custos não monetários em boa publicidade ambiental para a empresa [8].  

É ainda de referir que este sistema se estendeu já a diversos Estados da Áustria (em seis dos nove 

Estados existentes) e da Itália, região do Tirol Meridional (cerca de quarenta municípios aderentes 

desde 2003). 

Em Anexo I, encontram-se algumas imagens dos logótipos, contentores, pontos de recolha do 

sistema “Öli” e “Gastro-Öli”, bem como mapas indicativos dos distritos, Estados e regiões aderentes 

ao sistema “Öli”, respectivamente na Alemanha, Áustria e Itália e um esquema do funcionamento 

deste sistema de gestão de OAU (exemplo sector doméstico). 

2.2.2 Suécia [8] 
No que respeita ao sector doméstico não existe constituído qualquer tipo de sistema de recolha de 

OAU na Suécia, sendo que a recolha no sector da restauração é actualmente assegurada apenas por 

três empresas.  

Deste âmbito, o governo definiu uma regulamentação, exigindo que todos os restaurantes definissem 

uma estratégia que previsse uma solução correcta para os seus resíduos de óleos alimentares. 

Todas as empresas que efectuam recolha dos óleos usados tratam-nos, usando técnicas de filtração 

e evaporação, antes de os vender à companhia – TELFAC, que lida com os diferentes tipos de óleos 

e gorduras para usos técnicos. A recolha é efectuada através da colocação de contentores de 200 

litros nos restaurantes juntamente com as informações necessárias para um correcto manuseamento 

e armazenamento do mesmo. 

Na Suécia as estimativas apontam para que sejam recolhidas cerca de 4.000 toneladas de OAU por 

ano. 

2.2.3 Inglaterra 
No que respeita ao sector doméstico não existe constituído qualquer tipo de sistema de recolha de 

OAU na Inglaterra, sendo que a recolha no sector da restauração é actualmente assegurada por 

diversas empresas.  

Tipicamente estes operadores cobram pela recolha efectuada aproximadamente 14€ por litro (mais 

IVA) [9]. Os destinos primordiais desta recolha são a produção de biodiesel ou a utilização como 

combustível em instalações de produção de energia eléctrica e calor (co-geração). 

Estima-se que o sector da restauração produza em média 50 a 90 mil litros de OAU por ano [10].  

2.2.4 Espanha 
Em Espanha existem já por todo o país diversas empresas que efectuam recolha de OAU, 

essencialmente nos sectores da restauração e industria, com posterior entrega dos mesmos a 

companhias de produção de biodiesel. A par destas actividades têm-se desenvolvido importantes 

projectos-piloto, nomeadamente em Valência, La Ribera e Ávila [8]. 
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2.2.4.1 Projecto “ECOBUS”, Valência 2002 – 2004 [11] 
Este projecto-piloto foi desenvolvido em parceria entre a Câmara Municipal de Valência e a Empresa 

Municipal de Transportes de Valência, inserido no Programa LIFE – 2002 da Comissão Europeia, e 

terminou a Outubro de 2004. Teve como objectivo inicial a transformação de um resíduo, óleo 

alimentar usado, num recurso, o biodiesel, para uso em cerca de 264 veículos da frota de autocarros 

urbanos de Valência (que no seu total tem aproximadamente uma frota de 480 veículos).  

O ECOBUS apostando na pluralidade de competências, contou ainda com a colaboração de diversas 

entidades como o Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia, Agência de Energia de 

Valência, Federação de Turismo e Ambiente de Valência, Universidade Politécnica de Valência, 

Federação de Empresas de Catering de Valência, entre muitos outros.  

Foi implementado um sistema de recolha de óleos alimentares usados provenientes dos sectores da 

hotelaria (bares, cafetarias, restaurantes, hotéis, colégios e hospitais) e da indústria alimentar, 

cobrindo toda a cidade de Valência, esta recolha foi também alargada ao sector doméstico.  

Posteriormente estes óleos eram processados em biodiesel, mediante tratamento químico numa 

central de transformação. Estes OAU uma vez transformados em biodiesel, foram usados na frota 

urbana numa proporção entre 5% e 30%, sendo que os autocarros seleccionados passavam por uma 

avaliação inicial das suas condições para monitorização continua de modo a controlar o rendimento e 

durabilidade do motor e as emissões de poluentes (NOx, CO, HC, CO2 e opacidade do fumo) [12].   

Todos os estabelecimentos onde eram entregues contentores e recolhidos os OAU foram 

identificados com um dístico autocolante de modo a serem reconhecidos como estabelecimentos 

aderentes ao projecto, servindo ainda como um bom marketing demonstrativo das suas 

preocupações ambientais. As recolhas efectuaram-se de forma gratuita por um gestor autorizado e 

designado pelo ECOBUS, com frequência semanal ou mensal. 

Assim, foram esperadas/obtidas diversas vantagens decorrentes deste projecto a nível económico e 

ambiental:  

• Poupança económica nas ETAR, devido à diminuição de custos de tratamento associados às 

menores cargas de óleos e gorduras que chegam no afluente e diminuição de problemas 

associados a entupimentos e degradação de tubagens; 

• Criação de uma nova actividade económica, tendo sido objectivo inicial do projecto que esta 

recolha de óleos alimentares cria-se cerca de 25 postos de trabalho indirectos, sendo que se a 

recolha fosse suficientemente produtiva e uma central de tratamento construída, tal poderia gerar 

pelo menos mais 10 postos de trabalho directos [13]; 

• Diminuição das quantidades de resíduos biodegradáveis depositados em aterro, e transformação 

de um resíduo num recurso; 

• Prevenção da continuação da utilização deste resíduo para produção de rações para alimentação 

animal, tal como é proibido pela legislação europeia; 
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• Aumento da qualidade de vida dos cidadãos, devido à utilização de biodiesel e consequente 

diminuição das emissões poluentes associadas ao sector dos transportes; 

• Contributo, embora com as limitações de escala normais num projecto-piloto, para a estratégia 

europeia de fomento do uso de biocombustíveis e diversificação das fontes de energia utilizadas, 

disseminação de informação e sensibilização ambiental; 

• Estudo dos resultados deste projecto e viabilidade da sua aplicação em outras cidades 

espanholas e europeias com hábitos alimentares semelhantes, uma vez que a dieta mediterrânea 

consume grandes quantidades de óleos e gorduras alimentares.  

Até ao final de Outubro de 2004 haviam sido obtidos os seguintes resultados práticos: 

- No sector doméstico foram estabelecidos 3 pontos de recolha na cidade de Valência, tendo sido 

recolhidos em média 100 litros de OAU por mês; 

- Adesão no sector da restauração de cerca de 800 estabelecimentos, com distribuição de 

contentores de 20 a 60 litros, tendo sido recolhidas aproximadamente 800.000 litros de OAU. Pelo 

que se estima que tenham sido usados cerca de 322.654 litros de biodiesel. A quantidade de mistura 

biodiesel/diesel utilizada na frota de autocarros foi de 1.778.140 litros, tendo estes percorrido 

3.228.783 km [14]. 

- Como resultado adicional a Empresa Municipal de Transportes enviou a Câmara Municipal de 

Valência uma proposta para que fosse estabelecida, a nível local, regulamentação legal específica 

para a gestão dos OAU. 

Em Anexo I, encontram-se imagens do logótipo e contentor de recolha do sistema “ECOBUS”, na 

Cidade de Valência.  

2.2.4.2 Projecto “La Ribera en Biodiesel”, La Ribera desde 2003 [15] 
Este projecto-piloto foi promovido e implementado pela Agència Energética de La Ribera e teve início 

em Julho de 2003, com a recolha gratuita de OAU nos sectores da hotelaria e indústria alimentar para 

produção de biodiesel a utilizar nas frotas municipais.  

Posteriormente, já em 2006, foi iniciada nova fase experimental do projecto com recolha também no 

sector doméstico, em 4 municípios de La Ribera. Uma vez que esta recolha foi bem sucedida e teve 

grande adesão do público, em 2007 a Agència Energética de La Ribera colocou contentores de 

recolha de OAU domésticos em todos os restantes municípios aderentes [16]. 

A empresa encarregada da recolha de OAU e posterior distribuição de biodiesel é a Central de 

Residuos Alimentarios (CENRESA) que distribui recipientes de 50 litros pelos estabelecimentos dos 

municípios aderentes (dentro das comarcas de La Ribera Alta e La Ribera Baixa) e contentores em 

diversos locais de fácil acesso ao público em geral, exemplo: mercados, associações culturais, etc. 

O óleo é recolhido com uma periodicidade mensal e submetido a um primeiro tratamento de 

extracção de impurezas antes de ser transportado para as instalações da BIONET Europa em Reus 
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(Tarragona) onde é processado através de meios físicos e químicos para obter biodiesel e glicerina 

(esta é purificada a 88% para usos farmacêuticos). 

De seguida uma pequena empresa da região, “Eliseo Espert S.A.”, compra o biodiesel e distribui-o 

pelos municípios aderentes, que recebem mensalmente a quantidade de biodiesel equivalente à 

quantidade de OAU que recolheram (devendo assegurar um mínimo de 250 litros). A cidade de Alzira 

recebeu ainda incentivos para a compra de mini-bus que utilizam exclusivamente biodiesel.  

Durante o ano de 2004 foi instalada na bomba de gasolina “El Serrallo”, em L’Alcúdia, um 

dispensador de biocombustível (B10 – 10% biodiesel) para uso da frota municipal e população em 

geral. Em termos de resultados, durante o ano de 2004 foram obtidos os valores apresentados na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados obtidos no ano de 2004 quanto ao n.º de estabelecimentos aderentes e quantidade de OAU recolhidas 

no projecto “La Ribera en Biodiesel”. 

 1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre Total 2004 
N.º de estabelecimentos 
aderentes 264 391 407 418 418 

Quantidade de OAU 
recolhida (litros) 66.597 66.980 59.890 67.231 260.698 

Fonte: [17]. 

O número de participantes era de 516 no final de 2005, sendo que as quantidades recolhidas nesse 

ano cifraram-se em aproximadamente 138.383 litros, tendo sido consumido um total de 66.000 litros 

de biodiesel na gasolineira de “El Serrallo”. 

Em termos de custos, a Agència Energética de La Ribera, co-financiada pela Macrocomunidade da 

La Ribera Alta e La Ribera Baixa e pelo Programa Europeu SAVE II – 2000, assumiu as despesas 

associadas à organização e gestão e material publicitário, na ordem dos 2.000€. Por outro lado, a 

CENRESA financiou os contentores de recolha no valor de 10.000€, sendo que cada município 

financiou a instalação do seu dispensador de biodiesel, cerca de 70.000€ (nos municípios mais 

pequenos tal instalação não foi considerada necessária nem viável) [17]. 

Uma das grandes dificuldades apontadas pela Agència Energética de La Ribera na implementação 

deste projecto foi desenhar/estabelecer um sistema de gestão para o sector doméstico, uma vez que 

se deparou com problemas na colocação de contentores pelo risco de acidente e incêndio que tem 

este tipo de material (estes contentores foram então colocados em locais públicos sob controlo 

administrativo). 

Em Anexo I, mostra-se o panfleto de divulgação bem como a indicação dos municípios aderentes a 

este projecto.   

2.2.4.3 Projecto “Local & Innovative Biodiesel”, Ávila, León e Valladolid 2004 – 
2005 [18] 

A 19 de Dezembro de 2003 firmou-se com a Comissão Europeia um contrato para desenvolver o 

projecto “Local & Innovative Biodiesel”, no âmbito do Programa ALTENER, com a participação de 

doze entidades e empresas de sete países da União Europeia, liderados pela Ente Regional de la 
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Energía de Castilla y León (Entidade Regional de Energia de Castela e Leão). O objectivo principal 

deste projecto foi desenvolver acções específicas para a recolha de óleos alimentares usados ao 

nível dos pequenos usuários, promovendo a produção de biodiesel a nível local e contribuindo assim 

para alcançar as cotas de mercado para o biodiesel estabelecidas na Directiva da Comissão Europeia 

para o fomento do uso de biocumbustíveis. 

Este projecto focou-se na recolha de óleos alimentares provenientes do sector doméstico, tendo sido 

disponibilizadas variadas formas de recolha: 

- Unidades móveis, veículos de recolha e transporte disponibilizados nas diferentes áreas 

populacionais seleccionadas e que passam mensalmente segundo um calendário estabelecido e em 

locais previamente definidos. Mediante a entrega do recipiente usado (distribuídos durante a 

campanha de divulgação) é entregue um novo; 

- Pontos fixos, disponibilizando contentores de recolha de OAU (contentores de 600 litros onde se 

colocam as garrafas contendo os óleos usados) em ruas e praças, em zonas predeterminadas; 

- Associações de moradores, são distribuídos entre os moradores participantes contentores 

individuais (de 1 e 2 litros) de recolha para além dos contentores disponibilizados dentro dos próprios 

edifícios e urbanizações;  

- Escolas, distribuição de contentores individuais de recolha entre os alunos participantes, para além 

dos contentores disponibilizados dentro das escolas.  

Estas campanhas de recolha foram levadas a cabo em alguns dos municípios das províncias de 

León, Valladolid e Ávila. 

Uma vez que se pretendia avaliar o potencial de recolha e as quantidades efectivamente geradas de 

OAU no sector doméstico para posterior realização de um estudo de viabilidade, para constituição de 

uma instalação de produção de biodiesel com capacidade de produção de 6.000 t/ano, este tratou-se 

apenas de um projecto-piloto com duração de 5 meses (Outubro de 2004 a Fevereiro de 2005). Não 

existem ainda dados concretos divulgados sobre este projecto. 

2.2.5 Áustria 

2.2.5.1 Projecto “ÖkoDrive”, Graz desde 1999 [19] 
Com o slogan “Da frigideira para o depósito” este projecto iniciou-se em 1999, durando até ao 

presente, com a recolha gratuita dos óleos e gorduras alimentares provenientes do sector da 

restauração e sua posterior reciclagem em biodiesel. Esta boa publicidade ambiental influenciou 

também os clientes a efectuarem a recolha em suas casas.  

Os óleos e gorduras alimentares são recolhidos em 250 restaurantes aderentes, proporcionando-lhes 

uma poupança considerável uma vez que os custos habituais de recolha rondavam os 0,30€/kg. Em 

2003 foram recolhidas aproximadamente 180 toneladas provenientes do sector da restauração, o que 

corresponde a cerca de 45% da capacidade total de recolha estimada – 400 toneladas por ano. 
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Também em 2003 foram ainda recolhidas no sector doméstico aproximadamente 80 toneladas, o que 

corresponde a cerca de 16% da capacidade total de recolha estimada – 500 toneladas por ano. 

Ao longo do tempo foram criados diversos postos de trabalho de apoio à recolha destes óleos e as 

despesas suportadas pelo município baixaram devido ao contrato celebrado com a instalação de 

produção de biodiesel que passou a pagar pelos óleos usados recebidos. Estima-se ainda que 

tenham sido poupados cerca de 30.000 € em manutenção do sistema de esgotos e tratamento de 

águas residuais.   

No final de 2005 o biodiesel produzido era suficiente para ser usado em cerca de 100% da frota de 

autocarros do operador de transportes públicos de Graz – GVB (Grazer Verkehrsbetriebe) e também 

em táxis. 

2.3 Iniciativas de recolha e reciclagem de óleos e gorduras 
alimentares usados em Portugal 

2.3.1 Projectos Desenvolvidos pelos Sistemas de Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) 

Em Portugal tem-se verificado nos últimos tempos um interesse crescente por parte dos Sistemas de 

Gestão de RSU na promoção de iniciativas de recolha de óleos e gorduras alimentares usados, e 

posterior produção de biodiesel. No entanto, não existem ainda muitos dados divulgados sobre os 

sucessos obtidos nestes projectos, em termos concretos de quantidades recolhidas e transformadas.  

Em Anexo II, encontra-se um mapa da localização e áreas de abrangência dos 29 Sistemas de 

Gestão de RSU em Portugal Continental. 

De seguida apresentam-se sucintamente alguns dos projectos em curso. 

2.3.1.1 Projecto “Biodiesel”, AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos 
para a Gestão do Ambiente) desde 2007 [20] 

A AMALGA juntamente com a maioria dos restantes sistemas de gestão de RSU da região 

Alentejana, como a AMCAL (Associação de Municípios do Alentejo Central), AMDE (Associação de 

Municípios do Distrito de Évora), AMBAAL (Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo 

Litoral), com a ARECBA (Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo) e Empresa de 

Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A., está a iniciar o desenvolvimento de um projecto 

de produção de biodiesel a partir de óleos alimentares usados para posterior consumo nas frotas de 

veículos destas mesmas entidades. 

O sector visado é o sector doméstico sendo que a recolha se efectuará principalmente nas escolas 

onde existirão contentores específicos para deposição. 

A unidade de produção de biodiesel vai ser instalada no Parque Ambiental da AMALGA e prevê-se 

que produzirá em média 500 litros de biodiesel por dia. 
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Em Anexo III, encontra-se imagem do panfleto publicitário desenvolvido para este projecto, que como 

se poderá reparar é bastante semelhante ao panfleto do Projecto “Local & Innovative Biodiesel” 

implementado em Ávila, Espanha. 

2.3.1.2 Recolha de OAU, VALNOR – Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A. desde 2005 [21] 

A VALNOR, sistema multimunicipal de gestão de RSU com área de abrangência no Norte Alentejano, 

iniciou em Maio de 2005 um programa de recolha de OAU nos 19 concelhos abrangidos pelo sistema.  

Foram percorridos restaurantes, escolas, lares e outras entidades produtoras destes resíduos e 

distribuídos recipientes apropriados para a recolha. De modo a que toda a população possa entregar 

os óleos usados, foram definidos pontos de recolha e colocados recipientes em locais de fácil acesso 

aos munícipes, como Juntas de Freguesia, mercados municipais, ecopontos e ecocentros, estações 

de transferência e centros recreativos e culturais sendo estabelecidos horários e calendários 

específicos para a entrega. 

No ano de 2006 foi também iniciado um concurso escolar com a finalidade de promover a recolha de 

OAU e sua entrega nas escolas pelos alunos, professores e auxiliares.  

Prevê-se que em 2007 a unidade de produção de biodiesel da VALNOR possa entrar em 

funcionamento para a reciclagem dos resíduos recolhidos.  

Existem já diversos dados concretos que apontam uma evolução muito positiva das quantidades 

recolhidas. Em 2005 foram recolhidas e encaminhas para valorização 20,93 toneladas de OAU e no 

ano de 2006 esta quantidade triplicou, fixando-se aproximadamente em 69,41 toneladas.  

Em Anexo III, encontram-se os valores de recolha de OAU discriminados por concelho, para os anos 

de 2005 e 2006 e gráfico evolutivo. 

2.3.1.3 Recolha de OAU, Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 
Resíduos do Grande Porto desde 2006 [22] 

A Lipor embora não tenha nenhum programa em específico para o incentivo à recolha de óleos e 

gorduras alimentares usados disponibiliza desde 2006, nos ecocentros de cinco municípios, “oleões” 

para a entrega destes resíduos apenas quando a proveniência é de particulares. Os resíduos são 

colocados nos contentores correspondentes ao seu material, devendo os utilizadores ter sempre em 

conta as orientações fornecidas pelos operadores de serviço. Os municípios abrangidos são Maia, 

Matosinhos, Porto, Vila do Conde e Valongo num total de 13 ecocentros, sendo que em alguns 

municípios existem também compartimentos de colocação de resíduos nas juntas de freguesia. Este 

sistema dá ainda como indicação aos seus munícipes que caso não lhes seja possível deslocarem-se 

ao ecocentro, deverão depositar junto dos contentores de resíduos indiferenciados as suas garrafas 

com óleo usado para posterior recolha pelas equipas de transporte. 

No seu site a Lipor não disponibiliza dados sobre quantidades efectivamente recolhidas, sendo 

apenas indicado que estes óleos usados são posteriormente enviados para reciclagem, 
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nomeadamente para fabrico de sabão natural ou biodiesel. No entanto, no estudo IPA [23] são 

indicados os seguintes quantitativos: 

Ecocentros da Maia – Setembro 2005, 377 litros. Recolhidas pela empresa Filtaporto para posterior 

produção de biodiesel e sabão; 

Ecocentros de Matosinhos – 2003 recolha de 1.090 litros, 2004 1.200 litros e 2005 3.500 litros. 

Também recolhidas pela empresa Filtaporto para posterior produção de biodiesel e sabão; 

Ecocentros do Porto – 2005 recolha de 700 a 800 litros. Recolha efectuada pela APPACDM (recebe 

cerca de 0,7 €/litro de óleos usado entregue para valorização) e encaminhamento para a Socipole 

para produção de sabão.  

2.3.1.4 Procotolo de valorização de OAU, Resíduos do Nordeste desde 2006 
[24] 

A empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste celebrou em Outubro de 2005 um protocolo com a 

RECIOL – Reciclagem de Óleos Vegetais, LDA, que se compromete a enviar para valorização todos 

os óleos alimentares usados recolhidos nos 14 ecocentros deste sistema de gestão do nordeste 

transmontano. Este protocolo diz respeito à recolha, transporte e tratamento dos óleos alimentares 

usados provenientes dos sectores doméstico e da restauração, ficando de fora do âmbito desta 

iniciativa o sector industrial. 

Mais uma vez não existem quaisquer dados divulgados sobre quantidades recolhidas.  

Em Anexo III, encontra-se uma imagem ilustrativa do aspecto dos “oleões” disponibilizados nestes 

ecocentros.  

2.3.1.5 Recolha de OAU, BRAVAL – Empresa de Valorização de Resíduos do 
Vale do Cávado desde 2007 [25] 

O sistema de gestão de RSU, BRAVAL, inicia em finais de Setembro de 2007, a recolha de óleos 

alimentares usados domésticos nas zonas urbanas dos concelhos de Braga e Vila Verde, com 

posterior transformação dos mesmos em biodiesel. Para tal serão distribuídos cerca de cinco mil 

contentores e a Braval compromete-se a dirigir-se à casa das famílias aderentes a buscá-los quando 

estes estiverem cheios, substituindo-os por outros novos. No próximo ano pensa-se que este sistema 

de recolha possa vir a ser alargado os concelhos de Amares, Terras de Bouro, Póvoa de Lanhoso e 

Viera do Minho.  

Numa primeira fase a empresa pretende produzir 750.000 litros de biodiesel, sendo que este irá ser 

consumido nas viaturas da empresa e noutras viaturas municipais. Para concretizar este projecto a 

empresa, que conta com o apoio da Comissão de Coordenação da Região Norte, irá criar uma infra-

estrutura de tratamento, adquirir uma viatura especialmente adaptada para o efeito e construir uma 

unidade de transformação. 

Segundo Pedro Machado administrador delegado da Braval, em entrevista ao Jornal de Notícias, o 

projecto “…quer melhorar o meio ambiente e o objectivo não é produzir biodiesel mas dar uma 

solução a um resíduo específico.” 
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2.3.2 Projectos Desenvolvidos pelas Agências Municipais de Energia, 
Associações Ambientalistas e Agência Portuguesa do Ambiente 

2.3.2.1 PVOAU – Plano de Valorização dos Óleos Alimentares Usados, Sintra 
desde 2003 [26] 

O Plano de Valorização dos Óleos Alimentares Usados (PVOAU) foi iniciado em 2003 pela Agência 

Municipal de Energia de Sintra (AMES) em cooperação com a Divisão de Educação da Câmara 

Municipal de Sintra no âmbito da Sensibilização Ambiental, tendo sido realizadas diferentes 

campanhas de sensibilização em algumas escolas do Concelho aderentes ao projecto, ao nível dos 

diferentes graus de ensino.  

A colocação de “oleões” nas escolas visa recolher o óleo produzido nas cantinas e o óleo trazido 

pelos próprios alunos de suas casas. Em 2004 iniciou-se também a sensibilização e recolha nos 

restaurantes. No ano de 2005 (30 de Setembro) foi criado/inaugurado o primeiro posto de 

abastecimento de biocombustível a nível nacional, para abastecer a frota municipal. Este posto está a 

ser abastecido com as quantidades de óleos recolhidos desde 2003 nas escolas, cantinas e 

restaurantes. Desde o final de Outubro de 2005 estão ao dispor da população, para recolha do sector 

doméstico, “oleões”, colocados estrategicamente junto dos ecopontos. Segundo dados da Tratolixo 

[27], Sistema de Gestão de RSU, a recolha na sua área de abrangência processa-se da seguinte 

forma:  

• Concelho de Cascais – não existem “oleões”; 

• Concelho de Mafra – apenas existem “oleões” na freguesia da Ericeira. Sendo ainda possível 

desde Julho de 2007 entregar estes resíduos no recém criado ecocentro da Ericeira; 

• Concelho de Oeiras – existe um “oleão” no Bairro da Vinha do Torneiro em Paço de Arcos 

(actualmente já desactivado/removido para remodelação); 

• Concelho de Sintra – existem 23 “oleões”, portanto cada uma das 20 freguesias do concelho 

tem pelo menos um “oleão”. 

Actualmente este projecto é dinamizado por um consórcio constituído pela AMES, a Higiene Pública 

Empresa Municipal (HPEM), a Câmara Municipal de Sintra (CMS), os Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Sintra, a Total Portugal, a SPACE biocombustíveis e o Instituto Superior 

Técnico. 

O principal objectivo do PVOAU é dar um destino adequado a este resíduo urbano, garantindo a 

redução do impacte ambiental causado pela carga poluente nas Estações de Tratamento de Águas 

Residuais Municipais (ETAR), contribuindo também para uma política de gestão e valorização de 

resíduos a nível municipal. A valorização energética deste resíduo em biocombustível contribui para 

uma redução do consumo de combustíveis fósseis, redução de emissões de Gases com Efeito de 

Estufa (GEE) melhorando a qualidade do ar no espaço urbano e redução da factura energética do 

município. Estima-se que em Sintra sejam produzidos cerca de 600 toneladas de OAU por ano. 
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De forma a avaliar os resultados do projecto, está a ser delineado um estudo destinado a quantificar a 

redução dos consumos energéticos e das emissões de GEE, através da produção e utilização de 

Biodiesel em veículos pesados das frotas urbanas da HPEM. Irão ser identificadas as tendências de 

consumo de toda a frota pesada que esteja a usar mistura de 5% de biodiesel sendo que para tal 

serão utilizados os softwares de gestão de frotas. Primeiramente serão instalados caudalímetros em 

duas viaturas para monitorização de consumos e posterior cálculo das emissões de GEE. As 

medições serão efectuadas durante 3 a 4 meses. Os dados serão tratados e consequentemente 

avaliado o impacte real da utilização de biodiesel desde a sua produção até á sua utilização. Para 

efeitos de comparação e cálculo de reduções serão igualmente obtidos dados referentes ao uso de 

gasóleo. 

Em Anexo III, encontram-se imagem dos contentores usados na recolha doméstica de OAU e 

esquema de funcionamento da gestão deste fluxo de resíduos implementada no concelho de Sintra. 

2.3.2.2 “Óleo Valor” e “OILPRODIESEL”, Oeiras desde 2005 [28] 
ÓLEO VALOR: “Projecto-Piloto de Recolha Selectiva Sectorial de Óleos Alimentares Usados e 

Utilização do Biodiesel na Frota Municipal de Veículos”. 

O projecto-piloto “ÓLEO VALOR” foi desenvolvido pelo Departamento de Ambiente e Equipamento da 

Câmara Municipal de Oeiras (CMO) e pela OEINERGE (Agência Municipal de Energia e Ambiente de 

Oeiras), e arrancou em Fevereiro de 2005.  

Primeiramente foi elaborado um estudo diagnóstico, “Levantamento da Situação Nacional e Local”, 

realizado conjuntamente pela CMO e pela OEINERGE. Este estudo permitiu identificar os factores de 

necessário enquadramento do projecto-piloto, desenhar e avaliar as estratégias de intervenção para 

Oeiras, contemplando a definição de um sistema aplicado aos diversos sectores que o projecto 

abrange, restauração e similares (canal HORECA), escolas (incluindo cantinas escolares) e sector 

doméstico.  

O Instituto dos Resíduos (INR), colaborou no projecto mediante um Acordo de Colaboração com a 

CMO e com a OEINERGE, que o vincula ao projecto, concretamente, no que diz respeito ao 

acompanhamento e orientações para o sector doméstico. 

A ÓLEOTORRES – Transformação e Reciclagem de Óleos Alimentares, Lda., foi escolhida pela 

equipa do projecto como empresa responsável pela recolha dos OAU nos diferentes sectores que o 

projecto abrange. Colabora no projecto mediante um Contrato de Colaboração que estabelece a 

produção de biodiesel como encaminhamento (valorização) preferencial dos OAU recolhidos em 

Oeiras no âmbito do projecto. 

Foram seleccionados locais de aplicação do projecto-piloto, de acordo com a sua localização, 

dimensão e tipologia:  

Sector Doméstico – bairro-piloto, Urbanização Vinha do Torneiro; 200 famílias (aproximadamente 500 

pessoas); realizados inquéritos de avaliação e campanhas de informação e sensibilização porta-a-

porta, com entrega de funis, folhetos informativos e cintas para garrafas; colocação de um “oleão” 
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junto ao ecoponto, que resultou na recolha, no 1º e 2º mês, de aproximadamente, 60 litros e 80 litros 

de OAU respectivamente; 

Sector HORECA (restaurantes) – a campanha de informação e sensibilização teve uma abrangência 

de 476 restaurantes do Concelho; conduzidos inquéritos de avaliação e distribuídos folhetos 

informativos, tendo sido a adesão ao projecto na ordem dos 200 estabelecimentos; recolha efectuada 

pela empresa ÓLEOTORRES, sendo os volumes recolhidos monitorizados; 

Escolas – implementação do projecto em várias escolas de cada nível de ensino (5 escolas-piloto/2 

cantinas da CMO); realização de campanhas de informação e sensibilização, com distribuição de 

materiais promocionais e folhetos informativos; promoção da deposição do resíduo e monitorização 

dos volumes recolhidos. 

Em Anexo III, encontram-se imagem do logótipo do projecto “Óleo Valor” e contentor usado na 

recolha doméstica de OAU. 

Este projecto transitou então para um projecto maior a nível internacional o OILPRODIESEL. 

OILPRODIESEL: “Sistema Integrado de Gestão de Resíduos para a Valorização de Óleos 

Alimentares Usados para a Produção de Biodiesel e Utilização na Frota Municipal de Oeiras”. 

Este projecto foi co-financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do Programa LIFE – Ambiente 

2005, e está sobre a coordenação do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ). Tem como parceiros 

a CMO e a OEINERGE, conjuntamente com diversas entidades, organismos e empresas nacionais 

APEMETA (Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais), INETI (Instituto 

Nacional de Engenharia e Tecnologia e Inovação), TECMIC e DIESELBASE e internacionais 

AGERATEC (Suécia), INASMET (Espanha), INNOTERM (Hungria) e FRAUNHOFER (Alemanha). 

O OILPRODIESEL pretende alargar os objectivos e aplicações do projecto-piloto ÓLEO VALOR a 

todo o concelho de Oeiras.  

Como demonstração de inovação, o projecto contempla o desenvolvimento de um sistema integrado 

de gestão do resíduo em causa por intermédio da utilização de contentores de deposição inovadores 

direccionados para o sector doméstico (colocação na via pública) que integram um sistema de 

detecção do nível de enchimento por ultra-sons e um sistema de localização por GPS para 

optimização da recolha.  

Integra ainda a instalação de uma unidade de tratamento e processamento do resíduo nas 

instalações da CMO, com a produção localizada de biodiesel a partir dos óleos recolhidos no 

concelho nos vários sectores de actuação, para posterior utilização na frota municipal, e consequente 

monitorização. 

O principal objectivo dos inquéritos (alguns já iniciados no projecto Óleo Valor) foi a recolha de 

informações sobre o ponto de situação da produção de OAU e de informações sobre o conhecimento 

geral relativo à sua valorização para a produção de biodiesel.  

De seguida apresentam-se sucintamente alguns resultados decorrentes destes inquéritos [29]: 
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Sector doméstico (via site da OEINERGE) 

• 11.058 Inquéritos em 2 meses (Oeiras 945 Inquéritos); 

• Utilização de óleo alimentar por 89% da população, deposição dos OAU na rede de esgotos por 

56% e no sistema de resíduos indiferenciados por 44%; 

• Facilidade de adesão demonstrada por 69% dos cidadãos com indicação de uma fácil 

participação por 92%. Indicação da necessidade de um sistema fácil e prático por 42% dos 

cidadãos; 

• Conhecimento sobre a produção de biocombustíveis como um dos destinos possíveis para os 

OAU por 43% e facilidade na utilização de biodiesel como combustível, embora apenas se 

fosse mais barato, por 41%. 

Sector da restauração (canal HORECA) 

• 476 Inquéritos; 

• Praticamente todos os estabelecimentos usam óleo alimentar (maioritariamente até 50 

litros/mês), sendo que 35% dos OAU não têm um destino adequado; 

• 90% dos estabelecimentos mostraram disponibilidade para participar no sistema. Indicação da 

necessidade de um sistema fácil e prático por 68% dos estabelecimentos; 

• 63% dos inquiridos desconhecem as possibilidades de valorização dos OAU sendo a produção 

de biocombustíveis referida por 25% dos estabelecimentos. 

Assim, como barreiras à implementação do sistema foram identificados os seguintes pontos: 

Na recolha/deposição dos óleos alimentares usados, 

• Problemas, de Higiene (verter o óleo no “óleão” pode sujar a via pública e se este transbordar 

quando cheio também), Armazenamento (do resíduo em casa) e Informação (em falta). 

• Respostas, a garrafa é deitada no “óleão” que terá um medidor do nível de enchimento por 

GPS, aconselhamento por garrafas de plástico com tampa de rosca e desenvolvimento de mais 

acções de sensibilização. 

Na utilização de biodiesel 

• Problemas, na Mistura (limitações/indicações das marcas), Manutenção (redução do período 

normal) e Informação (em falta). 

• Respostas, suporte pelo exposto na legislação, controlo e monitorização dos aspectos técnicos 

e mecânicos, e mais acções de sensibilização. 

Como próximos passos foi então definido que terá de ser feito o dimensionamento e especificações 

dos contentores a utilizar no sector doméstico, o dimensionamento também da unidade de produção 

de biodiesel a instalar na CMO, verificação dos aspectos técnicos, económicos e legais inerentes à 

implementação do sistema e promoção da utilização de combustíveis alternativos. 
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Assim, em termos de resultados concretos, prevê-se que os contentores tenham uma capacidade 

aproximada de 500 litros (estimativa obtida através dos dados inquiridos) sendo que foi ainda 

possível determinar que a capacidade da unidade de produção de biodiesel a colocar nas instalações 

da CMO, deverá rondar os 250 litros diários. 

Os novos contentores estão já em fase de produção e as acções de preparação da instalação da 

unidade de produção de biodiesel estão também em curso. Os “oleões” foram desenhados com o 

objectivo de terem um visual apelativo, atraente e, fundamentalmente, intuitivo e funcional, de modo a 

garantir que a sua finalidade seja facilmente identificável e satisfazendo as condições necessárias 

para que os cidadãos possam aderir facilmente à separação deste resíduo. Serão disponibilizados 

pequenos funis aos cidadãos interessados e a deposição consistirá na colocação directa da 

embalagem (garrafa de plástico, por exemplo), que contém o óleo usado, no oleão. Estes “óleões” 

serão colocados em diversos locais das freguesias de Algés, Barcarena, Carnaxide, Caxias, Cruz-

Quebrada, Linda-a-velha, Oeiras, Paço de Arcos, Porto Salvo e Queijas. 

Em Anexo III, encontram-se imagem do esquema de funcionamento deste sistema e do protótipo de 

contentor de recolha em desenvolvimento. 

2.3.2.3  “Biodesalgarve”, Região do Algarve previsto 2007 [30] 
O Algarve pode tornar-se na primeira região do país a implementar uma linha de recolha, 

transformação e utilização de Óleos Alimentares Usados como combustível, ao abrigo do projecto 

"Biodesalgarve", desenvolvido pela associação ambientalista Almargem. 

Os parceiros do projecto são a Universidade do Algarve, Águas do Algarve, a Grande Área 

Metropolitana do Algarve, a ALGAR – sistema de gestão de RSU da região do Algarve, a Agência 

Regional de Energia e as Câmaras Municipais da região. 

O objectivo é converter os óleos alimentares usados, provenientes dos sectores doméstico, industrial 

e da restauração, em biodiesel. A associação apresentou em Setembro uma candidatura a fundos do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013 para concretizar o projecto, que já 

mereceu o apoio de vários parceiros regionais.  

O processo passa pela recolha dos óleos usados, em "oleões", que serão colocados junto dos 

ecopontos, de onde a matéria sai para ser depois transformada em pequenas unidades e vendida em 

postos de abastecimento de biodiesel. Alguns laboratórios da Universidade do Algarve irão ser 

certificados para puderem proceder à análise e controlo da produção de biodiesel. 

Segundo Alfredo Franco mentor do projecto, em entrevista dada à Agência Lusa, um litro de biodiesel 

custa cerca de metade do preço (50 cêntimos) de um litro de gasóleo tradicional (1,10 euros), embora 

numa primeira fase a ideia seja chegar às entidades públicas que possuam frotas a gasóleo e só 

depois ao consumidor comum. De acordo com o referido, esta associação estima que se produzam 

na região 200 toneladas mensais de óleos alimentares usados, o que representará cerca de 2.400 

toneladas por ano. 
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2.3.2.4 SGOAU – Sistema Voluntário de Gestão de Óleos Alimentares Usados”, 
Agência Portuguesa do Ambiente desde 2005 [31] 

O Formato de Acordo Voluntário foi a forma encontrada pela Agência Portuguesa do Ambiente (ainda 

no papel de Instituto dos Resíduos – INR), para sem uma decisão de índole legislativa, promover a 

gestão ambientalmente adequada deste fluxo específico de resíduos.  

Assim, a 6 de Outubro de 2005 celebrou-se um protocolo entre os diferentes intervenientes no ciclo 

de vida dos óleos e gorduras alimentares, os quais são indicados de seguida: 

INR – Instituto dos Resíduos; 

APOGOM – Associação Portuguesa de Óleos e Gorduras Vegetais, Margarinas e Derivados; 

ARESP – Associação de Restauração e Similares de Portugal; 

ANCIPA – Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares; 

APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição; 

RECIÓLEO – Associação Nacional dos Recolhedores de Óleos Alimentares Usados de Portugal; 

BDP – Associação Nacional de Produtores de Biodiesel e Transformadores de Óleos Alimentares 

Usados de Portugal. 

Este Acordo foi homologado por Despacho de Sua Exa. O Secretário de Estado do Ambiente, de 25 

de Outubro de 2005, sendo que o funcionamento e a organização do Sistema de Gestão de Óleos 

Alimentares Usados (SGOAU) em causa, foram assegurados por uma Estrutura de Gestão (EG), a 

qual contou com um ou mais representantes de cada uma das entidades subscritoras. 

Subsequentemente, foram perpetuadas responsabilidades e definidos objectivos específicos, como 

disposto na Cláusula Décima Segunda do Acordo Voluntário: 

1 – Até Janeiro de 2007 deve ser garantida pelos produtores, operadores de recolha e de valorização 

de óleos alimentares usados produzidos no sector HORECA, nas respectivas áreas de competência: 

- Minimizar a quantidade de óleos alimentares usados encaminhados para a recolha indiferenciada 

através da promoção da recolha selectiva junto dos respectivos produtores, utilizando para o efeito os 

mecanismos previstos no Acordo (em particular, nas Cláusulas Sétima e Décima Primeira);  

- A recolha selectiva de óleos alimentares usados numa proporção de, pelo menos, 30% do óleo 

usado produzido, com vista à sua valorização. 

2 – Até Janeiro de 2012 deverá ser garantida pelas entidades referidas no número anterior a recolha 

selectiva de óleos alimentares usados numa proporção de, pelo menos, 60% do óleo usado 

produzido, com vista à sua valorização. 

3 – Deverá ainda ser assegurada pelas entidades do sector industrial, a optimização do sistema de 

recolha, transporte e valorização/tratamento dos óleos alimentares usados produzidos pelo sector.  

Os sectores visados foram apenas os da restauração e industria, embora o INR tenha sempre 

prestado o devido apoio a iniciativas também no sector doméstico, considerando-o igualmente 
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importante. Assim, no meio destas associações ficou em falta a representação das Câmaras 

Municipais, Agências Municipais de Energia e Sistemas de Gestão de RSU.  

A EG tem vindo a funcionar com regularidade, nomeadamente através da realização de reuniões 

periódicas, elaboração e aprovação do Regulamento Interno de funcionamento, elaboração de um 

“Plano de Sensibilização e Comunicação para o ano 2006”, bem como o “Plano de Actividades para 

2006”. Esta estrutura desenvolveu ainda um sistema de registo (disponível desde Março de 2006) dos 

diversos intervenientes no ciclo de vida dos óleos alimentares usados, de modo a conhecer as 

fronteiras da gestão, promovendo a adesão a uma iniciativa pioneira em Portugal no âmbito deste 

fluxo. A adesão das empresas ao Sistema é comprovada por via da emissão de um Certificado de 

Registo. Em paralelo foi desenvolvido um sistema de reporte de dados quantitativos de óleos 

alimentares novos, usados, recolhidos e tratados a serem disponibilizados pelas entidades 

signatárias do acordo. 

Apesar de terem sido criados os sistemas de registo e declaração de quantitativos de forma a facilitar 

o acesso por parte de todas as entidades envolvidas no ciclo de vida dos óleos alimentares, e do 

esforço da EG e das Associações individualmente na divulgação da iniciativa junto dos seus 

associados e empresas do sector, foi manifesta a incapacidade do Sistema em promover uma forte 

adesão das empresas e de assegurar o reporte de dados quantitativos da actividade de todos os 

intervenientes no ciclo de vida dos óleos alimentares, em particular dos recolhedores e 

transportadores, o que constituiu um dos principais pontos críticos do Sistema. 

À data de 10 de Julho de 2007 tinham sido emitidos pela EG, um total de 63 Certificados de Registo. 

Estes certificados englobaram a maioria dos intervenientes no ciclo de vida dos óleos alimentares, 

distribuindo-se da seguinte forma: 4 produtores de óleos alimentares novos, 2 distribuidores de óleos 

alimentares novos, 44 produtores de óleos alimentares usados, 6 recolhedores de óleos alimentares 

usados, 3 armazenistas de óleos alimentares usados e 4 valorizadores de óleos alimentares usados. 

No âmbito das acções de sensibilização e divulgação desenvolvidas, a EG esteve presente em 2 

feiras que decorreram na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa: a HOREXPO e a 

AMBIURBE. Estas participações tiveram por objectivo apresentar e divulgar a iniciativa, os objectivos 

do Acordo Voluntário e a constituição do SGOA e as vantagens de adesão das várias entidades 

envolvidas no ciclo de vida dos óleos alimentares ao sistema de gestão. 

Assim, ressaltam das conclusões do Relatório de Implementação do Sistema Voluntário de Gestão de 

Óleos Alimentares Usados os seguintes aspectos: 

- Os resultados obtidos pelo SGOAU ficaram muito aquém do esperado, podendo-se considerar que 

ficaram a um nível abaixo do mínimo necessário para permitir o conhecimento do mercado de gestão 

dos óleos alimentares usados em Portugal, tal como objectivado; 

- A implementação do SGOAU teve aspectos positivos, nomeadamente por se tratar de uma iniciativa 

pioneira no âmbito do presente fluxo, a qual reuniu elementos de diversos sectores de actividade, que 

intervêm no ciclo de vida dos óleos alimentares e, directa ou indirectamente, na gestão dos óleos 

alimentares usados.  
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O INR promoveu uma consulta às entidades signatárias no sentido de serem apuradas as respectivas 

posições quanto ao “follow-up” do Sistema Voluntário subscrito, tendo como base os resultados do 

“Relatório de Implementação do Sistema Voluntário de Gestão de Óleos Alimentares Usados”. Foi 

ainda solicitada a emissão de propostas de novas metodologias a implementar no sector em questão.  

Todas as associações signatárias foram unânimes em vangloriar o trabalho desenvolvido, referindo 

no entanto que o esquema de acordo voluntário não levou a uma gestão efectiva deste fluxo. Umas 

foram de opinião de que se deveria avançar para um modelo mais rígido, do tipo sistema integrado de 

gestão à semelhança dos que já existem para outros fluxos específicos de resíduos em Portugal, 

apoiado pela criação de legislação específica. Sendo que outras foram de opinião que o carácter 

voluntário deveria ser mantido.   

Neste contexto, importa ainda referir que as lacunas verificadas no contexto da avaliação do Sistema 

ao nível do reporte de dados quantitativos de óleos e do registo de produtores/operadores, incluindo 

dos recolhedores, serão colmatadas por via da implementação do Sistema Integrado de Registo 

Electrónico de Resíduos (SIRER), regulamentado pela Portaria nº 1408, de 18 de Dezembro, cujos 

primeiros resultados deverão ser conhecidos no final do ano de 2007 (depois do termino dos prazos 

de preenchimento dos mapas de registo e tratamento de dados associado). 

Tendo em conta todo o enquadramento legislativo existente (embora não especifico) e os contributos 

do SGOAU, o INR pretende adoptar a seguinte abordagem: 

- Manter em vigor o actual acordo, nas condições subscritas pelas Partes, pese as manifestas 

insuficiências verificadas ao nível do SGOAU face ao carácter voluntário que reveste o actual 

Sistema.  

- Iniciar a preparação de legislação específica com vista à regulamentação do fluxo dos óleos 

alimentares usados e promover a realização de um estudo técnico-económico do ciclo de vida dos 

óleos alimentares, tendo como principal objectivo a sustentação da viabilidade de um Sistema de 

Gestão de carácter vinculativo. 

2.4 Considerações sobre os mecanismos e iniciativas 
apresentadas anteriormente 

Tal como se pode inferir após o panorama anteriormente traçado, quer a nível Internacional como a 

nível Nacional, a maioria dos projectos sobre recolha e tratamento de OAU surgem de parcerias ou 

co-financiamento de Programas da Comissão Europeia. No entanto, ao contrário do que seria de 

esperar estas iniciativas surgem a maioria das vezes no âmbito de iniciativas de Mobilidade 

Sustentável ou no contexto de incentivos ao uso de Energias Renováveis, e não no âmbito da Gestão 

de Resíduos.  

Este facto pode levar a pensar que ainda não é claro a nível europeu, a problemática da incorrecta 

gestão deste fluxo de resíduos. Sendo estes apenas lembrados como possível matéria de 

aproveitamento para cumprimento de metas de consumo de biocombustíveis e consequente 

diminuição de emissões de gases com efeito de estufa.  
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Tal como já demonstrado no capitulo anterior, a temática dos OAU é deveras mais abrangente, 

nomeadamente ao nível de cumprimento do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, que transpõe a 

Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, que 

estabelece a necessidade de definição de uma estratégia nacional para a redução dos resíduos 

urbanos biodegradáveis destinados aos aterros, estratégia essa já em curso. Os óleos alimentares 

usados sendo um resíduo biodegradável, têm de obedece a essa estratégia, devendo reduzir-se a 

sua deposição ao mínimo e elevar a sua valorização ao máximo. Mais não seja, pelos benefícios 

económicos que advêm dum correcto encaminhamento destes resíduos para fora dos esgotos e 

ETAR municipais. 

Pese embora esta deslocalização da temática dos OAU, são já muitos os casos de sucesso de 

projectos que pretendem gerir este fluxo de resíduos. Nomeadamente, é de salientar o facto de, de 

Norte a Sul do país, contarmos com inúmeras iniciativas a nível municipal ou regional, abrangendo 

um pouco de todos os sector (restauração, doméstico e indústria). Note-se que à semelhança do que 

se passa nos restantes países europeus aqui apresentados, a adesão a estes sistemas de gestão 

embrionários é sempre voluntária e não funciona concertadamente a nível nacional. 

Verificou-se ainda que em todos estes projectos a recolha implementada é gratuita sendo que nos 

países em que não existem projectos mas sim empresas a actuar nos mercados tal pode já não 

acontecer sendo que no entanto nesses casos os sectores visados para recolha são apenas o da 

restauração e o da industria (sendo os mais fáceis de fiscalizar e fazer cumprir o Principio da 

Responsabilidade Alargada do Produtor). 

Mais uma vez comprovando a ideia de que estes resíduos podem ser considerados matérias-primas 

preciosas para o cumprimento de metas de consumo de biocombustíveis, todos os projectos ou 

empresas apresentados utilizam os óleos usados para produção de biodiesel. As Agências 

Municipais de Energia têm por isso tido um papel preponderante na implementação destes projectos, 

desenvolvendo um trabalho louvável. 

No entanto, como facto negativo há a apontar a falta de divulgação de dados concretos sobre a 

maioria dos projectos desenvolvidos ou em curso. Tal seria de extrema importância para um melhor 

conhecimento do panorama em que se “movem” os óleos e gorduras alimentares usados. Assim, 

estas iniciativas deveriam ser divulgadas de uma forma mais concreta através duma fácil 

disponibilização pública de informações quantitativas sobre quantidades de óleos novos consumidas, 

quantidades geradas, recolhidas e efectivamente valorizadas. 
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3 Caracterização do Fluxo de Óleos e Gorduras 
Alimentares – Levantamento da Situação Nacional 

Para melhor conhecer todo o ciclo de vida dos óleos alimentares em Portugal e sua posição em 

relação à Europa, pretende-se nos próximos sub-capítulos analisar o consumo de óleos alimentares 

novos, a consequente produção de óleos alimentares usados e os operadores actualmente 

licenciados para a recolha, transporte, armazenamento e tratamento destes óleos. Deste âmbito, 

pretendeu-se ainda identificar a contribuição dos diferentes sectores, doméstico, industrial e da 

restauração. 

Uma vez que as estimativas e dados referentes a quantidades efectivamente consumidas, 

produzidas, recolhidas, etc. no que respeita especificamente a este fluxo são deveras escassas, 

foram pesquisadas variadas fontes de informação quer a nível europeu quer a nível nacional, para de 

algum modo se poder validar e confirmar os valores usualmente obtidos. 

Importa ainda referir que foram considerados nesta análise diversos tipos de óleos alimentares. Não 

só foram considerados os típicos óleos de soja, girassol, amendoim, etc. como também outras 

gorduras vegetais e azeites. Esta amostra mais alargada foi escolhida após contacto telefónico 

realizado junto da Dieselbase, uma das maiores empresas de recolha e transformação de óleos 

alimentares usados em biodiesel a operar em Portugal. Tal como foi informalmente referido, as 

empresas de recolha e tratamento a actuar no nosso mercado não têm controlo exacto sobre os 

resíduos que são depositados nos “óleões” que distribuem, podendo os seus clientes colocar tanto 

óleos de fritura, como azeites, como resíduos de outras gorduras vegetais. Foi também referido que 

até ao momento não se verificou qualquer decréscimo na qualidade do biodiesel produzido, 

provocada pela recolha conjunta de todos estes tipos de óleos e gorduras vegetais, uma vez que 

após a recolha é efectuado um pré-tratamento para remoção de algumas impurezas como resíduos 

de água, partículas em suspensão etc. 

Quanto ao período de referência deste estudo, foi escolhido o intervalo de 2000 a 2005 sempre que 

foi possível traçar uma evolução temporal e sempre que existiam dados disponíveis. Mais 

especificamente, o ano mais recente e com estatísticas mais completas demonstrou ser o de 2005. 

Assim, este foi utilizado sempre que foi possível realizar uma análise mais pormenorizada.  

3.1 Consumo de óleos e gorduras alimentares novos  
Assim, de modo a conhecer as quantidades aproximadas de óleos e gorduras vegetais consumidos a 

nível Europeu e Nacional, para posteriormente estimar as quantidades de óleos usados geradas, 

procedeu-se à compilação de dados disponibilizados pelas seguintes fontes: “European Union Oil 

and Protein meal Industry e International Olive Council” e “Instituto Nacional de Estatística e 
Associação da Restauração e Similares de Portugal”. A análise dos dados destas fontes 

Internacionais e Nacionais, será tratada nas próximas duas secções. 
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3.1.1 European Union Oil and Protein meal Industry e International Olive 
Council 

Através de pesquisa nos sites on-line destas organizações europeias, foi possível obter dados 

relativos ao consumo total de óleos e gorduras vegetais quer na União Europeia, quer mais 

especificamente para Portugal.  

Verificou-se que os dados da European Union Oil and Protein meal Industry não contemplavam nas 

suas categoria de óleos e gorduras vegetais, os azeites. Assim, esta limitação que como veremos 

teria algum peso a nível nacional foi colmatada com os dados provenientes do International Olive 

Council.  

Embora a European Union Oil and Protein meal Industry referisse no seu site dispor de dados para a 

União Europeia dos 25, verificou-se que as tabelas apresentadas apenas eram constituídas por 

dados de 24 países, estando em falta dados do Luxemburgo. No entanto, uma vez que este país tem 

apenas uma população de 457.250 habitantes e não se trata de um país mediterrânico, 

potencialmente maior consumidor de azeite visto ser este o pilar da chamada dieta mediterrânea, 

pensa-se que o valor de consumo do Luxemburgo não alteraria significativamente os dados a nível 

europeu.  

Assim, de modo a homogeneizar a informação disponível e calcular um consumo total de óleos e 

gorduras vegetais (azeites mais outros óleos e gorduras), optou-se por compilar também junto do 

International Olive Council as informações referentes apenas aos mesmos 24 países.  

Quanto à Metadata referente aos dados fornecidos pelas duas organizações, existem algumas 

limitações a salientar. Uma das limitações da Metadata referente às estatísticas apresentadas pela 

European Union Oil and Protein meal Industry, aponta para que alguns dos valores de consumo de 

óleos e gorduras vegetais possam estar sub ou sob estimados. Este consumo é calculado com base 

na produção, importação e exportação de óleos brutos e outros, à excepção dos azeites, sendo que 

os dados referentes às importações e exportações têm algumas restrições. Estas prendem-se com o 

facto de as estatísticas referentes à importação e exportação de óleos e gorduras vegetais poderem 

por vezes ser influenciadas por atrasos na obtenção de informação. Ou seja, aquando da realização 

das estatísticas, se as transacções ocorreram mas não foram contabilizadas, o país exportador 

apresenta a quantidade transaccionada em excesso e o país importador essa mesma quantidade em 

défice. No cálculo do consumo esta situação leva a que a quantidade nos países exportadores seja 

sobrestimada e nos países importadores subestimada. Este facto tende a acontecer mais 

frequentemente com os dados dos meses de Dezembro/Janeiro. Outra limitação na Metadata pode 

ocorrer pelo facto de quando é efectuada a exportação, não seja ainda conhecido o real país de 

destino destes óleos e gorduras vegetais, ficando então registado apenas um país de trânsito. 

Exemplo: óleo de colza exportado de França para Roterdão. É registado em França como tendo sido 

exportado para a Holanda, mas de facto apenas se encontra em passagem por Roterdão com destino 

a um terceiro país. 

Quanto à Metadata referente às estatísticas do International Olive Council esta é praticamente 

inexistente, não sendo apresentada qual a forma de cálculo usada para a obtenção do consumo de 
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azeite, pelo que não se conhece se esta estará de acordo com a utilizada pela organização anterior 

(produção + importação - exportação). 

Assim, na Tabela 2 e Figura 1, encontram-se compilados os valores dos dois consumos (óleos e 

gorduras vegetais e azeite) verificados nos últimos seis anos para os quais existem dados 

disponíveis. 

Tabela 2 - Evolução do Consumo total de óleos e gorduras vegetais na União Europeia entre 2000 e 2005.

União Europeia 
Anos 

Consumo de óleos e gorduras vegetais (t) Consumo de azeite (t) Total (t) 

2000 11.068.000 1.834.400 12.902.400 

2001 11.761.000 1.893.700 13.654.700 

2002 11.968.000 1.917.900 13.885.900 

2003 12.528.000 1.979.000 14.507.000 

2004 14.306.000 2.078.000 16.384.000 

2005 16.572.000 1.884.300 18.456.300 

Fonte: Consumo de óleos e gorduras vegetais [32] e consumo de azeite [33]. 

Nota 1: Dados de 2000 a 2003 incluem UE-14 e dados de 2004 e 2005 incluem UE-24 (não tem dados do Luxemburgo). 

Nota 2: Dados de Consumo de azeite (t) em 2005 são provisórios. 
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Figura 1 - Evolução do Consumo total de óleos e gorduras vegetais (t), na União Europeia entre 2000 e 2005. 

Tal como se pode observar na Figura 1, verificou-se uma tendência crescente no consumo total de 

óleos e gorduras vegetais nos seis anos em análise, com um crescimento de aproximadamente 12% 

entre 2000-2003 (dados para UE-14) e 13% entre 2004-2005 (dados para UE-24). O consumo médio 

total nos primeiros 4 anos foi de 13.737.500 toneladas por ano e nos restantes 2 anos foi de 

17.420.150 toneladas por ano. Pode também concluir-se que esta subida do consumo total se deve 
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essencialmente ao consumo de outros óleos e gorduras vegetais que não o azeite, pois este 

apresenta um consumo praticamente estável neste período.  

O consumo total cifrou-se em cerca de 18.456.300 toneladas no ano de 2005, sendo que 16.572.000 

toneladas correspondem a óleos e gorduras vegetais e 1.884.300 toneladas a azeites. 

De seguida e através dos dados disponíveis de consumo total de óleos e gorduras vegetais para o 

ano de 2005, discriminados por país da União Europeia e com base na população estimada para 

cada país, calculou-se a Capitação Média ou Consumo per capita (t/hab) do total de óleos e gorduras 

vegetais. Assim, será possível perceber quais os países da União Europeia mais ou menos 

consumidores deste tipo de produto alimentar ou com um consumo acima ou abaixo da média 

europeia.  

Na Tabela 3 e Figura 2, apresentam-se os resultados obtidos de consumos e capitações por país.  

Tabela 3 - Consumo e Capitação Média do total de óleos e gorduras vegetais, nos países da União Europeia em 2005. 

País Consumo de óleos e 
gorduras vegetais (t) 

Consumo 
de azeite (t) Total (t) População 

(hab) 
Capitação 

Média (t/hab) 
AT – Áustria 196.000 5.900 201.900 8.236.225 0,025 

BE – Bélgica 953.000 12.400 965.400 10.478.617 0,092 

CY – Chipre 20.000 8.000 28.000 757.795 0,037 

CZ – República Checa 357.000 * 2.800 359.800 10.235.828 0,035 

DE – Alemanha 4.230.000 40.000 4.270.000 82.469.422 0,052 

DK – Dinamarca 424.000 1.900 425.900 5.419.432 0,079 

EE – Estónia 34.000 * 100 34.100 1.346.097 0,025 

ES – Espanha 1.216.000 470.500 1.686.500 43.398.143 0,039 

FI – Finlândia 85.000 1.200 86.200 5.246.096 0,016 

FR – França 1.699.000 99.500 1.798.500 62.702.371 0,029 

GR – Grécia 260.000 * 258.000 518.000 11.103.965 0,047 

HU – Hungria 216.000 1.200 217.200 10.087.065 0,022 

IE – Irlanda 98.000 2.200 100.200 4.159.096 0,024 

IT – Itália 1.593.000 837.100 2.430.100 58.607.043 0,041 

LT – Lituânia 116.000 * 200 116.200 3.414.304 0,034 

LV – Letónia 38.000 * 500 38.500 2.300.512 0,017 

MT – Malta 5.000 500 5.500 403.507 0,014 

NL – Holanda 1.934.000 12.900 1.946.900 16.319.868 0,119 

PL – Polónia 651.000 * 3.100 654.100 38.165.445 0,017 

PT – Portugal 240.000 * 70.000 310.000 10.549.424 0,029 

SE – Suécia 271.000 * 3.600 274.600 9.029.572 0,030 

SI – Eslovénia 51.000 * 1.500 52.500 2.000.474 0,026 

SK – Eslováquia 130.000 * 800 130.800 5.387.001 0,024 

UK – Reino Unido 1.755.000 50.400 1.805.400 60.226.500 0,030 

Média da UE-24 690.500 78.513 769.013 19.251.825 0,040 

Total da UE-24 16.572.000 1.884.300 18.456.300 462.043.802 0,040 

Fonte: Consumo de óleos e gorduras vegetais [32], consumo de azeite [33] e População [34]. 

Nota: Dados de consumo de azeite (t) – Provisórios. 

*: Estimativa 
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Consumo (t) e Capitação Média (t/hab) do total de óleos e gorduras vegetais, 
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0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

Países

Q
ua

nt
id

ad
e 

(t)

0

0,04

0,08

0,12

0,16

C
ap

ita
çã

o 
M

éd
ia

 (t
/h

ab
)

Quantidade (t) Capitação (t/hab)

 

Figura 2 – Consumo e Capitação Média do total de óleos e gorduras vegetais, nos países da União Europeia em 2005. 

Tal como se pode observar através da Tabela 3 e no Figura 2, os valores apresentados para a 

Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Holanda, parecem sofrer de alguma das limitações expostas 

anteriormente, uma vez que o seu comportamento se encontra bastante discrepante dos restantes 

países da União Europeia. 

Apesar destas limitações, conclui-se que o consumo português de óleos e gorduras vegetais, em 

2005, ficou abaixo da média europeia, cifrando-se em cerca de 310.000 toneladas. Quanto ao 

consumo per capita verificado para o nosso país, este ronda as 0,029 toneladas por habitante, 

também abaixo da média europeia (0,040 t/hab).  

No entanto é de ressalvar que, de acordo com o que seria de esperar e tal como já referido 

anteriormente, os países com maior consumo per capita de azeite são os mediterrâneos, estando 

entre eles Portugal (0,007 t/hab), Espanha, Itália, Grécia e Chipre, todos bastante acima da capitação 

média europeia de azeite (0,004 t/hab). 

Foi ainda possível compilar informação mais detalhada sobre a evolução do consumo total de óleos e 

gorduras vegetais em Portugal, entre 2000 e 2005, tal como apresentado na Tabela 4 e Figura 3. 

Tabela 4 – Evolução do Consumo total de óleos e gorduras vegetais em Portugal entre 2000 e 2005. 

Portugal 
Anos 

Consumo de óleos e gorduras vegetais (t) Consumo de azeite (t) Total (t) 

2000 214.000 60.500 274.500 

2001 224.000 61.500 285.500 

2002 225.000 64.900 289.900 

2003 210.000 67.000 277.000 

2004 200.000 74.500 274.500 

2005 240.000 70.000 310.000 

Fonte: Consumo de óleos e gorduras vegetais [32] e consumo de azeite [33]. 

Nota: Dados de 2005, consumo de óleos e gorduras vegetais – Estimativa e consumo de azeite (t) – Provisórios. 
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Figura 3 – Evolução do Consumo total de óleos e gorduras vegetais em Portugal entre 2000 e 2005. 

Tal como se pode observar no Figura 3, nos últimos anos tem-se verificado uma tendência para um 

muito leve crescimento do consumo total de óleos e gorduras vegetais (excepção mesmo para os 

anos de 2003 e 2004), tendo sido este crescimento de cerca de 13% desde o ano 2000. Como já se 

viu, esta evolução é semelhante à evolução do consumo destes produtos na União Europeia, estando 

mais uma vez o consumo de azeite praticamente estabilizado. O consumo médio para este período, 

2000 a 2005, foi de 285.233 toneladas por ano.  

O consumo cifrou-se em cerca de 310.000 toneladas no ano de 2005, sendo que 240.000 toneladas 

correspondem a óleos e gorduras vegetais (estimativa) e 70.000 toneladas a azeites (dados 

provisórios). 

3.1.2 Instituto Nacional de Estatística e Associação da Restauração e 
Similares de Portugal (ARESP) 

Na tentativa de confirmar e validar os valores obtidos, para Portugal, através dos dados e estimativas 

das fontes anteriores, procurou-se obter o mesmo tipo de informação junto da fonte estatística 

nacional, o Instituto Nacional de Estatística.   

Através dos quadros de Balanço de Aprovisionamento de Gorduras e Óleos Vegetais Brutos em 

Portugal disponibilizados no site on-line do INE, retirou-se os valores disponíveis de utilização interna 

(t) do total de óleos e gorduras vegetais, utilizados para consumo humano e transformação industrial. 

Este total inclui, óleo de girassol, óleo de soja, azeite, e outras gorduras e óleos vegetais brutos. Por 

sua vez esta última categoria inclui: amendoim (não para consumo directo), copra, palmiste, colza, 

bagaço de azeitona, grainha de uva, gérmen de milho, cártamo, linho, rícino, algodão e outras 

gorduras e óleos vegetais. Pensa-se que estas categorias correspondam exactamente às categorias 

já apresentadas pelas fontes anteriores (azeites e outros óleos e gorduras vegetais). 
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Sempre que possível foram considerados os dados estatísticos mais recentes, ou seja, os dados de 

2003 a 2005 tiveram por base as Estatísticas Agrícolas – 2006 [35], os dados de 2002 as Estatísticas 

Agrícolas – 2005 [36] e por fim, os dados de 2001 e 2000 as Estatísticas Agrícolas – 2004 [37]. 

O período temporal escolhido foi, à semelhança do utilizado nas estatísticas anteriores, o intervalo 

entre 2000 e 2005 (último ano com dados disponíveis também nas estatísticas do INE). 

Ao contrário das fontes anteriores o INE apresenta valores diferenciados segundo diversos tipos de 

utilização interna. Sendo que através da Metadata existente se pode definir o tipo “transformação 

industrial” como sendo as “quantidades de produtos utilizados na fabricação de um produto derivado 

alimentar, para o qual existe um balanço específico” [35] e o tipo “consumo humano” como sendo o 

“emprego que corresponde às quantidades de produtos consumidos pela população residente, quer 

sobre a forma de produto primário, consumido nesse estado, quer sobre a forma de produto 

industrializado, convertido a primário, durante o período de referência” [35]. Uma vez que as fontes 

anteriores não apresentavam esta distinção, considerou-se que os valores apresentados por estas 

diriam respeito ao total apontado para a utilização interna. 

No entanto, e uma vez que através destas definições não é totalmente claro quais os sectores 

abrangidos em cada um e uma vez que se verificou que o total da utilização interna não é igual à 

soma da transformação industrial e consumo humano, efectuou-se contacto telefónico directo com o 

departamento de Estatísticas Agrícolas e de Ambiente do INE.  

Assim, foi possível esclarecer que esta transformação industrial se refere apenas ao consumo de 

óleos alimentares efectuado por três empresas nacionais de produção de margarinas (uma vez que 

apenas estas têm um balanço específico).  

Foi também explicitado que o consumo humano se refere não só ao consumo efectivado 

directamente pelo sector doméstico e da restauração, mas também ao consumo de óleos e gorduras 

vegetais efectuado por parte do sector industrial. Nomeadamente, óleos consumidos pelas indústrias 

de produção de batata frita em pacote, congelados pré-fritos, entre outras. 

Foi ainda possível esclarecer que a utilização interna referenciada nas estatísticas do INE incluem 

não só a transformação industrial (basicamente para produção de margarinas) e o consumo humano 

(restauração, doméstico e parte do industrial), mas também o óleo alimentar usado para alimentação 

animal, utilização industrial (para produção de sabões) e perdas. Estas últimas três categorias não 

são no entanto explicitadas nestas estatísticas uma vez que não se tratam de aplicações 

directamente para consumo alimentar humano. 

Assim, foram gentilmente cedidos pelo INE dois dados importantes retirados do Inquérito Anual à 

Produção Agro-Industrial: o consumo de óleos alimentares em 2005 pelo total das Agro-indústrias 

(indústrias que transformam matérias-primas em bens alimentares) e mais particularmente o 

consumo de óleos alimentares para produção de batata frita, uma vez que esta se trata de uma 

actividade grande consumidora deste tipo de óleos. 

Na Tabela 5 e Figura 4, apresenta-se a evolução do consumo total de óleos e gorduras vegetais em 

Portugal, entre 2000 e 2005. 
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Tabela 5 – Evolução do Consumo total de óleos e gorduras vegetais em Portugal entre 2000 e 2005. 

Utilização Interna, em Portugal 

Anos Transformação 
Industrial 

(margarinas) (t) 
Consumo 

Humano (t) 

Alimentação Animal, 
Utilização Industrial (sabões) 

e perdas (t) 
Total (t) 

2000 49.000 217.000 13.000 279.000 

2001 51.000 218.000 20.000 289.000 

2002 44.000 212.000 27.000 283.000 

2003 39.000 213.000 24.000 276.000 

2004 35.000 219.000 22.000 276.000 

2005 36.000 224.000 19.000 279.000 

Fonte: 2005 a 2003 [35], 2002 [36] e 2000 e 2001 [37]. 

Nota: Dados de 2005 Provisórios. 
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Figura 4 – Evolução do Consumo total de óleos e gorduras vegetais em Portugal entre 2000 e 2005. 

Tal como se pode observar no Figura 4, nos últimos anos tem-se verificado um consumo de óleos e 

gorduras vegetais praticamente estável, tendo-se atingido um mínimo de 276.000 toneladas em 2003 

e 2004 e um máximo de 289.000 toneladas em 2001. O consumo médio para este período, 2000 a 

2005, foi aproximadamente de 280.333 toneladas por ano.  

De acordo com os resultados obtidos através dos dados das duas organizações anteriores, o 

consumo médio para este mesmo período rondou as 285.233 toneladas por ano. 

Comparando os resultados obtidos, verifica-se que o valor auferido para o consumo médio, de 2000 a 

2005, se encontra dentro da mesma ordem de grandeza, com uma diferença de 4.900 toneladas, o 

que representa 1,7% do valor de ambas as estimativas.  

Segundo os dados provisórios de 2005 do INE, o consumo total de óleos e gorduras vegetais foi de 

aproximadamente 279.000 toneladas, o que comparando com as 310.000 toneladas apontadas pelas 
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organizações internacionais, resulta numa diferença de 31.000 toneladas. Os valores obtidos apesar 

de apresentarem uma diferença de cerca de 10% encontram-se dentro da mesma ordem de 

grandeza. 

Na Tabela 6, apresentam-se os restantes dados fornecidos pelo INE em contacto directo com o 

departamento de Estatísticas Agrícolas, no que respeita o consumo das Agro-indústrias no ano de 

2005 (dados provisórios). 

Tabela 6 – Consumo total de óleos alimentares pelas Agro-indústrias e Capitação (t/empresa), em Portugal em 2005. 

Portugal, 2005 

Designação N.º de 
empresas 

Consumo total de óleos 
alimentares (t) Capitação (t/empresa) 

Indústria de fabrico de batata frita 8 5.395 674,4 

Restantes Agro-indústrias 116 8.919 76,9 

Total das Agro-indústrias 124 14.314 - 

Fonte: Dados apresentados em destaque (negrito) – INE, restantes – calculados/estimados.  

O consumo de óleos alimentares nas agro-indústrias para produção de outros bens alimentares, 

rondou as 14.314 toneladas em 2005. 

Tal como se pode observar na Tabela 6, a indústria do fabrico de batata frita é a que apresenta maior 

capitação, cerca de 674 t/empresa. Esta, bem como a indústria de produção de margarinas, é uma 

das grandes consumidoras de óleos alimentares em Portugal. 

Tal como se pode observar na Tabela 5, a indústria das margarinas consumiu em 2005 cerca de 

36.000 toneladas de óleos e gorduras vegetais brutos. Sabendo que estes foram consumidos por 

apenas três empresas, esta indústria apresenta uma capitação de aproximadamente 12.000 

t/empresa. Este valor tão elevado deve-se ao facto das margarinas serem constituídas 

maioritariamente por óleo vegetal líquido e hidrogenado. 

Portanto, o valor total do consumo de óleos alimentares no sector industrial, contempla todo o 

consumo apontado como transformação industrial (para produção de margarinas), bem como parte 

do consumo humano anteriormente referido (parte respeitante às agro-indústrias). 

Note-se que não foram consideradas as utilizações industriais para fabrico de sabões e alimentação 

animal uma vez que tal como referido pelo INE estes não se destinam a consumo alimentar humano 

e uma vez que pela falta de dados disponíveis não seria possível calcular posteriormente as 

quantidades de óleos usados geradas. Pensa-se ainda que estas quantidades seriam bastante 

pequenas e que actualmente os óleos utilizados nestas actividades não sejam propriamente óleos 

novos mas sim maioritariamente óleos usados (embora tenha já sido proibida pela Comissão 

Europeia a utilização de óleos alimentares usados para alimentação animal). 

É ainda de referir que foram efectuadas diversas tentativas de contacto junto das maiores indústrias 

de produção de batata frita a operar em Portugal. Tendo apenas sido obtida resposta por parte das 

empresas da marca “Matutano”, “Saloinha” e “Dalimar”. A primeira apontou, para 2005, um consumo 

de cerca de 6.590 toneladas de óleos alimentares novos, a segunda cerca de 600 toneladas e a 

terceira cerca de 200 toneladas. Ora, como se pode verificar apenas o total destas três empresas, 
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7.390 toneladas, é já bastante superior ao estimado pelo INE para cerca de 8 empresas produtoras 

de batata frita. 

Portanto, apesar destas não serem fontes oficiais, teme-se que os valores estimados e aqui 

apresentados para o sector industrial estejam sub-valorizados, podendo ser efectivamente superiores 

aos indicados e inquiridos pelo INE. 

Assim, e apesar das limitações referidas, através dos dados anteriores é possível apontar um valor 

de consumo de óleos alimentares novos no sector industrial em 2005, de cerca de 50.314 toneladas.  

 

De seguida, pretendeu-se saber qual a parte do consumo humano apontado anteriormente que será 

imputável ao sector da restauração. Para tal, foram consultados dados do Observatório da 

Restauração – 2004 [38], inquérito realizado pela ARESP.  

Segundo os dados deste observatório, em média os estabelecimentos de restauração associados 

consomem 125 litros de óleos alimentares e 40 litros de azeite por mês. O que representa cerca de 

1.980 litros/ano = 1,82 t/ano por empresa (sendo que 920 kg ≈ 1.000 litros [39] e [23]).  

Seria então necessário conhecer o número de empresas associadas a este sector, no entanto, não 

existe a nível nacional nenhum registo concreto sobre esta matéria, existindo apenas estimativas, tal 

como referido em Setembro de 2006 pelo Ex-Presidente da Confederação de Turismo Português 

(CTP) – Atílio Forte, em entrevista “…Podemos dizer, grosso modo, porque, infelizmente não existe 

cadastro feito – uma velha reivindicação da ARESP que a CTP apoia incondicionalmente, mas há um 

número redondo de cerca de 100 mil empresas que exercem, actualmente, a sua actividade no 

turismo e que, entre 80 a 85% dessas empresas, seguramente, desenvolvem a sua actividade na 

área da restauração e bebidas.”[40]. 

Recentemente, em Setembro de 2007, foram publicados pelo INE os primeiros resultados de um 

processo de integração da informação estatística sobre empresas referente ao ano de 2005 [41]. Os 

dados preliminares avançados pelo INE no que se refere às empresas da Secção CAE rev.2.1 

(Código de Actividade Económica, revisão 2.1) H – Alojamento e Restauração encontram-se 

sintetizados na Tabela 7. 

Assim, considerando o número de empresas do sector da restauração e similares (inclui as 

subsecções, estabelecimentos hoteleiros, parques de campismo e outros alojamentos de curta 

duração, restaurantes, estabelecimentos de bebidas, cantinas e fornecimento de refeições ao 

domicilio) existentes em 2005 e a estimativa da capitação de óleos alimentares novos consumidos 

pelos associados da ARESP em 2004, pode calcular-se uma estimativa redonda do consumo total de 

óleos e gorduras vegetais novos no sector da restauração para 2005.   

Note-se que no entanto este consumo pelo sector da restauração pode estar sub ou sob estimado 

uma vez que não se conhece a variação no consumo desta matéria-prima entre 2004 e 2005 

especificamente para este sector. Apenas se sabe que entre 2004 e 2005 houve um aumento no 

consumo humano de cerca de 2,3%, no entanto este consumo humano inclui as categorias da 
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restauração, industria e doméstico pelo que não se pode especificar qual dos sectores contribuiu 

mais ou menos para esta variação, este facto poderá influenciar ligeiramente a estimativa também 

apresentada na Tabela 7.  

É ainda de referir que foram consideradas para a elaboração desta estimativa todas as subsecções 

do CAE Alojamento e Restauração, sem no entanto ser possível averiguar se todos os 

estabelecimentos hoteleiros, parques de campismo e estabelecimentos de bebidas consumiram 

efectivamente qualquer tipo de óleos alimentares. No entanto, uma vez que o total de empresas 

apontado se encontra bastante próximo do valor redondo referido pelo Ex-Presidente da CTP pensa-

se que este possa ser o valor mais adequado a utilizar. 

Tabela 7 – Consumo total de óleos e gorduras vegetais pelas empresas de restauração e similares em Portugal em 2005. 

Portugal, 2005 

Designação N.º de empresas Capitação (t/empresa) Consumo total (t) 

Total das empresas de restauração 
e similares 85.561 1,82 155.721 

Fonte: N.º de empresas [41] e Capitação estimada com base em [38]. 

Assim, através dos dados anteriores é possível apontar um valor de consumo de óleos e gorduras 

vegetais novos no sector da restauração em 2005, de cerca de 155.721 toneladas. 

Através da capitação estimada acima e através dos dados do número de empresas discriminados por 

Região [41], foi possível estimar ainda um consumo médio de óleos alimentares novos para cada 

região (NUT II) do país.  

Este consumo estimado trata-se apenas de um consumo médio indicativo que apenas tem em conta 

a capitação nacional estimada para o sector da restauração e o número de empresas existente em 

cada região. Embora esta estimativa seja algo limitada pela razão exposta, estes valores são 

bastante importante de modo a identificar potencias regiões fulcrais no delinear de um futuro 

esquema de recolha e tratamento dos óleos alimentares usados gerados pela utilização hoteleira 

destes óleos alimentares novos.  

Assim, na Tabela 8 encontra-se resumida por região do país a estimativa do consumo médio referido 

anteriormente para o sector da hotelaria em Portugal, no ano de 2005. 
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Tabela 8 – N.º de empresas CAE rev.2.1 H - Alojamento e Restauração (restaurantes e similares) existentes em Portugal em 

2005 e consumo médio de óleos alimentares novos, por região (NUT II). 

CAE rev.2.1 H - Alojamento e Restauração, 2005 

Região (NUT II) N.º de empresas Consumo médio (t) 

Norte 26.771 48.723 

Centro 18.496 33.663 

Lisboa e Vale do Tejo 22.174 40.357 

Alentejo 7.478 13.610 

Algarve 7.376 13.424 

Total Continente 82.295 149.777 

Açores 1.347 2.452 

Madeira 1.919 3.493 

Total Regiões Autónomas  3.266 5.944 

Total Nacional 85.561 155.721 

Fonte: N.º de empresas – INE [41] e Consumo – estimativas. 

Tal como se pode observar as regiões mais consumidoras são a região Norte e a região de Lisboa e 

Vale do Tejo. Verificou-se ainda que as regiões autónomas não serão problemáticas em termos de 

resíduos gerados por este sector, uma vez que dado o baixo número de empresas, são pequenas 

consumidoras de óleos novos face ao consumo nacional. 

 

Uma vez que tal como já referido o consumo humano total inclui o consumo verificado no sector 

industrial (apenas a fracção industrial que não está incluída na transformação industrial de 

margarinas), o consumo no sector da restauração e o consumo doméstico, ao conhecer os três 

primeiros é possível obter uma estimativa do consumo no sector doméstico.  

Na Tabela 9, são apresentados os valores obtidos para o consumo no sector doméstico, e calculada 

a capitação com base nas estatísticas de população residente em Portugal no ano de 2005 [42]. 

Tabela 9 – Consumo total de óleos e gorduras vegetais no sector doméstico e Capitação em Portugal em 2005. 

Portugal, 2005 

Designação Consumo total (t) População (hab) Capitação (t/hab) 

Total consumo doméstico 53.965 10.549.424 0,005 

Fonte: Consumo e capitação – estimativas, População – INE [42].  

Assim, tal como se pode observar na Tabela 9, é possível apontar um valor de consumo de óleos e 

gorduras vegetais novos para o sector doméstico em 2005, de aproximadamente 53.965 toneladas. 

Através da capitação estimada acima e através dos dados de população discriminados por Região e 

Municípios [42], e conhecendo os municípios abrangidos por cada Sistema de Gestão de RSU [43], 

foi possível estimar ainda um consumo médio de óleos e gorduras alimentares novos para cada 

região (NUT II), município e sistema de gestão de RSU do país.  

Uma vez que actualmente não são realizadas campanhas a nível nacional de modo a conhecer os 

hábitos de consumo de cada região do país, este consumo estimado trata-se apenas de um consumo 
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médio indicativo que apenas tem em conta a capitação nacional estimada e a população residente 

em cada região, concelho, etc. Tal como exposto anteriormente, embora esta estimativa seja algo 

limitada estes valores são bastante importantes de modo a identificar quais as potencias regiões mais 

importantes na implementação de um futuro esquema de recolha e tratamento dos óleos alimentares 

usados gerados pela utilização doméstica destes óleos alimentares novos.  

Em Anexo IV, encontra-se uma tabela exaustiva do consumo de óleos e gorduras alimentares novos 

estimados por região, município e sistema de gestão de RSU para Portugal em 2005. 

Na Tabela 10 encontra-se resumida por região do país a estimativa do consumo médio referido 

anteriormente para o sector doméstico em Portugal, no ano de 2005. 

Tabela 10 – Estimativa do consumo médio de óleos alimentares novos em Portugal por região em 2005. 

2005 

Região (NUT II) População (hab) Consumo médio (t) 

Norte 3.590.949 18.369 

Centro 1.974.302 10.099 

Lisboa e Vale do Tejo 3.508.001 17.945 

Alentejo 575.549 2.944 

Algarve 414.158 2.119 

Total Continente 10.062.959 51.477 

Açores 241.724 1.237 

Madeira 244.742 1.252 

Total Regiões Autónomas 486.465 2.488 

Total Nacional 10.549.424 53.965 

Fonte: População – INE [42] e Consumo – estimativas. 

Tal como se pode observar, à semelhança do sector anterior, as regiões mais consumidoras são a 

região Norte e a região de Lisboa e Vale do Tejo. Verificou-se também que as regiões autónomas em 

termos de consumo doméstico equivalem praticamente ao consumo de regiões como o Algarve e o 

Alentejo, sendo a sua importância mais significativa neste sector do que no sector da restauração.  

 

Em seguida, na Tabela 11 e no Figura 5, apresentam-se resumidos os valores obtidos para cada 

sector e as percentagens representativas do peso de cada um no consumo total de óleos alimentares 

novos em Portugal em 2005. 

Tabela 11 – Consumo de óleos alimentares por sector e Capitação (t/emp ou t/hab), em Portugal em 2005. 

Portugal, 2005 

Designação N.º de empresas ou 
N.º de habitantes

Consumo total de óleos 
alimentares (t)

Capitação (t/empresa 
ou t/hab) 

Sector Industrial 127 50.314 396,17 

Sector da Restauração 85.561 155.721 1,82 

Sector Doméstico 10.549.424 53.965 0,005 

Total (estimativa) - 260.000 - 

Fonte: N.º de empresas e habitantes – INE [41] e [42], restantes – estimativas.   
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Figura 5 – Consumo de óleos alimentares por sector (%) em Portugal, 2005. 

3.2 Produção de óleos e gorduras alimentares usados  
Na secção que se segue serão elaboradas estimativas, com base nos cálculos efectuados e valores 

obtidos anteriormente, sobre a quantidade de óleos e gorduras alimentares geradas em Portugal. 

Estes cálculos à semelhança dos anteriores têm por base dados do ano 2005. 

Seguidamente serão apresentados os pressupostos assumidos em cada sector, sendo que no sector 

da restauração e doméstico, sentiu-se a necessidade de obter novas capitações descontando no 

consumo obtido, valores respeitantes a quantidades de azeites que embora sejam consumidas não 

irão gerar directamente resíduos (por exemplo azeites usados para tempero de saladas, etc.).  

O subsector da Fabricação de Sabões, detergentes e Glicerina era constituído em 1998 por 64 

empresas, concentradas na região de Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte. A região Centro tinha 

apenas 8% das empresas existentes e a região autónoma da Madeira 3%, não existindo nenhuma 

empresa nas restantes regiões. No Guia Técnico sobre o sector dos óleos vegetais derivados e 

equiparados, do INETI [44], são descriminados os resíduos produzidos por este e outros subsectores. 

Tal como se pode aferir esta indústria não produz resíduos de óleos e gorduras alimentares usados 

(ao ano de 1998 ainda vigorava o código europeu de resíduos – CER 20 01 08). 

Assim, à partida excluiu-se destes cálculos a fracção de utilização interna de óleos alimentares 

novos, que segundo o INE diz respeito aos óleos consumidos em alimentação animal, produção de 

sabão e perdas. Optou-se por esta metodologia uma vez que se supõe que as quantidades de óleos 

alimentares usados resultantes destas utilizações serão praticamente nulos ou insignificantes perante 

as quantidades geradas pelos restantes sectores.  

Pretende-se assim conhecer as quantidades geradas neste fluxo de resíduos que terão de ser 

posteriormente recolhidas e valorizadas, através de um correcto sistema de gestão. 

 

Para o cálculo das quantidades geradas de óleos e gorduras alimentares usados no sector da 

indústria em 2005, foram tidos em conta os seguintes pressupostos: 
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• O subsector da Fabricação de Margarinas e de Gorduras Alimentares Similares era já em 1998 

constituído por apenas 3 empresas, concentradas na região de Lisboa e Vale do Tejo (2 

empresas) e na região Norte (1 empresa).  

Após nova consulta ao Guia Técnico já referido [44], verificou-se que esta indústria não produz 

resíduos de óleos e gorduras alimentares usados. Também como já referido anteriormente, para 

o fabrico de margarinas o constituinte principal das mesmas é o óleo alimentar pelo que se 

considera igual a zero as quantidades de óleos e gorduras alimentares usados geradas (é tudo 

incorporado). Assim, para o balanço dos óleos gerados admitiu-se que contribuem apenas as 

Agro-indústrias. Estas consumem 14.314 toneladas por ano de óleos novos e são 124, o que 

corresponde a uma capitação de aproximadamente 115, 44 t/ano. 

• No contacto referido com a empresa “Matutano” esta apontou, para 2005, um consumo de cerca 

de 6.590 toneladas de óleos alimentares novos e consequente geração de 230 toneladas de 

óleos usados, o que representa aproximadamente 3,5% do consumo inicial.  

A empresa “Dalimar” apresenta um consumo de 200 toneladas de óleos novos, sendo que indica 

que cada quilo de batata frita consome cerca de 0,32 litros de óleo. Tendo uma capacidade de 

produção de 250 quilos de batata frita por hora e considerando turnos de 10 horas, estimou-se 

que os resíduos resultantes seriam aproximadamente 16,7 toneladas por ano o que corresponde 

a 8,4% do consumo. 

• No estudo levado a cabo pela empresa IPA em 2004 e sua actualização em 2006 [39] e [23], é 

apontada uma estimativa elaborada pelo já extinto Centro para a Conservação da Energia 

(estimativa que não foi possível confirmar e que se referia ao ano 2000) que aponta para a 

produção neste sector de apenas 540 toneladas por ano de óleos e gorduras alimentares usados. 

Estes estudos referem ainda que este valor resulta de um valor concreto fornecido pelos 

industriais e que foi confirmado em contactos estabelecidos pela equipa de projecto (no entanto 

não são apresentadas referencias em concreto às fontes de informação que terão fornecido estes 

dados). É ainda referido que neste sector “…devido à melhoria constante de equipamentos de 

fritura, conclui-se que o consumo de óleo é optimizado, resultando apenas uma pequena porção 

de óleo usado” e “…dos óleos novos utilizados, a maior parte é virtualmente consumida na sua 

totalidade”. Assim, é apontado por estes que o resíduo gerado representa apenas cerca de 10% 

do consumo de óleo. [23]. 

Tal como se viu, não existem valores consensuais nem de referência para qual será a percentagem 

de óleos e gorduras alimentares novos que efectivamente constituem resíduo no final dos processos 

produtivos. Foi então necessário constituir uma gama de variação provável (baseada nos pontos 

anteriores) para conhecer qual será o possível universo de valores a considerar na recolha destes 

resíduos.  

A gama considerada foi de 5% a 10% e os resultados obtidos encontram-se sintetizados na Tabela 

12. 
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Tabela 12 – Estimativa das quantidades de óleos e gorduras alimentares usadas geradas no ano de 2005 no sector da 

indústria Agro-alimentar. 

Gama Estimativa das Quantidades de OAU geradas em 2005 (t) 

5% a 10% 716 a 1.431 

Novamente é de referir que as estimativas aqui apontadas têm por base o ano de 2005, sendo que 

actualmente é de prever que estes valores possam ser bastante aproximados uma vez que se tem 

verificado uma estabilização geral no consumo de óleos e gorduras alimentares novos. Estes poderão 

no entanto ser um pouco mais elevados se se vier a verificar que o número de empresas deste sector 

aumentou nos últimos anos, o que só poderá ser feito quando surgirem ou forem divulgados pelo INE 

novos dados respeitantes às empresas constituídas no nosso país, bem como dados dos actuais 

balanços de aprovisionamento de óleos e gorduras vegetais brutos. 

Verificou-se que uma variação (aumento) de 5% na percentagem de resíduo considerada duplica 

aproximadamente as quantidades de OAU geradas e que consequentemente terão de ser recolhidas. 

 

Para o cálculo das quantidades geradas de óleos e gorduras alimentares usados no sector da 

restauração em 2005, foram tidos em conta os seguintes pressupostos: 

• As gorduras ou óleos de fritura se reutilizados demasiadas vezes representam riscos para a 

saúde dos consumidores. Deste modo, tem vindo a ser necessário controlar a qualidade destes 

produtos.  

“Na preparação e fabrico de géneros alimentícios sujeitos a fritura, a temperatura da gordura ou 

do óleo não deverá ultrapassar 180ºC (de modo a minimizar a degradação qualitativa do óleo). A 

qualidade das gorduras e óleos deve ser verificada através de uma análise sensorial, 

identificando alterações tais como: o aumento da viscosidade, escurecimento da cor, cheiro 

desagradável, acidificação do sabor, libertação contínua de fumo a temperatura <170ºC e 

formação abundante de espuma, e confirmada por meio de testes que avaliam o seu teor em 

ácidos gordos livres e especialmente em compostos polares. Na fritura de géneros alimentícios 

as gorduras e óleos comestíveis utilizados não podem apresentar um teor em compostos polares 

superior a 25%” [45].  

Quando notada qualquer tipo de alteração indicada anteriormente os óleos deverão ser 

imediatamente substituídos por óleos novos. O sector da restauração tem vindo assim a ser cada 

vez mais fiscalizado, neste e noutros aspectos. Deste modo pensa-se que actualmente a 

percentagem de óleos novos que geram resíduo neste sector deverá ser bastante elevada, dadas 

as restrições de reutilização. 

• Tal como já referenciado, para o cálculo do consumo de óleos e gorduras novos neste sector, 

foram consultados os dados do Observatório da Restauração – 2004 [38], inquérito realizado pela 

ARESP. Segundo os dados anteriormente apresentados, em média os estabelecimentos de 

restauração associados consomem 125 litros de óleos alimentares e 40 litros de azeite por mês. 
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No entanto, também é referido que dos 40 litros de azeite que são consumidos, cerca de 17 litros 

são consumidos directamente pelos clientes pelo uso de galheteiros. 

Assim, em bom rigor estes 17 litros mensais não deverão integrar os cálculos das quantidades de 

resíduos geradas, uma vez que são totalmente consumidos para tempero. Portanto, o consumo 

que poderá levar à geração de resíduos de óleos e gorduras alimentares, será: 125 litros de óleos 

novos + 23 litros de azeite por mês. O que representa cerca de 1.776 litros/ano = 1,63 t/ano por 

empresa num total de 85.561 empresas (sendo que 920 kg ≈ 1.000 litros [39] e [23]).  

• No estudo IPA [23], já referenciado anteriormente, é apontada uma estimativa da ARESP de 80% 

de produção de resíduo face ao quantitativo total de óleos e gorduras consumidos, valor não 

confirmado por nenhuma fonte nacional ou internacional. 

Mais uma vez não existem valores consensuais nem de referência para qual será a percentagem de 

óleos e gorduras alimentares novos que efectivamente constituem resíduo no final dos processos 

produtivos. Foi novamente necessário constituir uma gama de variação provável (baseada nos pontos 

anteriores) para conhecer qual será o possível universo de valores a considerar na recolha destes 

resíduos.  

A gama considerada foi de 70% (considerando que nem todos os estabelecimentos cumprem com as 

normas de segurança alimentar e reutilizam mais vezes os óleos e gorduras alimentares do que seria 

desejável) a 80% e os resultados obtidos encontram-se sintetizados nas Tabela 13 e Tabela 14, 

desagregados por região do país. 

Tabela 13 – Quantidades de óleos e gorduras alimentares usados geradas por região no ano de 2005, considerando que 70% 

do total de óleos novos consumido gera resíduo (sector da restauração). 

Ano 2005, considerando que 70% é resíduo 

Região (NUT II) Quantidade de OAN consumido 
que gera resíduo (t) 

Quantidades de OAU geradas 
(t) 

Norte 43.742 30.619 

Centro 30.221 21.155 

Lisboa e Vale do Tejo 36.231 25.361 

Alentejo 12.218 8.553 

Algarve 12.052 8.436 

Total Continente 134.463 94.124 

Açores 2.201 1.541 

Madeira 3.135 2.195 

Total Regiões Autónomas  5.336 3.735 

Total Nacional 139.800 97.860 
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Tabela 14 – Quantidades de óleos e gorduras alimentares usados geradas por região no ano de 2005, considerando que 80% 

do total de óleos novos consumido gera resíduo (sector da restauração). 

Ano 2005, Considerando que 80% é resíduo 

Região (NUT II) Quantidade de OAN consumido 
que gera resíduo (t) 

Quantidades de OAU geradas 
(t) 

Norte 43.742 34.993 

Centro 30.221 24.177 

Lisboa e Vale do Tejo 36.231 28.984 

Alentejo 12.218 9.775 

Algarve 12.052 9.641 

Total Continente 134.463 107.571 

Açores 2.201 1.761 

Madeira 3.135 2.508 

Total Regiões Autónomas  5.336 4.269 

Total Nacional 139.800 111.840 

Tal como nas estatísticas avançadas para o sector industrial, é de referir que as estimativas aqui 

apontadas têm por base o ano de 2005, sendo que actualmente é de prever que estes valores 

possam ser bastante aproximados uma vez que se tem verificado uma estabilização geral no 

consumo de óleos e gorduras alimentares novos.  

Estes valores poderão ser um pouco mais elevados se se vier a verificar que o número de 

estabelecimentos de restauração e similares aumentou nos últimos anos, o que só poderá ser feito 

quando surgirem ou forem divulgados pelo INE novos dados sobre empresas de CAE H – Alojamento 

e Restauração, bem como dados dos actuais balanços de aprovisionamento de óleos e gorduras 

vegetais brutos. 

Verificou-se que uma variação (aumento) de 10% na percentagem de resíduo considerada faz 

aumentar em cerca de 13.980 toneladas as quantidades de OAU geradas e que consequentemente 

terão de ser recolhidas. 

Tal como seria de esperar, pelo consumo de óleos novos calculado anteriormente, as regiões mais 

problemáticas em termos de geração deste tipo de resíduos são a região Norte e a região de Lisboa e 

Vale do Tejo. Como apresentado no capítulo 2, são portanto importantes as iniciativas desenvolvidas 

pelas agências de energia que se têm verificado nestas regiões.   

 

Para o cálculo das quantidades geradas de óleos e gorduras alimentares usados no sector doméstico 

em 2005, e tal como já referido no inicio desta secção, foi primeiramente tido em conta que à 

semelhança do que foi considerado no sector da restauração quanto ao consumo de azeites, também 

no sector doméstico nem todo o azeite consumido irá gerar resíduo.  

Quanto aos hábitos dos consumidores portugueses é conhecido o facto de que o azeite é 

normalmente usado como tempero, sendo que dado o seu preço mais elevado este não é usado na 

generalidade para frituras.  

Assim, sabendo que 68.000 toneladas, num total de 224.000 toneladas de óleos e gorduras vegetais 

utilizados em consumo humano, são referentes a azeites, e atendendo a que este consumo humano 
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é subdividido em consumo no sector da industria, restauração e doméstico, consideraram-se os 

seguintes pressupostos: 

• Das 68.000 toneladas de azeite consumidas, aproximadamente 0% é consumido pelo sector da 

indústria (tipicamente é utilizado óleo para preparação dos produtos da industria da batata frita, 

etc.). O total de consumo de azeite pelo sector da restauração cifra-se em 40 litros mensais por 

empresa, logo num total de 85.561 empresas o consumo anual para 2005 é de aproximadamente 

37.784 t/ano (sendo que 920 kg ≈ 1.000 litros [39] e [23]).  

Assim, do total do consumo humano de azeites, 68.000 toneladas, tem-se aproximadamente zero 

toneladas da indústria, 37.784 toneladas da restauração, o que resulta em cerca de 30.216 

toneladas consumidas pelo sector doméstico. 

• Como visto anteriormente no sector da restauração, cerca de 42,5% do azeite consumido por 

cada estabelecimento destina-se a consumo directo pelos clientes como tempero. Assim, 

considerou-se que apenas os restantes 57,5% deverão ser considerados nos cálculos que 

levarão às estimativas das quantidades de resíduos de óleos e gorduras alimentares usados 

geradas. Esta percentagem indicativa será também considerada como válida para o consumo 

doméstico. 

Portanto, às quantidades totais de óleos e gorduras vegetais consumidos no sector doméstico 

calculadas na secção anterior (secção 3.1), 53.965 toneladas, retirou-se o valor de 12.842 

toneladas de azeite, restando cerca de 41.123 toneladas de OA para cálculo das quantidades de 

resíduos geradas. Considerando o total da população nacional igual a 10.549.429 habitantes, foi 

possível determinar nova capitação, aproximadamente 0,004 t/hab em 2005. 

Tal como anteriormente esta operação foi aplicada não só por região do país mas também por 

município de abrangência de cada sistema de gestão de RSU. 

• Tal como anteriormente, no estudo IPA [23], é apontada uma estimativa própria de 45% de 

produção de resíduo face ao quantitativo total de óleos e gorduras consumidos para o sector 

doméstico, valor não confirmado por outras fontes. Ora considera-se que este valor parece ser 

manifestamente baixo uma vez que tal representaria que cerca de 55% dos óleos seriam 

consumidos pelos consumidores durante a confecção dos seus pratos. Assim, face à 

percentagem apresentada pela ARESP (que se repercute um pouco também neste sector pois os 

clientes finais da restauração não deixam de ser os mesmos consumidores considerados 

domésticos) e considerando experiência levada a cabo a nível pessoal, considera-se que um 

valor de 80% poderá não estar totalmente fora de questão. 

Dado que não existem valores consensuais nem de referência para qual será a percentagem de 

óleos e gorduras alimentares novos que efectivamente constituem resíduo no final dos processos 

consumidores, foi novamente necessário constituir uma gama de variação provável (baseada nos 

pontos anteriores) para conhecer qual será o possível universo de valores a considerar na recolha 

destes resíduos.  
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A gama considerada foi de 45% a 80% e os resultados obtidos encontram-se sintetizados na Tabela 

15 e Tabela 16, desagregados por região do país.  

Note-se que em Anexo IV, encontram-se estes mesmos valores desagregados ao nível do município 

e por área de abrangência dos sistemas de gestão de RSU. 

Tabela 15 – Quantidades de óleos e gorduras alimentares usados geradas por região no ano de 2005, considerando que 45% 

do total de óleos novos consumido gera resíduo (sector doméstico). 

Ano 2005, considerando que 45% é resíduo 

Região (NUT II) Quantidade de OAN consumido que 
gera resíduo (t) Quantidades de OAU geradas (t) 

Norte 13.998 6.299

Centro 7.696 3.463

Lisboa e Vale do Tejo 13.675 6.154

Alentejo 2.244 1.010

Algarve 1.614 726

Total Continente 39.226 17.652

Açores 942 424

Madeira 954 429

Total Regiões Autónomas  1.896 853

Total Nacional 41.123 18.505

 

Tabela 16 – Quantidades de óleos e gorduras alimentares usados geradas por região no ano de 2005, considerando que 80% 

do total de óleos novos consumido gera resíduo (sector doméstico). 

Ano 2005, considerando que 80% é resíduo 

Região (NUT II) Quantidade de OAN consumido que 
gera resíduo (t) Quantidades de OAU geradas (t) 

Norte 13.998 11.198

Centro 7.696 6.157

Lisboa e Vale do Tejo 13.675 10.940

Alentejo 2.244 1.795

Algarve 1.614 1.292

Total Continente 39.226 31.381

Açores 942 754

Madeira 954 763

Total Regiões Autónomas  1.896 1.517

Total Nacional 41.123 32.898

Tal como nas estatísticas avançadas para os sectores anteriores, é de referir que as estimativas aqui 

apontadas têm por base o ano de 2005, sendo que actualmente é de prever que estes valores sejam 

um pouco mais elevados uma vez que a população Portuguesa tem vindo a aumentar ligeiramente 

nos últimos anos.   

Verificou-se que uma variação (aumento) de 35% na percentagem de resíduo considerada duplica 

aproximadamente as quantidades de OAU geradas e que consequentemente terão de ser recolhidas. 

Tal como seria de esperar, pelo consumo de óleos novos calculado anteriormente, as regiões mais 

problemáticas em termos de geração deste tipo de resíduos são a região Norte e a região de Lisboa e 
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Vale do Tejo. Como apresentado no capítulo 2, são portanto importantes as iniciativas desenvolvidas 

pelos sistemas de gestão de RSU e pelas agências de energia que se têm verificado nestas regiões. 

 

Na Tabela 17, encontram-se sintetizados os resultados obtidos através das gamas definidas para 

cada sector. 

Tabela 17 – Quantidades de OAU mínimas e máximas estimadas por sector para Portugal em 2005. 

Sector Gama Estimativa das Quantidades de OAU geradas em 2005 (t) 

Industrial 5% a 10% 716 a 1.431 

Restauração 70% a 80% 97.860 a 111.840 

Doméstico 45% a 80% 18.505 a 32.898 

Total - 117.081 a 146.169 

Assim, conclui-se que em Portugal no ano de 2005, foram provavelmente geradas entre 117.081 

toneladas e 146.169 toneladas de óleos e gorduras alimentares usados. 

Tal como se pode observar, a já referenciada estimativa apresenta pela QUERCUS em 2003, de 

125.000 toneladas de resíduos de óleos e gorduras alimentares gerados, encontra-se dentro da gama 

final obtida.  

Quanto às quantidades estimadas no estudo IPA, total de 116.717 toneladas (contando também com 

os três sectores) o valor é também bastante próximo. Fica talvez um pouco aquém do valor mínimo 

aqui estimado talvez devido ao facto de no estudo IPA terem sido utilizadas quantidades referentes a 

anos anteriores a 2005, e nem sempre considerado o sector industrial como estando incluído em 

parte do consumo humano de óleos novos apresentado pelo INE. 

Pode-se ainda observar que o sector mais problemático quanto a quantidades destes resíduos 

geradas é o sector da restauração, seguido pelo sector doméstico, sendo o sector da indústria o 

menos contribuidor devido aos normais mecanismos de aproveitamento de recursos e implementação 

das melhores tecnologias disponíveis (MTD). 

3.3 Operadores de recolha e tratamento a actuarem no mercado 
nacional e quantidades geridas de óleos e gorduras 
alimentares usados 

De modo a completar a análise do ciclo de vida deste fluxo específico de resíduos, pretende-se agora 

apresentar quais os operadores de recolha e tratamento licenciados a actuar actualmente neste 

âmbito, e operações realizadas. 

Quanto a estimativas de quantidades recolhidas, não existem actualmente dados credíveis 

disponíveis. No entanto, com a entrada em vigor do já referenciado Decreto-Lei n.º178/2006, de 5 de 

Setembro, e criação do SIRER – Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos, todos os 

operadores a actuar no mercado de resíduos em Portugal são obrigados a reportar os quantitativos 

geridos e operações efectuadas até ao final de Setembro de 2007. 
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A partir desta data ficar-se-á a conhecer bastante melhor todo o panorama da gestão de resíduos em 

Portugal. 

Como estimativa única num estudo deste género, pode-se apenas referir a apresentada pelo estudo 

IPA [23], de que em Portugal apenas cerca de 23.000 toneladas destes resíduos serão recolhidas. 

Como se pode ver este valor fica muito aquém dos totais gerados anualmente. 

Na Tabela 18 encontram-se sintetizados todos os operadores de gestão actualmente licenciados e 

operações realizadas aos resíduos com código LER 20 01 25.  

Note-se que os operadores assinalados com (*) não se encontram listados na “Lista de Operadores 

de Gestão de Resíduos Não Urbanos” disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, no 

entanto esta lista não é exaustiva, pelo que os restantes operadores encontram-se também 

devidamente licenciados. 

Tabela 18 – Síntese dos operadores de gestão licenciados no âmbito dos óleos e gorduras alimentares usados e operação 

realizadas. 

Nome do Operador Operação realizada 
AMBIPOMBAL - Recolha de Resíduos Industriais, S.A. R13 
AMBITRENA - Valorização e Gestão de Resíduos, S.A. R13 
APPACDM de Coimbra R13 
BENTA & BENTA - Comercialização de cartão, papéis velhos e desperdícios metálicos, LDA R13 
BIOLOGICAL - Gestão de Resíduos Industriais, LDA R9 
CORREIA & CORREIA, LDA R9 
DIESELBASE - Energias Renováveis, LDA R3 e R13 
ECOTORO - Valorização de Produtos Florestais, LDA R13 
ENGRURAL - Engenharia Rural LDA R13 
FABRIÓLEO, S.A. R9 e R13 
JOSÉ MARIA FERREIRA & FILHOS, LDA R13 
MANUEL AGUSTO SERRA FERREIRA R13 
MULTIRECOLHA - Recolha de Resíduos Industriais para Reciclagem, LDA R3 e R13 
PEDRO MIGUEL MENDES DE OLIVEIRA R13 
RECIOL - Reciclagem de Óleos, LDA R9 
SCRAPLUSO - Industria e Comércio de Reciclagens, LDA R13 
SOCIPOLE - Sociedade Industrial de Perfumes, Óleos e Limpezas, S.A. R3 
SPACE ECOCOMBUSTÍVEIS - Gestão de Resíduos, LDA R3 
SUPERMATÉRIA - Biocombustíveis e Reciclagem, LDA R13 
TRATRIS - Tratamento de Resíduos Industriais, S.A. R13 
ÓLEOTORRES, LDA * R3 
LOBBE DERCONSA, SA * R13 
IMBAL - Preparação e Comércio de Resíduos Metálicos, LDA * R13 
PROLIXO - Eliminação de Resíduos Industriais, LDA * R13 

Fonte: [46] e [47]. 

Legenda: 
R3 – reciclagem/recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como solventes (incluindo as operações de 
compostagem e outras transformações biológicas); 
R9 – refinação de óleos e outras reutilizações de óleos; 
R13 – acumulação de materiais destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12. 
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De acordo com as operações efectuadas, em Portugal os destinos actuais mais comuns para os 

resíduos de óleos usados são a transformação em sabão (essencialmente apenas pela empresa 

SOCIPOLE) e biodiesel. 

Assim, de seguida apresentam duas breves descrições do processo produtivo que leva à obtenção 

destas duas matérias-primas. 

O processo de produção de sabão a partir de óleos usados requer a utilização de um óleo com 

elevado grau de pureza em que os triglicéridos e os ácidos gordos são transformados em ácidos 

carboxílicos (sabão) e glicerol.  

O processo está evidenciado na Figura 6 sendo numa primeira fase os lípidos convertidos em ácidos 

gordos adicionando uma solução aquosa de hidróxido de sódio a altas temperaturas (neutralização) 

formando-se o glicerol como sub-produto. Numa segunda fase é adicionando um sal (cloreto de sódio 

- NaCl) de modo a fazer precipitar o sabão (saponificação). 

 

Figura 6 – Processo de obtenção de sabão a partir de óleos e gorduras alimentares usados. 

Fonte: Adaptado de [48]. 

Por sua vez o principal processo da produção de biodiesel consiste na transesterificação dos óleos e 

gorduras utilizando um álcool de cadeia curta.  

Os óleos vegetais são essencialmente constituídos por triglicéridos (triésteres) que ao reagir com o 

álcool (podendo ser adicionado um catalisador para acelerar a reacção) produzem um éster e um 

sub-produto, glicerol, também conhecido como glicerina [5]. O éster produzido (biodiesel) é misturado 

com gasóleo de modo a que este possa ser utilizado como combustível nos meios de transporte. A 

Figura 7 ilustra o processo anteriormente referido. 
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Figura 7 – Processo de obtenção de biocombustível a partir de óleos e gorduras alimentares usados. 

Fonte: Adaptado de [49]. 

Como se viu, o biodiesel, não é mais do que um éster metílico, produzido a partir de óleos vegetais, 

com qualidade de combustível para motores diesel. Este apresenta actualmente bastantes vantagens 

a nível ambiental, dai ser por agora o destino de valorização mais frequente para os óleos e gorduras 

alimentares usados.  

O biodiesel tem como principais propriedades físico-químicas e simultaneamente vantagens face ao 

gasóleo, o facto de ser não inflamável, não explosivo, ter uma temperatura de inflamação igual a 

150ºC (muito elevada), ser biodegradável, e não tóxico. Na Figura 8 são apresentados os principais 

benefícios ambientais em termos de redução de emissões. A utilização de 100% de biodiesel (em 

relação à utilização de gasóleo) reduz as emissões de CO aproximadamente em 50%, as emissões 

de benzofluranteno em 56% e de benzopirenos em 71%, devido ao seu baixo conteúdo em 

Hidrocarbonetos Aromáticos (HC). Não produz emissões de SO2, uma vez que o biodiesel não 

contém enxofre na sua composição. Reduz ainda as emissões de partículas (PM) em 50%. A 

utilização de biodiesel produz, no entanto, mais NOx do que o gasóleo, mas estas emissões podem 

ser diminuídas recorrendo a catalisadores já formulados pela indústria automóvel. 

 

  

 

Figura 8 – Gráfico representativo dos benefícios ambientais do biodiesel (utilização de diferentes %) em relação ao gasóleo. 
Fonte: [50]. 
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4 Avaliação do Fluxo Específico dos Óleos e Gorduras 
Alimentares Usados – Presente e Futuro 

Tal como já visto nos capítulos anteriores, não existe legislação Europeia ou Nacional específica para 

a gestão do fluxo de resíduos dos óleos e gorduras alimentares usados, aplicando-se apenas o 

principio da responsabilidade do produtor.  

O ciclo de vida de determinado material compreende normalmente cinco fases: matéria-prima 

(recurso), produção (produto), comercialização, consumo e gestão enquanto resíduo. Neste contexto 

surgiram por toda a Europa e Portugal diversas iniciativas desenvolvidas essencialmente a nível 

municipal, que pretendiam exactamente fechar este ciclo de forma sustentável.  

“A responsabilização do produtor, aspecto prioritário de qualquer política integrada de gestão de 

resíduos, permite colocar o ónus da gestão do resíduo no interveniente que poderá ter maior impacto 

em todo o ciclo de vida do material, incentivando alterações na concepção do produto, maximizando 

a poupança de matérias-primas e, minimizando a produção de resíduos” [51]. No caso do resíduo em 

estudo a minimização da produção não se põe no seu sentido lato, uma vez que este por se tratar de 

um resíduo alimentar ao qual se põe restrições e exigências de segurança e higiene alimentar, não 

pode nem deve ser reutilizado diversas vezes. 

Acresce que a responsabilização do produtor, tem a vantagem de despoletar uma reacção em 

cadeia, através do ciclo de produção – comércio – consumo – pós-consumo, na qual cada actor 

passa uma parte da sua responsabilidade para o próximo interveniente na cadeia. No nosso país 

para fluxos específicos de resíduos tem se habitualmente optado pela criação de Entidades Gestoras, 

peças fundamentais neste sistema, permitindo unir os diferentes actores com vista à prossecução de 

objectivos comuns. 

Nos últimos anos surgiram Entidades Gestoras que regulam os fluxos das embalagens genéricas 

(SPV – Sociedade Ponto Verde), embalagens de medicamentos (VALORMED), embalagens de 

produtos fitofarmacêuticos (SIGERU), pneus usados (VALORPNEU), óleos usados (SOGILUB), 

resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (AMB3E e ERP), pilhas e acumuladores 

(ECOPILHAS) e veículos em fim de vida (VALORCAR). 

Comparando o panorama em que se enquadram estas entidades, verificou-se uma certa similaridade 

entre a fileira gerida pela VALORCAR e a realidade associada ao ciclo de vida dos óleos e gorduras 

alimentares usados.  

Como antecedentes da VALORCAR é de destacar a elaboração de um Acordo Voluntário, 

semelhante ao que se verifica actualmente no caso dos OAU, constituído em 2000 em paralelo com a 

preparação de legislação comunitária sobre a gestão de veículos em fim de vida – Directiva 

2000/53/CE, de 18 de Setembro. Tal como explicado após contacto efectuado junto da VALORCAR, 

o objectivo deste acordo foi juntar para discussão de trabalho as diversas associações relacionadas 

com o ramo automóvel, preparando as condições necessárias à transposição e efectivação dos 
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objectivos que estariam a ser fixados a nível comunitário, do que propriamente gerir efectivamente e 

activamente este fluxo. Desta iniciativa resultaram também os primeiros operadores licenciados para 

a gestão de veículos em fim de vida (VFV). 

A directiva referida anteriormente foi transposta para o direito nacional apenas em 2003, através da 

publicação do Decreto-Lei n.º196/2003 de 23 de Agosto, após o qual se começou a preparar a 

implementação desta entidade gestora.  

Presentemente, dentro do panorama actual, esta entidade gestora não tem custos com a gestão do 

resíduo, tem sim despesas em campanhas de sensibilização e projectos de I&D, gestão de 

informação e sistema informático e despesas com pessoal. Apresenta um Ecovalor muitíssimo 

reduzido, com uma componente variável de 0,413€ por veículo vendido (valor a apagar pelos 

produtores de veículos novos). Tais factos devem-se ao valor positivo de mercado apresentado pelos 

materiais resultantes do desmantelamento de um VFV, que permitem suportar o ciclo de recolha e 

tratamento destes resíduos. Aqui se pode encontrar mais uma semelhança com o que se passa no 

fluxo dos óleos e gorduras alimentares usados, onde estes actualmente têm valor de mercado 

positivo – por vezes as empresas de produção de biodiesel pagam pela entrega dos óleos usados 

que para si se tornam numa matéria-prima.  

Assim, pensa-se que o fluxo dos óleos alimentares usados deverá seguir “as passadas” da 

VALORCAR vindo a ser implementado um esquema semelhante ao que esta entidade reguladora é 

hoje com fixação de metas objectivas de recolha e reciclagem.  

Mas uma vez que também esta entidade só evoluiu de mero acordo voluntário entre associações da 

área, para entidade efectivamente gestora do fluxo após a publicação de legislação especifica 

Europeia e Nacional, enquanto não houver tal iniciativa legislativa são bem vindos os projectos 

voluntários positivos que têm vindo a ser implementados.  

Na Tabela 19, encontra-se uma breve comparação entre a forma de gestão associada a uma 

entidade gestora e aos acordos voluntários. 

Tabela 19 – Principais indicadores de comparação Entidade Gestora vs. Acordo Voluntário. 

Principais Indicadores Entidade Gestora Acordo Voluntário 

Enquadramento Legal 
Apoiada em Legislação Europeia e 
consequentes transposições para o 

direito legal Português. 

Não tem suporte legal específico, aplicando se apenas 
a regra geral do princípio da responsabilidade do 

produtor. 

Gestão do fluxo 

Gere efectivamente o fluxo através 
da fixação e cumprimento de metas 
relativas à recolha e valorização dos 

resíduos em causa. 

Não serve o propósito de gerir efectivamente o fluxo. 
Em primeira linha tem apenas o papel importante de 

divulgação e sensibilização. 

Financiamento 

Normalmente a gestão do fluxo é 
financiada através da fixação de 

Ecovalores a pagar pelos produtos 
novos, sendo as entidades gestoras 

associações sem fins lucrativos. 

Sem financiamento. A entidade precursora da 
iniciativa é quem normalmente patrocina as acções de 
divulgação e outros custos associados à gestão das 
actividades correntes. Cada entidade participativa no 
acordo patrocina também as acções de sensibilização 

que desenvolve junto dos seus associados. 

Tal como se pode concluir pela análise destes principais indicadores, um esquema de gestão 

baseado em acordo voluntário só poderá subsistir num módulo prévio à implementação de um 

sistema integrado de gestão. Estes acordos têm a sua principal relevância ao nível do 

desenvolvimento da sensibilização de todos os actores envolvidos na área em estudo. 
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Verificou-se ainda que os sistemas de gestão de RSU já se encontram sensibilizados para esta 

temática, pelo que deveriam à semelhança das Câmaras Municipais passar a ser uma das 

entidades/associações participantes no Acordo Voluntário desenvolvido pelo Instituto dos Resíduos 

(actualmente parte integrante da Agência Portuguesa do Ambiente). 

Note-se que segundo dados do Instituto dos Resíduos, referentes ao ano de 2005, em Portugal foram 

recolhidos pelos sistemas de gestão de RSU através de recolha em ecopontos, porta-a-porta e 

ecocentros, cerca de 32.646 toneladas de resíduos de embalagens (plástico e metal). Como se pode 

verificar no capítulo 3, o potencial de resíduos de óleos e gorduras alimentares usados gerados no 

sector doméstico (sector cujos resíduos são recolhidos pelos sistemas de gestão de RSU referidos 

acima) poderá em 2005 ter atingido as 32.898 toneladas, valor bastante próximo do recolhido do 

material embalagens.  

Será então pertinente afirmar a importância elevada que teria o início da recolha doméstica deste tipo 

de resíduos, a efectuar de uma forma generalizada pela colocação de ecopontos “oleões” acessíveis 

à população em geral, que tem vindo cada vez mais a aderir ao lema da recolha selectiva. Seria 

também importante efectuar mais acções de fiscalização ao nível dos sectores da restauração e 

industria, que aparentemente possuem algum tipo de escoamento adequado para este tipo de 

resíduos. Neste âmbito será ainda importante efectuar a nível nacional novos inquéritos a estes 

sectores no sentido de averiguar as quantidades actualmente consumidas de óleos novos e as 

quantidades de óleos usados consequentemente geradas. 

Apesar das estimativas apresentadas, não se conhece com exactidão suficiente todo o panorama 

deste fluxo de modo a definir ou propor um modelo de gestão concreto para os óleos e gorduras 

alimentares usados. Mais uma vez relembra-se que os dados e estimativas apresentados 

anteriormente dizem respeito a valores estimados para o ano de 2005, pois não existem ainda dados 

mais actuais e consolidados que permitam estimar todas as variáveis pretendidas. 

É premente que sejam organizadas campanhas a nível nacional que permitam colmatar os dados em 

falta (anos mais recentes) e que permitam conhecer os hábitos alimentares característicos de cada 

região do país. Estas campanhas, se levadas a cabo pelas entidades com competências na matéria, 

permitirão então avaliar as quantidades efectivamente consumidas de óleos e gorduras alimentares 

novos, quantidades de resíduos subsequentemente geradas, recolhidas e valorizadas. Aí será 

possível modelar o que será o futuro sistema de gestão dos óleos e gorduras alimentares usados. 
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5 Conclusão 

O consumo de óleos e gorduras alimentares provoca a produção de elevadas quantidades de 

resíduos, que quando encaminhados para destinos finais inadequados, provocam impactes 

ambientais negativos. Tal como apresentado na Introdução a esta dissertação e demonstrado ao 

longo da mesma, não está constituído em Portugal nenhum sistema adequado de gestão para o fluxo 

específico dos óleos e gorduras alimentares usados. No entanto, se estes forem recolhidos e 

valorizados tornam-se num recurso benéfico, ao contribuírem para a diminuição do consumo 

desnecessário de outras matérias-primas.  

Assim, era objectivo do trabalho em curso, que culmina com a elaboração desta dissertação, 

contribuir para a divulgação desta temática e dar a conhecer através de estimativas as quantidades 

consumidas de óleos e gorduras alimentares novos e as quantidades geradas, recolhidas e tratadas 

de óleos e gorduras alimentares usadas. Só depois de conhecer todo o ciclo de vida dos óleos e 

gorduras alimentares seria possível sugerir algum tipo de mecanismo de gestão futuro que permitisse 

aproveitar as potencialidades do resíduo gerado. 

Como se viu a nível legislativo não existe regulamentação específica para este fluxo, existindo 

apenas legislação relacionada com algumas das aplicações dos óleos usados. Este facto tem levado 

à deslocalização desta temática para as áreas das energias renováveis e mobilidade sustentável, 

caindo para segundo plano na área dos resíduos. 

Em primeiro lugar conclui-se que será necessário desenvolver legislação específica com metas de 

recolha e valorização temporalmente bem definidas, de modo a impulsionar a adequada gestão do 

fluxo de forma obrigatória para todos os sectores. 

Quanto às quantidades de óleos novos consumidas estimou-se que estas seriam para 2005, 50.314 

toneladas, 155.721 toneladas e 53.965 toneladas, respectivamente para os sectores da indústria, 

restauração e doméstico. 

Em termos de quantidades de óleos e gorduras alimentares usados concluiu-se que o sector da 

restauração é responsável pela maior parcela, com uma produção de cerca de 97.860 toneladas a 

111.840 toneladas (considerando respectivamente que apenas 70% e 80% do produto inicialmente 

consumido gera resíduo). 

Quanto ao sector doméstico as quantidades geradas poderão variar entre 18.505 toneladas e 32.898 

toneladas (considerando respectivamente que apenas 45% e 80% do produto inicialmente consumido 

gera resíduo).  

No sector industrial obteve-se um intervalo de produção de óleos usados entre as 716 toneladas e 

1.431 toneladas (considerando respectivamente que apenas 5% e 10% do produto inicialmente 

consumido gera resíduo). 

É interessante observar que, apesar do consumo de óleos novos nos sectores industrial e doméstico 

ser aproximadamente idêntico, as quantidades de resíduos gerados no sector doméstico são 
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largamente superiores às apresentadas pelo sector industrial. Estes factos podem ser explicados 

pelos avanços tecnológicos da indústria que tenta maximizar a eficiência dos seus ciclos produtivos. 

Como se viu anteriormente estes valores encontram-se bastante próximos das estimativas apontadas 

por outras fontes. 

Apesar dos obstáculos encontrados por falta de dados concretos e actuais, conseguiu-se de forma 

simples clarificar os actores mais contributivos no que respeita à geração destes resíduos. No 

entanto, este estudo poderá ser complementado no que respeita às quantidades recolhidas e 

tratadas, com a divulgação dos resultados obtidos pelo novo sistema de reporte de informação sobre 

resíduos, SIRER. 

Pode-se concluir que actualmente as duas operações de valorização mais comuns para o 

aproveitamento dos óleos e gorduras alimentares usados são a transformação em biodiesel e em 

sabão, estando esta última a cair em desuso dados os benefícios ambientais acrescidos no uso de 

biodiesel. 

Quanto a conclusões finais sugere-se a implementação de campanhas a nível regional para conhecer 

os hábitos alimentares de cada região do país. Como exemplo apresenta-se o caso da região do 

Alentejo que, embora apresente uma população reduzida, é possivelmente uma das regiões mais 

apreciadoras deste produto e como tal com elevado potencial de consumo de óleos e gorduras 

vegetais. Ao aplicar nos cálculos efectuados uma capitação nacional indiferenciada estes factores 

serão menosprezados. 

Após se obter mais dados conclusivos sobre o ciclo de vida destes óleos será possível delinear e 

avançar para a concretização de um modelo integrado de gestão de resíduos, semelhante ao que 

actualmente existe implementado pela entidade gestora dos veículos em fim de vida – Valorcar. 

Espera-se assim com esta dissertação contribuir para o conhecimento do actual fluxo dos óleos e 

gorduras alimentares e que através das propostas apresentadas seja possível aos agentes decisores 

definir políticas e modelos integrados de gestão adequados à transformação deste resíduo num 

recurso.  

 

 52



Referências Bibliográficas 
[1] QUERCUS (Associação Nacional para a Conservação da Natureza) – Centro de Informação sobre 

Resíduos. http://www.netresiduos.com/cir/rsurb/oleosalimentares.htm, consultada a 04/04/2007;  

[2] Manual Prático para a Gestão de Resíduos, 2005, Verlag Dashöfer; 

[3] Westcott P. C., 2007. U.S. Ethanol Expansion Driving Changes Throughout the Agricultural Sector, 

United States Department of Agriculture. Disponível em 

http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/September07/Features/Ethanol.htm;  

[4] Avellan A.V., Alfos C., 2005. Valorisation non alimentaire dês huiles de friture usagées en tant que 

lubrifiants biodégradables. Oléagineux, Corps Gras, Lipides 12 (4), 290 – 294. Disponível em 

http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/ocl/e-docs/00/04/15/8B/article.md?type=text.html, 

consultada a 20/04/07; 

[5] Felizardo P., Correia J. N., Raposo I., Mendes J. F., Berkemeier R., Bordalo J. M., 2006. 

Production of biodiesel from waste frying oils. Waste Management 26, 487- 494; 

[6] Buczek B., Czepirski L., Março 2004. Applicability of used rapeseed oil for production of biodiesel. 

Industrial oil products 15 (3). Disponível em http://www.inl.gov/chemistry/d/inform_magazine.pdf, 

consultada a  13/05/2007; 

[7] ARGE Energie und Treibstoff aus Fett – Bayern (Grupo de Trabalho da Baviera – Energia e 

Combustível a partir de Matérias Gordas, Projecto “Öli”), http://oeli-bayern.de, consultada a 

23/05/2007; 

[8] OILPRODIESEL – Report on Biodiesel State-of-the-art and Innovation (Subtask 2.1) (Projecto 

OILPRODIESEL - Relatório sobre o Estado-da-Arte e Inovação do Biodiesel, sub-tarefa 2.1), 

http://www.oilprodiesel.com/reports_ficha.php?idt=2, consultada a 03/06/2007; 

[9] Vegetable Oil Management LTD, http://www.vegoilman.co.uk/, consultada a 06/09/2007; 

[10] Tendrind District Council, 

http://www.tendringdc.gov.uk/TendringDC/Business/Food+Hygiene/WasteCookingOil.htm, consultada 

a 06/09/2007;  

[11] Projecto ECOBUS – Valência, http://www.ecobus.net/, consultada a 26/06/2007; 

[12] Agencia Valenciana de La Energia (Agência de Energia de Valência), 

http://www.aven.es/informes/publicaciones.html, consultada a 26/06/2007; 

[13] Project SMILE – Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment (Projecto SMILE – 

Iniciativas de Mobilidade Sustentável para o Ambiente Local), http://www.smile-

europe.org/locxpdb/front/show.php?lang=en&lxp_id=230, consultada a 26/06/2007; 

[14] Europe – European Commission – Environment – Life – Projects (Site da Comissão Europeia - 

Programa LIFE), 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LI

FE02%20ENV%2FE%2F000253&area=2&yr=2002&n_proj_id=2124&cfid=424487&cftoken=220d6689

dba6dc6d-95FE42FC-B69C-02BF-78DA30B0FA331B26&mode=print&men, consultada a 26/06/2007; 

 53

http://www.netresiduos.com/cir/rsurb/oleosalimentares.htm
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/ocl/e-docs/00/04/15/8B/article.md?type=text.html
http://www.inl.gov/chemistry/d/inform_magazine.pdf
http://oeli-bayern.de/
http://www.oilprodiesel.com/reports_ficha.php?idt=2
http://www.vegoilman.co.uk/
http://www.tendringdc.gov.uk/TendringDC/Business/Food+Hygiene/WasteCookingOil.htm
http://www.ecobus.net/
http://www.aven.es/informes/publicaciones.html
http://www.smile-europe.org/locxpdb/front/show.php?lang=en&lxp_id=230
http://www.smile-europe.org/locxpdb/front/show.php?lang=en&lxp_id=230
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE02%20ENV%2FE%2F000253&area=2&yr=2002&n_proj_id=2124&cfid=424487&cftoken=220d6689dba6dc6d-95FE42FC-B69C-02BF-78DA30B0FA331B26&mode=print&men
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE02%20ENV%2FE%2F000253&area=2&yr=2002&n_proj_id=2124&cfid=424487&cftoken=220d6689dba6dc6d-95FE42FC-B69C-02BF-78DA30B0FA331B26&mode=print&men
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE02%20ENV%2FE%2F000253&area=2&yr=2002&n_proj_id=2124&cfid=424487&cftoken=220d6689dba6dc6d-95FE42FC-B69C-02BF-78DA30B0FA331B26&mode=print&men


[15] Boletim trimestral de La Agència Energética de La Ribera (Agência de Energia de La Ribera), n.º 

4 de Dezembro de 2003, http://www.aer-ribera.com/boletin.php, consultada a 26/06/2007; 

[16] La Agència Energética de La Ribera (Agência de Energia de La Ribera), http://www.aer-

ribera.com/proyectos.php, consultada a 28/06/2007; 

[17] European Commission – Energy and Transport – Good Practice Case Study: La Ribera in 

Biodiesel, Spain (Comissão Europeia – Energia e Transportes – Caso de estudo de boas práticas: “La 

Ribera en Biodiesel”), http://www.managenergy.net/products/R1317.htm, consultada a 28/06/2007. 

[18] Agencia Provincial de La Energía de Ávila (Agência de Energia da Província de Ávila), 

http://www.diputacionavila.es/fcst/apea/biodiesel.php, consultada a 27/06/2007; 

[19] Trendsetter Report – Clean Vehicles in Europe (Programa de Mobilidade Urbana Sustentável da 

União Europeia), Dezembro 2005, www.trendsetter-europe.org/índex.php?ID=1698, consultada a 

27/06/2007; 

[20] AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente) – Nota de 

Imprensa de 25/01/2005, http://www.amalga.pt/notasimprensa/nota_imprensa_Biodiesel.pdf, 

consultada a 21/05/07; 

[21] VALNOR – “O circuito da reciclagem”, http://www.valnor.pt/conteudo.php?id=2322, consultada a 

02/04/07; 

[22] LIPOR – Recolha de óleos alimentares usados, Comunicado de Imprensa de 12/04/2006, 

http://www.lipor.pt/default.asp?CpContentId=1010&cor=0&back=-, consultada a 20/05/07; 

[23] IPA – Inovação e Projectos em Ambiente. “Actualização da Situação de Base para o Sector de 

Gestão e Valorização dos Óleos Alimentares Usados”. Maio de 2006. 

[24] Resíduos do Nordeste, Newsletter de Outubro de 2005, 

http://residuosdonordeste.pt/newsletterOut05.pdf, consultada a 21/07/2007; 

[25] Jornal de Notícias on-line, 05/09/2007, 

http://jn.sapo.pt/2007/09/05/norte/braval_inicia_recolha_oleos_domestic.html, consultado a 

05/09/2007; 

[26] AMES (Agência Municipal de Energia de Sintra), 

http://ames.linkare.pt//site/pagina.asp?nome=valorizacao_oau&section=20, consultada a 20/07/07; 

[27] TRATOLIXO, Recolha de óleos alimentares usados, http://www.tratolixo.pt/PT/?page_id=27, 

consultada a 15/07/2007; 

[28] OEINERGE (Agência Municipal de Energia e Ambiente de Oeiras), 

http://www.oeinerge.pt/saiba_mais.asp, consultada a 18/07/2007; 

[29] OILPRODIESEL – Report on Biodiesel State-of-the-art and Innovation (Subtask 2.3) (Projecto 

OILPRODIESEL - Relatório sobre o Estado-da-Arte e Inovação do Biodiesel, sub-tarefa 2.3), 

http://www.oilprodiesel.com/reports_ficha.php?idt=2, consultada a 23/06/2007; 

[30] Jornal Público on-line, noticia de última hora – 27/08/2007, 

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1303354&idCanal=10, consultada a 27/08/2007; 

[31] Agência Portuguesa do Ambiente, Resíduos – Outros Fluxos – Óleos Alimentares Usados, 

http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64036&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_resi

duos=56001911644&cboui=56001911644, consultada a 06/08/2007; 

 54

http://www.aer-ribera.com/boletin.php
http://www.aer-ribera.com/proyectos.php
http://www.aer-ribera.com/proyectos.php
http://www.managenergy.net/products/R1317.htm
http://www.diputacionavila.es/fcst/apea/biodiesel.php
http://www.trendsetter-europe.org/�ndex.php?ID=1698
http://www.amalga.pt/notasimprensa/nota_imprensa_Biodiesel.pdf
http://www.valnor.pt/conteudo.php?id=2322
http://www.lipor.pt/default.asp?CpContentId=1010&cor=0&back=-
http://residuosdonordeste.pt/newsletterOut05.pdf
http://jn.sapo.pt/2007/09/05/norte/braval_inicia_recolha_oleos_domestic.html
http://ames.linkare.pt//site/pagina.asp?nome=valorizacao_oau&section=20
http://www.tratolixo.pt/PT/?page_id=27
http://www.oeinerge.pt/saiba_mais.asp
http://www.oilprodiesel.com/reports_ficha.php?idt=2
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1303354&idCanal=10
http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64036&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_residuos=56001911644&cboui=56001911644
http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64036&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_residuos=56001911644&cboui=56001911644


[32] FEDIOL - European Union Oil and Protein meal Industry – Statistics (FEDIOL – Indústria de 

Óleos e Proteínas alimentares da União Europeia – Estatísticas), http://www.fediol.be/6/index.php, 

consultada a 31/08/2007; 

[33] International Olive Council - World Olive Oil Figures (Conselho Internacional do Azeite – Figuras 

sobre o consumo de azeite a nível mundial), http://www.internationaloliveoil.org/web/aa-

ingles/corp/AreasActivitie/economics/AreasActivitie.html, consultada a 31/08/2007; 

[34] EUROSTAT - Statistical Office of the European Communities, Population and Social Conditions 

(EUROSTAT – Instituto Oficial de Estatísticas da União Europeia), 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572595&_dad=portal&_schem

a=PORTAL, consultada a 31/08/2007; 

[35] INE – Instituto Nacional de Estatística, “Estatísticas Agrícolas – 2006”, Edição 2007, 

http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=6209833&P

UBLICACOESmodo=2, consultada a 31/08/2007; 

[36] INE – Instituto Nacional de Estatística, “Estatísticas Agrícolas – 2005”, Edição 2006, 

http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=129237&P

UBLICACOESmodo=2, consultada a 31/08/2007; 

[37] INE – Instituto Nacional de Estatística, “Estatísticas Agrícolas – 2004”, Edição 2005, 

http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=129211&P

UBLICACOESmodo=2, consultada a 31/08/2007; 

[38] ARESP – Associação da Restauração e Similares de Portugal. “Observatório da Restauração – 

2004”, Edição de Novembro de 2004, 

http://www.aresp.pt/default.jsp?file=ver_artigo&nivel=1&id=41&idRec=107, consultada a 31/07/2007; 

[39] IPA – Inovação e Projectos em Ambiente. “Linhas de Definição Estratégica do Sistema de Gestão 

dos Óleos Alimentares Usados”. Fevereiro de 2004; 

[40] Revista ARESP (Associação da Restauração e Similares de Portugal), Ano XIII, n.º 122, 

Setembro 2006, http://www.aresp.pt/default.jsp?file=ver_artigo&nivel=1&id=58&idRec=1442, 

consultada a 31/08/2007; 

[41] INE – Instituto Nacional de Estatística, “Empresas em Portugal 2005”, Edição 2007, 

http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=7075976&P

UBLICACOESmodo=2, consultada a 18/09/2007; 

[42] INE – Instituto Nacional de Estatística, “Estatísticas Demográficas – 2005”, Edição 2007, 

http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=6734592&P

UBLICACOESmodo=2, consultada a 31/08/2007; 

[43] Agência Portuguesa do Ambiente – Sistemas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de 

Portugal Continental, http://formatoverde.pt/inr/sistemas/index.html, consultada a 31/08/2007; 

[44] INETI – Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, Setembro 2001, Lisboa. Guia 

Técnico relativo ao Sector dos óleos vegetais derivados e equiparados; 

[45] Portal Alimentar, artigo sobre segurança alimentar dos óleos de fritura, 

http://www.portalimentar.pt/ArtigoDisplay.aspx?ID=543, consultada a 27/08/2007; 

 55

http://www.fediol.be/6/index.php
http://www.internationaloliveoil.org/web/aa-ingles/corp/AreasActivitie/economics/AreasActivitie.html
http://www.internationaloliveoil.org/web/aa-ingles/corp/AreasActivitie/economics/AreasActivitie.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572595&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572595&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=6209833&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=6209833&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=129237&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=129237&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=129211&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=129211&PUBLICACOESmodo=2
http://www.aresp.pt/default.jsp?file=ver_artigo&nivel=1&id=41&idRec=107
http://www.aresp.pt/default.jsp?file=ver_artigo&nivel=1&id=58&idRec=1442
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=7075976&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=7075976&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=6734592&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/portal/page/portal/PORTAL_INE/Publicacoes?PUBLICACOESpub_boui=6734592&PUBLICACOESmodo=2
http://formatoverde.pt/inr/sistemas/index.html
http://www.portalimentar.pt/ArtigoDisplay.aspx?ID=543


[46] Agência Portuguesa do Ambiente, Lista de Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos, 

http://formatoverde.pt/inr/logrnu/php/pesquisa_avancada.php, consultada a 30/08/2007; 

[47] Netresíduos (site da responsabilidade da EnviEstudos - Consultoria Ambiental, LDA), 

http://www.netresiduos.com/verresiduos.php?id=200125, consultada a 01/09/2007; 

[48] SOCIPOLE – Recolha de óleos alimentares, transporte, reciclagem e fabrico de sabão, 

http://www.netresiduos.com/cir/contactos/fichas/socipol.htm consultada a 07/07/2007; 

[49] Agência Municipal de Energia de Sintra, Projecto PVOAU, 

http://ames.linkare.pt//site/pagina.asp?nome=pvoaumob&section=23, consultada a 08/09/2007; 

[50] Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/otaq/models/analysis/biodsl/p02001.pdf; 

[51] Agência Portuguesa do Ambiente, Resíduos - Entidades Gestoras, 

http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64040&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_lice

nciamento=56001911719&cboui=56001911719, consultada a 05/08/2007; 

[52] Instituto Nacional de Estadística – Espanha (Instituto Nacional de Estatística – Espanha), 

http://www.ine.es. 

[53] Agência Portuguesa do Ambiente – Mapa dos Sistemas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

de Portugal Continental, Março 2007, 

http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64036&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_resi

duos=56001911644&cboui=56001911644, consultada a 15/08/2007; 

[54] AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente) – panfleto de 

divulgação do projecto “Biodiesel”, http://www.amalga.pt/downloads/desd_biodiesel.pdf, consultada a 

17/09/2007; 

[55] VALNOR – Distribuição das quantidades recolhidas de OAU por concelho em 2005, 

http://newsmaster.sitebysite.pt/gfx/26/recolha_oleos_alimentares_usados_2005.pdf, consultada a 

17/09/2007; 

[56] VALNOR – Distribuição das quantidades recolhidas de OAU por concelho em 2006, 

http://newsmaster.sitebysite.pt/gfx/26/recolha_oleos_alimentares_usados_2006.pdf, consultada a 

17/09/2007; 

[57] Resíduos do Nordeste, Notícia 02/11/2006, 

http://residuosdonordeste.pt/module2display.asp?id=30&page=1, consultada a 17/09/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56

http://formatoverde.pt/inr/logrnu/php/pesquisa_avancada.php
http://www.netresiduos.com/verresiduos.php?id=200125
http://www.netresiduos.com/cir/contactos/fichas/socipol.htm
http://ames.linkare.pt//site/pagina.asp?nome=pvoaumob&section=23
http://www.epa.gov/otaq/models/analysis/biodsl/p02001.pdf
http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64040&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_licenciamento=56001911719&cboui=56001911719
http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64040&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_licenciamento=56001911719&cboui=56001911719
http://www.ine.es/
http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64036&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_residuos=56001911644&cboui=56001911644
http://www.inresiduos.pt/portal/page?_pageid=33,64036&_dad=portal&_schema=PORTAL&docs_residuos=56001911644&cboui=56001911644
http://www.amalga.pt/downloads/desd_biodiesel.pdf
http://newsmaster.sitebysite.pt/gfx/26/recolha_oleos_alimentares_usados_2005.pdf
http://newsmaster.sitebysite.pt/gfx/26/recolha_oleos_alimentares_usados_2006.pdf
http://residuosdonordeste.pt/module2display.asp?id=30&page=1


Bibliografia Consultada 
Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH (Empresa de gestão de resíduos do Tirol integrada no projecto 

“Öli”), http://www.atm-online.at/wir-uber-uns/das-team, consultada a 23/06/2007; 

Empresa Municipal de Transportes de Valência, http://www.emtvalencia.es/b1024.htm, consultada a 

26/06/2007; 

Europe – European Commission – Environment – Life – Projects (Site da Comissão Europeia - 

Programa LIFE), 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.home&cfid=861745&

cftoken=68fc0418d5efb4ef-D6A6E1E7-FCF5-B8A0-4650C67B39FB2374, consultada a 26/06/2007; 

La Agència Energética de La Ribera (Agência de Energia de La Ribera), http://www.aer-

ribera.com/documentos/projectes_europeus/BioDieNet/biodienet.pdf, consultada a 26/06/2007; 

Project SMILE – Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment (Projecto SMILE – Iniciativas de 

Mobilidade Sustentável para o Ambiente Local), http://www.smile-

europe.org/locxpdb/front/show.php?lang=en&lxp_id=118, consultada a 26/06/2007; 

ValenciaInNova (Agência de Inovação de Valência, participante no projecto ECOBUS), 

http://www.valenciainnova.info/dinweb/index.php?pagId=18, consultada a 26/06/2007; 

Projecto Europeu – “Biofuel Cities” (Cidades a biocombustíveis), http://www.biofuel-

cities.eu/index.php?order_by_1st=timestamp&order=desc&match_type=and&num_entries=10&search

_keyword=used+vegetable+oils&submit_search=Search&search_creation_date=&search_name=&se

arch_organisation=&search_duration=&search_duration_type=1&search_scope=&search_country=&s

earch_project_type=&search_feedstock=&search_biofuel=&search_end_user_type=&search_vehicle_

type=&id=4024, consultada a 28/06/2007; 

Lactogal – empresa produtora de gorduras alimentares, 

http://www.lactogal.pt/presentationlayer/home_00.aspx, consultada a 30/08/2007; 

Sovena – empresa produtora de óleos e gorduras alimentares, 

http://www.sovena.pt/pt/homepage/index.html, consultada em 30/08/2007; 

FIMA – empresa produtora de óleos e gorduras alimentares, 

http://www.jeronimomartins.pt/pt/industria/empresas_fima_marcas.html, consultada em 30/08/2007, 

CIAA – Confederation of the Food and Drink Industries of the EU (CIAA – Confederação das 

Indústrias de Bebidas e Comidas da União Europeia), 

http://www.ciaa.eu/pages_en/documents/stats.asp, consultada a 31/08/2007; 

Federação das Industrias Portuguesas Agro-Alimentares, http://www.fipa.pt/dados.html, consultada a 

31/08/2007; 

EBB – European Biodiesel Board (EBB – Quadro Europeu sobre Biodiesel), http://www.ebb-eu.org/, 

consultada a 31/08/2007; 

 

 57

http://www.atm-online.at/wir-uber-uns/das-team
http://www.emtvalencia.es/b1024.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.home&cfid=861745&cftoken=68fc0418d5efb4ef-D6A6E1E7-FCF5-B8A0-4650C67B39FB2374
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.home&cfid=861745&cftoken=68fc0418d5efb4ef-D6A6E1E7-FCF5-B8A0-4650C67B39FB2374
http://www.aer-ribera.com/documentos/projectes_europeus/BioDieNet/biodienet.pdf
http://www.aer-ribera.com/documentos/projectes_europeus/BioDieNet/biodienet.pdf
http://www.smile-europe.org/locxpdb/front/show.php?lang=en&lxp_id=118
http://www.smile-europe.org/locxpdb/front/show.php?lang=en&lxp_id=118
http://www.valenciainnova.info/dinweb/index.php?pagId=18
http://www.biofuel-cities.eu/index.php?order_by_1st=timestamp&order=desc&match_type=and&num_entries=10&search_keyword=used+vegetable+oils&submit_search=Search&search_creation_date=&search_name=&search_organisation=&search_duration=&search_duration_type=1&search_scope=&search_country=&search_project_type=&search_feedstock=&search_biofuel=&search_end_user_type=&search_vehicle_type=&id=4024
http://www.biofuel-cities.eu/index.php?order_by_1st=timestamp&order=desc&match_type=and&num_entries=10&search_keyword=used+vegetable+oils&submit_search=Search&search_creation_date=&search_name=&search_organisation=&search_duration=&search_duration_type=1&search_scope=&search_country=&search_project_type=&search_feedstock=&search_biofuel=&search_end_user_type=&search_vehicle_type=&id=4024
http://www.biofuel-cities.eu/index.php?order_by_1st=timestamp&order=desc&match_type=and&num_entries=10&search_keyword=used+vegetable+oils&submit_search=Search&search_creation_date=&search_name=&search_organisation=&search_duration=&search_duration_type=1&search_scope=&search_country=&search_project_type=&search_feedstock=&search_biofuel=&search_end_user_type=&search_vehicle_type=&id=4024
http://www.biofuel-cities.eu/index.php?order_by_1st=timestamp&order=desc&match_type=and&num_entries=10&search_keyword=used+vegetable+oils&submit_search=Search&search_creation_date=&search_name=&search_organisation=&search_duration=&search_duration_type=1&search_scope=&search_country=&search_project_type=&search_feedstock=&search_biofuel=&search_end_user_type=&search_vehicle_type=&id=4024
http://www.biofuel-cities.eu/index.php?order_by_1st=timestamp&order=desc&match_type=and&num_entries=10&search_keyword=used+vegetable+oils&submit_search=Search&search_creation_date=&search_name=&search_organisation=&search_duration=&search_duration_type=1&search_scope=&search_country=&search_project_type=&search_feedstock=&search_biofuel=&search_end_user_type=&search_vehicle_type=&id=4024
http://www.biofuel-cities.eu/index.php?order_by_1st=timestamp&order=desc&match_type=and&num_entries=10&search_keyword=used+vegetable+oils&submit_search=Search&search_creation_date=&search_name=&search_organisation=&search_duration=&search_duration_type=1&search_scope=&search_country=&search_project_type=&search_feedstock=&search_biofuel=&search_end_user_type=&search_vehicle_type=&id=4024
http://www.lactogal.pt/presentationlayer/home_00.aspx
http://www.sovena.pt/pt/homepage/index.html
http://www.jeronimomartins.pt/pt/industria/empresas_fima_marcas.html
http://www.ciaa.eu/pages_en/documents/stats.asp
http://www.fipa.pt/dados.html
http://www.ebb-eu.org/


Anexos 

Anexo I – Imagens dos logótipos, panfletos, contentores de recolha e mapas de 
localização dos diversos projectos europeus de recolha de OAU. 

 

          

Figura 9 - Logótipos do Projecto Öli e Gastro-Öli na Alemanha e contentor e ponto de recolha dos OAU domésticos. 

Fonte: [7]. 

 

                      

Alemanha Baviera

Figura 10 - Localização dos Distritos abrangidos pelo sistema de recolha “Öli” na Baviera, Alemanha. 

Fonte: Adaptado de [7]. 

Legenda: 

Distritos abrangidos pelo sistema de recolha. 

15 – Deggendorf. 

21 – Erding. Além de ser um dos distritos abrangidos pelo sistema de recolha, acolhe também a única instalação de produção 

de biodiesel e energia a partir de OAU localizada na Baviera, Alemanha.  

25 – Freyung-Grafenau.  

36 – Landsberg. 
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53 – Passau. 

55 – Regen. 

58 – Rosenheim. 

60 – Rottal-Inn. 

64 – Straubing-Bogen. 
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Figura 11 - Localização dos Estados e Regiões abrangidos pelo
respectivamente.

Fonte: Adaptado de [7]. 

Legenda: 

Estados e regiões abrangidos pelo sistema de recolha. 

1 – Vorarlberg. 
2 – Tirol. Além de ser um dos Estados abrangidos pelo sistema de reco

de biodiesel e energia a partir de OAU.  

3 – Salzburg.  

4 – Oberösterreich. Além de ser um dos Estados abrangidos pelo sistem

produção de biodiesel e energia a partir de OAU.  

5 – Niederösterreich. Além de ser um dos Estados abrangidos pelo sistem

produção de biodiesel e energia a partir de OAU.  

6 – Tirol Meridional. 
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Figura 12 - Funcionamento do sistema de gestão dos óleos alimentares usados “Öli” (exemplo sector doméstico). 

Fonte: [7]. 

Legenda: 

Funcionamento do sistema de gestão dos OAU – “Öli” 

1 – Recolha do OAU domesticamente. 
2 – Recepção, armazenamento e transporte dos contentores de OAU. 

3 – Central de recepção, tratamento e transformação dos OAU.  

4 – Produção de energia a partir dos OAU.  

5 – Produção de biocumbustível a partir de OAU.  

6 – Fecho do ciclo de vida dos OAU de forma sustentável. 
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Figura 13 - Logótipo do Projecto ECOBUS na cidade de Valência, Espanha e contentor de recolha dos OAU (exemplo sector 
da restauração). 

Fonte: [11]. 

 

 

Figura 14 - Panfleto de divulgação do Projecto “La Ribera en Biodiesel”, em Espanha. 

Fonte: [16]. 
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Figura 15 - Localização dos municípios aderentes ao Projecto “La Ribera e spanha. 

 de [15] e [52]. 

s ao Projecto “La Ribera e

1 – Albalat de la Ribera. 
2 – Alberic.  

 – Alcàntara de Xúquer.  
 – Alcúdia (l’).  

5 – Alfarp.  
6 – Algemesí. 
7 – Alginet. 
8 – Almussafes. 
9 – Alzira. 
10 – Antella.  
11 – Beneixida. 
12 – Benicull. 
13 – Benifaió. 
14 – Benimodo. 
15 – Benimuslem. 
16 – Carcaixent. 

17 – Càrcer. 
18 – Carlet. 
19 – Corbera. 
20 – Cotes. 
21 – Cullera. 
22 – Énova (l’). 
23 – Favara. 
24 – Fortaleny. 
25 – Gavarda. 
26 – Guadassuar. 
27 – Llaurí. 
28 – Llombai. 
29 – Manuel. 
30 – Massalavés. 
31 – Monserrat. 
32 – Montroy. 

33 – Pobla Llarga (l’). 
34 – Polinyà de Xúquer. 
35 – Rafelguaraf. 
36 – Real de Montroi. 
37 – Riola. 
38 – SanJuan de Énova.  
39 – Sellent.  
40 – Senyera. 
41 – Sollana. 
42 – Sueca. 
43 – Sumacàrcer.  
44 – Tous. 
45 – Turís. 
46 – Villanueva de Castellón. 

 

 

n Biodiesel”, E

Fonte: Adaptado

Legenda: 

Municípios aderente n Biodiesel”. 

3
4

Espanha Província de Valência

Municípios de La Ribera
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Figura 16 - Logótipo do Projecto “Local & Innovative Biodiesel”, Espanha, garrafa de 1 litros para recolha doméstica de OAU e 
contentor de 600 litros para deposição das garrafas. 

Fonte: [18]. 

 

 

 

Figura 17 - Painel de divulgação do Projecto “Local & Innovative Biodiesel”, em Espanha. 

Fonte: [18]. 
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Província de León 

Província de Valladolid 

Província de Ávila 

Município de León 

Municípios de Valladolid 

Municípios de Ávila 

Figura 18 - Localização dos municípios aderentes ao Projecto “Local & Innovative Biodiesel”, Espanha. 

Fonte: Adaptado de [18] e [52]. 

Legenda: 

Municípios aderentes ao Projecto “Local & Innovative Biodiesel”. 
1 – Arévalo. 
2 – Ávila.  
3 – Casillas.  
4 – Navaluenga.  
5 – Piedralaves.  
6 – Satillo de la Adrada. 
7 – León. 
8 – Medina del Campo. 
9 – Tordesilhas. 
10 – Valladolid.         



 

e área de abrangência dos actuais Sistemas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos em 
Portugal Continental. 

Figura 19 - Mapa da localização 

Fonte: [53]. 
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Anexo II – Mapa da localização e área de abrangência dos actuais Sistemas de Gestão 
de Resíduos Sólidos Urbanos em Portugal Continental. 



Anexo III – Imagens dos panfletos, contentores de recolha, esquemas de gestão e quantidades recolhidas dos diversos projectos 
nacionais de recolha e valorização de OAU. 

 

Figura 20 - P to d ulga o P to “Bi el”, MA

]. 

anfle e div ção d rojec odies  da A LGA. 

Fonte: [54

 66



 67

 

Tabela 20 u es rec ida ) de  men ente con s ge  pel em Gest  RS VAL , an 20 2006– Q antidad olh s (kg OAU salm  nos celho ridos o Sist a de ão de U – NOR os de 05 e . 

Concelho Mai-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Set-05 Out-05 Nov-05 Dez-05 Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06 
Alter do Chão 1 2 3 536 76 306 75 135 171 180 140 275 0 414 0 08 0 98 478 99 212 334 277 
Avis 1 7  0 45 122 35 32 72 113 149 2 0 179 0 322 0 184 0 555 522 151 0
Arronches 99  1 10 1  1  0 0 44 8 67 158 0 225 0 133 61 64 101 14 294 71 99 66 226
Campo Maior 1 5 1 445 93 0 08 4 131 180 81 131 30 202 469 662 37 731 0 541 202 780 310 
Castelo de Vide 3 2 13 2 3 2 177 87 0 07 1 171 459 0 144 25 386 04 62 64 350 93 212 296 367 385 
Crato 8 1  0 77 0 0 6 126 59 81 0 180 138 0 97 41 0 47 47 193 85 207
Elvas  144 14 437 410 491 347 450 270 518 306 593 649 304 690 722 497 992 1.076 1.015 874
Fronteira 234 149 153 320 162 261 135 239 45 198 322 92 304 46 166 377 221 611 202 174 
Marvão 81 230 0 158 185 171 603 0 347 432 414 409 120 483 874 212 409 541 338 602 
Monforte 0 126 216 0 267 239 0 144 0 153 207 143 239 46 0 373 33 56 216 188 
Nisa 0 0 1.071 0 590 378 432 527 464 378 552 400 336 377 722 534 479 301 776 837 
Ponte de Sôr 27 0 203 365 135 252 770 333 446 635 488 442 501 212 823 731 630 1.001 555 846 
Portalegre 0 167 27 369 365 225 293 433 585 81 451 474 469 552 129 644 700 625 823 606 
Sousel 0 0 108 0 72 68 77 63 45 0 129 0 69 0 0 175 141 108 38 132 
Mação 0 0 0 0 68 45 117 104 0 36 202 0 161 0 239 198 122 141 61 165 
Gavião 0 0 0 0 0 0 216 104 68 0 129 0 157 156 74 221 155 263 132 169 
Vila de Rei 0 0 0 0 0 126 59 126 108 0 216 267 175 0 294 0 536 230 301 324 
Sardoal 0 0 0 0 0 45 117 45 97 0 213 0 60 0 138 0 423 94 230 146 
Abrantes 0 0 0 0 0 153 45 261 257 338 156 975 570 681 787 0 1.861 1.607 320 1.532 
Total 644 1.563 2.643 2.491 2.881 3.148 4.463 3.100 3.827 3.092 5.524 4.785 5.180 3.886 6.845 5.074 8.227 8.178 6.790 8.000 

Fonte: [55] e [56]. 
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Figura 21 – Gráfico Evolutiva das quantidades de OAU recolhidas pela VALNOR entre 2005 e 2006. 

 

 

Figura 22 - Contentor “oleão”de recolha de óleos alimentares usados disponível nos ecocentros do Sistema Resíduos do 
Nordeste, capacidade 1000 litros. 

Fonte: [57]. 

 

    

Figura 23 - Contentor “oleão” de recolha de óleos alimentares usados disponível no concelho de Sintra. 

Fonte: [26]. 
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Figura 24 – Esquema do ciclo de gestão dos óleos alimentares usados disponível no concelho de Sintra. 

Fonte: [26]. 

  

Figura 25 “oleão” de recolha de óleos alimentares usados domésticos 
disponível no concelho de Oeiras.

Fonte: [28]. 

 

– Logótipo do projecto “Óleo Valor” e Contentor 

 

Figura 26 – Protótipo de “oleão” de recolha de óleos alimentares usados a disponibilizar no concelho de Oeiras. 

Fonte: [28]. 
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Figura 27 – Esquema do ciclo de gestão dos óleos alimentares usados disponíve celho de Sintra. 

 Fonte: [28]. 

 

l no con
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Anexo IV – Tabelas detalhadas sobre o consumo de óleos e gorduras alimentares 
 

gestão de RSU para Portugal em 2

Tabela 21 – Consumo de óleos e gorduras alim vos estimados por região, município e sistema de gestão de RS

 2005. 

novos e quantidades usadas geradas, estimadas por região, município e sistema de
005. 

entares no U 

para Portugal em

2005 
Região (NUT II) Sistema de Gestão Municípios Populaçã Consumo médiode RSU o (hab)  (t) 

Caminha 16.902 86

Melgaço 9.716 50

Monção 19.840 101

Paredes de Coura 9.406 48

Valença 14.301 73

VALORMIN

Cerveira 

HO 

Vila Nova de 8.799 45

Total VALORMINHO 7 48.964 04
Arcos de Valdevez 124.605 26

Barcelos 1 624.032 34

Esposende 34.772 178

Ponte da Barca 13.040 67

Ponte de Lima 244.644 28

RESULIMA 

o Castelo 4Viana d 90.854 65

Total RES 3 1.6ULIMA 31.945 98
Amares 19.382 99

Braga 1 871.715 78

Póvoa de Lanhoso 23.777 122

Terras de Bouro 7.906 40

Vieira do Minho 14.435 74

BRAVAL 

Vila Verde 48.315 247

Total BR 28 1.4AVAL 5.527 61
Fafe 53.613 274

Guimarães 1 862.055 29

Santo Tirso 71.477 366

Trofa 39.395 202

Vila Nova de Famalicão 1 632.224 76

Amave 

1Vizela 23.671 21

Total Am 48 2.4ave 2.435 68
Espinho 31.453 161

Gondomar 1 869.930 69

Maia 1 631.651 73

Matosinhos 168.644 863

Porto 236.210 1.208

Póvoa de Varzim 65.667 336

Valongo 92.047 471

Lip

Vila do Conde 76.204 390

or 

Norte 

Total Lipor 971.805 4.971
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(continuação) 

Região (NUT II) Sistema de Gestão de RSU Municípios População (hab) Consumo médio (t) 
Castelo de Paiva 17.046 87

Felgueiras 58.669 300

Lousada 46.523 238

Paços de Ferreira 55.043 282

Paredes 85.714 438

Valsousa 

3Penafiel 72.129 69

Total Valsousa 335.123 1.714
Santa Maria da Feira 1 743.059 32SULDOURO 

 de Gaia 3 1Vila Nova 02.571 .548

Total SULD 4 2.OURO 45.630 280
Boticas 6.075 31

Chaves 44.242 226

Montalegre 12.057 62

Ribeira de Pena 7.230 37

Valpaços 19.091 98

RESAT 

 de Aguiar Vila Pouca 15.098 77

Total RE 10 5SAT 3.791 31
Alijó 13.882 71

Mesão Frio 4.616 24

Murça 6.444 33

Peso da Régua 17.862 91

Sabrosa 6.802 35

Santa Marta de Penaguião 8.361 43

Vale do Douro Norte 

 Vila Real 50.486 258

Total Vale do D 1ouro Norte 08.452 555
Alfandega da Fé 5.650 29

Bragança 34.743 178

Carrazeda de Ansiães 7.177 37

Freixo Espada à Cinta 3.987 20

Macedo de Cavaleiros 17.164 88

Miranda do Douro 7.659 39

Mirandela 125.752 32

Mogadouro 10.735 55

Torre de Moncorvo 9.340 48

Vila Flor 7.713 39

Vila Nova de Foz Coa 8.202 42

Vimioso 5.085 26

Resíduos do Nordeste 

Vinhais 9.974 51

Norte 

Total Resíduos te 1do Nordes 53.179 784
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(continuação) 

Região (NUT II) Sistema de Gestão de RSU Municípios População (hab) Consumo médio (t) 
Amarante 61.177 313

Baião 21.467 110

Cabeceiras de Basto 17.775 91

Celorico de Basto 20.086 103

Marco de Canaveses 254.155 77

REBAT 

de Basto Mondim 8.453 43

Total RE 1BAT 83.112 937
Armamar 7.294 37

Cinfães 21.188 108

Lamego 26.914 138

Moimenta da Beira 11.049 57

Penedono 3.373 17

Resende 11.933 61

São João da Pesqueira 8.319 43

Sernancelhe 6.142 31

Tabuaço 6.470 33

RESIDOURO 

Tarouca 8.312 43

Norte 

Total RESI 1DOURO 10.991 568
Total Região Norte 3.5 18.390.949 69

Batalha 15.604 80

Leiria 1 625.325 41

Marinha Grande 38.139 195

Ourém 49.516 253

Pombal 58.846 301

VALORLIS 

Porto de Mós 24.843 127

Total VAL 3 1.5ORLIS 12.273 97
Águeda 49.785 255

Albergaria-a-Velha 25.607 131

Alvaiázere 8.064 41

Anadia 31.676 162

Ansião 13.670 70

Arganil 13.140 67

Arouca 23.985 123

Aveiro 73.642 377

Cantanhede 138.690 98

Castanheira de Pêra 3.422 18

Coimbra 141.624 724

Condeixa-a-Nova 16.609 85

Estarreja 28.301 145

Figueira da Foz 63.226 323

Figueiró dos Vinhos 7.047 36

Góis 4.579 23

Ílhavo 39.525 202

Lousã 17.501 90

Mealhada 121.612 11

Mira 13.184 67

Miranda do Corvo 13.450 69

Montemor-o-Velho 25.056 128

Murtosa 9.693 50

Centro 

ERSUC 

Oliveira de Azemeis 71.285 365
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(continuação) 

Região (NUT II) Sistema de Gestão de RSU Municípios População (hab) Consumo médio (t) 
Oliveira do Bairro 22.524 115

Ovar 56.932 291

Pampilhosa da Serra 4.696 24

Pedrógão Grande 4.237 22

Penacova 16.878 86

Penela 6.391 33

São João da Madeira 21.590 110

Sever do Vouga 12.920 66

Soure 20.690 106

Vagos 23.335 119

Vale de Cambra 24.743 127

ERSUC 

e Poiares Vila Nova d 7.336 38

Total ER 9 4.9SUC 76.634 96
Aguiar da Beira 6.272 32

Carregal do Sal 10.579 54

Castro Daire 16.807 86

Gouveia 15.744 81

Mangualde 121.182 08

Mortágua 10.348 53

Nelas 14.549 74

Oliveira de Frades 10.608 54

Oliveira do Hospital 21.874 112

Penalva do Castelo 8.739 45

Santa Comba Dão 12.381 63

São Pedro do Sul 19.249 98

Sátão 13.450 69

Seia 27.514 141

Tábua 12.446 64

Tondela 31.037 159

Vila Nova de Paiva 6.334 32

Viseu 97.206 497

Planalto Beirão 

Vouzela 11.798 60

Total Planal 36 1.8to Beirão 8.113 83
Almeida 7.688 39

Belmonte 7.686 39

Celorico da Beira 8.738 45

Covilhã 53.363 273

Figueira de Castelo Rodrigo 6.848 35

Fornos de Algodres 5.417 28

Fundão 31.262 160

Guarda 44.210 226

Manteigas 3.868 20

Meda 5.981 31

Penamacor 6.104 31

Pinhel 10.378 53

Sabugal 14.113 72

ÁGUAS do ZÉZERE e CÔA 

Trancoso 10.618 54

Centro 

Total ÁGUAS do ZÉZERE e CÔA 216.270 1.106
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(continuação) 

Região (NUT II) Sistema de Gestão de RSU Municípios População (hab) Consumo médio (t) 
Castelo Branco 54.921 281

Idanha-a-Nova 10.825 55

Oleiros 6.153 31

Proença-a-Nova 9.217 47

Sertã 16.145 83

Raia/Pinhal 

Vila Velha de Rodão 3.755 19

Centro 

Total Raia 1 5/Pinhal 01.014 17
Total Região Centro 1.9 10.74.302 099

Alcobaça 55.375 283

Alenquer 43.397 222

Arruda dos Vinhos 11.360 58

Azambuja 21.567 110

Bombarral 13.750 70

Cadaval 14.416 74

Caldas da Rainha 51.631 264

Lourinhã 24.732 127

Nazaré 14.858 76

Óbidos 11.214 57

Peniche 28.256 145

Rio Maior 121.663 11

Sobral Monte Agraço 9.892 51

RESIOESTE 

Vedras Torres 75.794 388

Total RESI 3 2.0OESTE 97.903 35
Almeirim 122.646 16

Alpiarça 8.210 42

Benavente 126.160 34

Cartaxo 24.563 126

Coruche 20.505 105

Resiurb 

 Magos 1Salvaterra de 20.994 07

Total Resiurb 123.075 630
Alcanena 14.746 75

Chamusca 11.273 58

Constância 3.797 19

Entroncamento 120.270 04

Ferreira do Zêzere 9.305 48

Golegã 5.625 29

Santarém 364.123 28

Tomar 42.889 219

Torres Novas 137.181 90

Resitejo 

va da Barquinha Vila No 7.920 41

Total Re 21 1.1sitejo 7.126 11
Cascais 1 982.509 34

Mafra 63.113 323

Oeiras 169.060 865
Amtres - Tratolixo 

4 2.1Sintra 14.432 20

Lisboa e Vale 
do Tejo 

Total Amtres 82 4.2- Tratolixo 9.114 41
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(continuação) 

Região (NUT II) Sistema de Gestão de RSU Municípios População (hab) Consumo médio (t) 
Amadora 1 975.865 00

Lisboa 5 224.640 .684

Loures 1 1.098.935 18

Odivelas 1 745.265 43

VALORSUL 

 de Xira 1 6Vila Franca 34.438 88

Total VALO L 1.17 6.0RSU 9.141 32
Alcochete 15.258 78

Almada 165.567 847

Barreiro 78.898 404

Moita 70.432 360

Montijo 40.579 208

Palmela 358.811 01

Seixal 1 866.277 51

Sesimbra 45.072 231

AMARSUL 

 Setúbal 120.751 618

Lisboa e Vale 
do Tejo 

Total AMA 76 3.8RSUL 1.643 96
Total Região de Lisboa e Vale 3.50 17.94do Tejo 8.001 5

Alandroal 6.252 32

Arraiolos 7.358 38

Borba 7.531 39

Estremoz 15.000 77

Évora 55.563 284

Montemor-o-Novo 18.551 95

Mora 5.444 28

Mourão 3.354 17

Redondo 6.953 36

Reguengos de Monsaraz 11.480 59

Vendas Novas 12.018 61

GESAMB 

Vila Viçosa 8.734 45

Total GESAMB 158.235 809
Alcácer do Sal 13.553 69

Aljustrel 9.883 51

Ferreira do Alentejo 8.470 43

Grândola 14.391 74

Odemira 25.697 131

Santiago do Cacém 30.136 154

Amagra 

Sines 13.629 70

Total Am 1agra 15.758 592
Alvito 2.709 14

Cuba 4.766 24

Portel 7.088 36

Viana do Alentejo 5.648 29

Amcal 

Vidigueira 6.002 31

Total A 1mcal 26.212 34
Alter do Chão 3.636 19

Arronches 3.267 17

Avis 5.044 26

Campo Maior 8.360 43

Alentejo 

VALNOR 

de Castelo de Vi 3.768 19
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(continuação) 

Região (NUT II) Sistema de Gestão de RSU Municípios População (hab) Consumo médio (t) 
Crato 3.952 20

Elvas 22.661 116

Fronteira 3.388 17

Marvão 3.717 19

Monforte 3.225 16

Nisa 7.988 41

Ponte de Sor 17.530 90

Portalegre 24.648 126

Sousel 5.542 28

Abrantes 41.184 211

Gavião 4.395 22

Mação 7.674 39

Sardoal 3.971 20

VALNOR 

Vila de Rei 3.222 16

Total VALNOR 177.167 906
Almodôvar 7.593 39

Barrancos 1.816 9

Beja 34.926 179

Castro Verde 7.721 39

Mértola 7.910 40

Moura 16.399 84

Ourique 5.803 30

Amalga 

Serpa 16.012 82

Alentejo 

Total Am 9 5alga 8.178 02
Total Região do Alente 5 2.9jo 75.549 44

Albufeira 35.808 183

Alcoutim 3.379 17

Aljezur 5.329 27

Castro Marim 6.489 33

Faro 58.430 299

Lagoa (Algarve) 22.962 117

Lagos 27.293 140

Loulé 62.717 321

Monchique 6.392 33

Olhão 42.545 218

Portimão 47.557 243

São Brás de Alportel 11.379 58

Silves 35.116 180

Tavira 25.177 129

Vila do Bispo 5.392 28

Algarve ALGAR 

Vila Real de Santo António 18.197 93

Total Região do Algarve 414.158 2.119
Total Continente 10.062.959 51.477

Lagoa (São Miguel) 14.812 76

Ponta Delgada 64.507 330

Povoação 6.721 34

Ribeira Grande 29.508 151

A.M. de São Miguel 

Vila Franca do Campo 11.056 57

R. A. Açores 

Total A.M. de São Miguel 126.602 648
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(continuação) 

Região (NUT II) Sistema de Gestão de RSU Municípios População (hab) Consumo médio (t) 
Lajes do Pico 4.823 25

Madalena 6.195 32A.M. d

São R

o Pico 

oque do Pico 3.722 19

Total A.M. do Pico 14.740 75
Calheta Calheta (São Jorge) 3.952 20
Corvo Vila Nova do Corvo 456 2
Fa Horta 15.284ial  78

Graciosa Santa Cruz da Gracios 4.795a  25
Lages das Flores Lages das Flores 1.495 8

Nor Nordeste 5.261deste  27
Santa Cruz Santa Cruz das Flores 2.512 das Flores  13

Santa Maria Vila do Porto 5.518 28
Angra do Heroísmo 35.116 180Terc
Praia da Vitória 20.407 1

eira 
 04

Total Terceira 55.522 284

R. A. Açores 

Velas Velas 5.588 29
Total R.A. Açores 241.724 1. 237

Calheta (Madeira) 11.872 61

Câmara de Lobos 35.311 181

Funchal 100.589 515

Machico 21.301 109

Ponta do Sol 8.212 42

Porto Moniz 2.750 14

Porto Santo 4.389 22

Ribeira Brava 12.543 64

Santa Cruz 33.243 170

Santana 8.462 43

R deira 

São Vicente 6.072

. A. Ma Madeira 

 31

Total ira 244.742 1.2 R.A. Made  52
Total Regi Autónomas 486.465 2.488ões 

To al 10.549.424 53.tal Nacion  965

Fonte: População – INE [42]. 
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Tabela 22 – Quantidade de óleos e gorduras alimentares usadas estimados por região, município e sistema de gestão de RSU 

. para Portugal em 2005

Ano 2005 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t) 

Quantidades de OAU Quantidades de OAU 
Municípios geradas considerando geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) que 80% é resíduo (t) 
Caminha 66 30 53

Melgaço 38 17 30

Monção 77 35 62

Paredes de
Coura 

 37 16 29

Valença 56 25 45

VALORMINHO 

Vila Nova de 
Cerveira 34 15 27

Tota  l VALORMINHO 308 139 246
Arcos de 
Valdevez 96 43 77

Barcelos 483 218 387

Esposende 136 61 108

Ponte da 
Barca 51 23 41

Ponte de Lima 174 78 139

RESULIMA 

Viana do 
Castelo 354 159 283

T  otal RESULIMA 1.294 582 1.035

Amares 76 34 60

Braga 669 301 535

Póvoa d
Lanhoso

e 
 93 42 74

Terras de 
Bouro 31 14 25

Vieira do 
Minho 56 25 45

BRAVAL 

1 1Vila Verde 88 85 51

Total BRA 1.1 5 8VAL 13 01 90

Fafe 2 109 94 67

Guimarães 6 2 532 84 05

Santo Tirso 279 125 223

Trofa 1 154 69 23

Vila Nova de 
Famalicão 5 23 415 2 12

Amave 

Vizela 92 42 74

Norte 

m 1.8 8 1.5Total A ave 81 46 04
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Espinho 123 55 98

Gondomar 662 298 530

Maia 5 2 413 31 11

Matosinhos 6 29 557 6 26

Porto 9 4 721 14 37

Póvoa de 
Varzim 2 1 256 15 05

Valongo 359 1 261 87

Lipor 

e 2 1 2Vila do Cond 97 34 38

Total Lip 3.7 1.7 3.0or 88 05 31
Castelo d
Paiva 

e 66 30 53

Felgueiras 2 1 129 03 83

Lousada 1 8 181 2 45

Paços de
Ferreira 

 2 115 97 72

Paredes 334 150 267

Valsousa 

Penafiel 281 127 225

Total Valso 1.3 5 1.0usa 06 88 45
Santa Maria 
da Feira 5 2 458 51 46

SULDOURO 
1.1 5 9Vila Nova de 

Gaia 79 31 44

Total SULDO 1. 7 1.URO 737 82 390

Boticas 24 11 19

Chaves 172 78 138

Montalegre 47 21 38

Ribeira d
Pena 

e 28 13 23

Valpaços 74 33 60

RESAT 

Vila Pouca de 
Aguiar 59 26 47

Total RES 4 18 3AT 05 2 24

Alijó 54 24 43

Mesão Frio 18 8 14

Murça 25 11 20

Peso da 
Régua 70 31 56

Sabrosa 27 12 21

Santa M
de Pena

arta 
guião 33 15 26

Vale do Douro 
Norte 

89 157Vila Real 197

Norte 

Total Vale do Douro Norte 423 190 338
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Alfandega da 
Fé 22 10 18

Bragança 135 61 108

Carrazeda de 
Ansiães 28 13 22

Freixo Espada 
à Cinta 16 7 12

Macedo de 
Cavaleiros 67 30 54

Miranda do 
Douro 30 13 24

Mirandela 100 45 80

Mogadouro 42 19 33

Torre de 
Moncorvo 36 16 29

Vila Flor 30 14 24

Vila Nova de 
Foz Coa 32 14 26

Vimioso 20 9 16

Resíduos do 
Nordeste 

Vinhais 39 17 31

Total Resíduos do Nordeste 5 269 47897

Amarante 238 107 191

Baião 84 38 67

Cabeceiras de 
Basto 69 31 55

Celorico de 
Basto 78 35 63

Marco de 
Canaveses 211 95 169

REBAT 

Mondim de 
Basto 33 15 26

Total REBAT 714 321 571

Armamar 28 13 23

Cinfães 83 37 66

Lamego 105 47 84

Moimenta da 
Beira 43 19 34

Penedono 13 6 11

Resende 47 21 37

São João da 
Pesqueira 32 15 26

Sernancelhe 24 11 19

Tabuaço 25 11 20

RESIDOURO 

Tarouca 32 15 26

Norte 

Total RESIDOURO 433 195 346

Total Região Norte 13.998 6.299 11.198
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Batalha 61 27 49

Leiria 489 220 391

Marinha 
Grande 149 67 119

Ourém 193 87 154

Pombal 229 103 184

VALORLIS 

Porto de Mós 97 44 77

Total VALORLIS 1.217 548 974

Águeda 194 87 155

Albergaria-a-
Velha 100 45 80

Alvaiázere 31 14 25

Anadia 123 56 99

Ansião 53 24 43

Arganil 51 23 41

Arouca 93 42 75

Aveiro 287 129 230

Cantanhede 151 68 121

Castanheira 
de Pêra 13 6 11

Coimbra 552 248 442

Condeixa-a-
Nova 65 29 52

Estarreja 110 50 88

Figueira da 
Foz 246 111 197

Figueiró dos 
Vinhos 27 12 22

Góis 18 8 14

Ílhavo 154 69 123

Lousã 68 31 55

Mealhada 84 38 67

Mira 51 23 41

Miranda do 
Corvo 52 24 42

Montemor-o-
Velho 98 44 78

Murtosa 38 17 30

Oliveira de 
Azemeis 278 125 222

Oliveira do 
Bairro 88 40 70

Ovar 222 100 178

Pampilhosa da 
Serra 18 8 15

Centro 

ERSUC 

Pedrógão 
Grande 17 7 13

 82



(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Penacova 66 30 53

Penela 25 11 20

São João da 
Madeira 84 38 67

Sever do 
Vouga 50 23 40

Soure 81 36 65

Vagos 91 41 73

Vale de 
Cambra 96 43 77

ERSUC 

Vila Nova de 
Poiares 29 13 23

Total ERSUC 3.807 1.713 3.046
Aguiar da 
Beira 24 11 20

Carregal do 
Sal 41 19 33

Castro Daire 66 29 52

Gouveia 61 28 49

Mangualde 83 37 66

Mortágua 40 18 32

Nelas 57 26 45

Oliveira de 
Frades 41 19 33

Oliveira do 
Hospital 85 38 68

Penalva do 
Castelo 34 15 27

Santa Comba 
Dão 48 22 39

São Pedro do 
Sul 75 34 60

Sátão 52 24 42

Seia 107 48 86

Tábua 49 22 39

Tondela 121 54 97

Vila Nova de 
Paiva 25 11 20

Viseu 379 171 303

Planalto Beirão 

Vouzela 46 21 37

Total Planalto Beirão 1.435 646 1.148

Almeida 30 13 24

Belmonte 30 13 24

Celorico da 
Beira 34 15 27

Covilhã 208 94 166

Centro 

ÁGUAS do 
ZÉZERE e CÔA 

Figueira de 
Castelo 
Rodrigo 

27 12 21
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Fornos de 
Algodres 21 10 17

Fundão 122 55 97

Guarda 172 78 138

Manteigas 15 7 12

Meda 23 10 19

Penamacor 24 11 19

Pinhel 40 18 32

Sabugal 55 25 44

ÁGUAS do 
ZÉZERE e CÔA 

Trancoso 41 19 33

Total ÁGUAS do ZÉZERE e CÔA 843 379 674
Castelo 
Branco 214 96 171

Idanha-a-Nova 42 19 34

Oleiros 24 11 19

Proença-a-
Nova 36 16 29

Sertã 63 28 50

Raia/Pinhal 

Vila Velha de 
Rodão 15 7 12

Centro 

Total Raia/Pinhal 394 177 315

Total Região Centro 7.696 3.463 6.157

Alcobaça 216 97 173

Alenquer 169 76 135

Arruda dos 
Vinhos 44 20 35

Azambuja 84 38 67

Bombarral 54 24 43

Cadaval 56 25 45

Caldas da 
Rainha 201 91 161

Lourinhã 96 43 77

Nazaré 58 26 46

Óbidos 44 20 35

Peniche 110 50 88

Rio Maior 84 38 68

Sobral Monte 
Agraço 39 17 31

RESIOESTE 

Torres Vedras 295 133 236

Total RESIOESTE 1.551 698 1.241

Almeirim 88 40 71

Lisboa e 
Vale do 

Tejo 

Resiurb 
Alpiarça 32 14 26
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Benavente 102 46 82

Cartaxo 96 43 77

Coruche 80 36 64
Resiurb 

Salvaterra de 
Magos 82 37 65

Total Resiurb 480 216 384

Alcanena 57 26 46

Chamusca 44 20 35

Constância 15 7 12

Entroncament
o 79 36 63

Ferreira do 
Zêzere 36 16 29

Golegã 22 10 18

Santarém 250 112 200

Tomar 167 75 134

Torres Novas 145 65 116

Resitejo 

Vila Nova da 
Barquinha 31 14 25

Total Resitejo 846 381 677

Cascais 711 320 569

Mafra 246 111 197

Oeiras 659 297 527
Amtres - Tratolixo 

Sintra 1.615 727 1.292

Total Amtres - Tratolixo 3.232 1.454 2.586

Amadora 686 308 548

Lisboa 2.045 920 1.636

Loures 775 349 620

Odivelas 566 255 453

VALORSUL 

Vila Franca de 
Xira 524 236 419

Total VALORSUL 4.596 2.068 3.677

Alcochete 59 27 48

Almada 645 290 516

Barreiro 308 138 246

Moita 275 124 220

Montijo 158 71 127

Palmela 229 103 183

Seixal 648 292 519

Lisboa e 
Vale do 

Tejo 

AMARSUL 

Sesimbra 176 79 141
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
AMARSUL Setúbal 471 212 377Lisboa e 

Vale do 
Tejo Total AMARSUL 2.969 1.336 2.375

Total Região de Lisboa e Vale do Tejo 13.675 6.154 10.940

Alandroal 24 11 19

Arraiolos 29 13 23

Borba 29 13 23

Estremoz 58 26 47

Évora 217 97 173

Montemor-o-
Novo 72 33 58

Mora 21 10 17

Mourão 13 6 10

Redondo 27 12 22

Reguengos de 
Monsaraz 45 20 36

Vendas Novas 47 21 37

GESAMB 

Vila Viçosa 34 15 27

Total GESAMB 617 278 493

Alcácer do Sal 53 24 42

Aljustrel 39 17 31

Ferreira do 
Alentejo 33 15 26

Grândola 56 25 45

Odemira 100 45 80

Santiago do 
Cacém 117 53 94

Amagra 

Sines 53 24 43

Total Amagra 451 203 361

Alvito 11 5 8

Cuba 19 8 15

Portel 28 12 22

Viana do 
Alentejo 22 10 18

Amcal 

Vidigueira 23 11 19

Total Amcal 102 46 82

Alter do Chão 14 6 11

Arronches 13 6 10

Avis 20 9 16

Campo Maior 33 15 26

Alentejo 

VALNOR 

Castelo de 
Vide 15 7 12
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Crato 15 7 12

Elvas 88 40 71

Fronteira 13 6 11

Marvão 14 7 12

Monforte 13 6 10

Nisa 31 14 25

Ponte de Sor 68 31 55

Portalegre 96 43 77

Sousel 22 10 17

Abrantes 161 72 128

Gavião 17 8 14

Mação 30 13 24

Sardoal 15 7 12

VALNOR 

Vila de Rei 13 6 10

Total VALNOR 691 311 552

Almodôvar 30 13 24

Barrancos 7 3 6

Beja 136 61 109

Castro Verde 30 14 24

Mértola 31 14 25

Moura 64 29 51

Ourique 23 10 18

Amalga 

Serpa 62 28 50

Alentejo 

Total Amalga 383 172 306

Total Região do Alentejo 2.244 1.010 1.795

Albufeira 140 63 112

Alcoutim 13 6 11

Aljezur 21 9 17

Castro Marim 25 11 20

Faro 228 102 182

Lagoa 
(Algarve) 90 40 72

Lagos 106 48 85

Loulé 244 110 196

Monchique 25 11 20

Algarve ALGAR 

Olhão 166 75 133
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Portimão 185 83 148

São Brás de 
Alportel 44 20 35

Silves 137 62 110

Tavira 98 44 79

Vila do Bispo 21 9 17

Algarve ALGAR 

Vila Real de 
Santo António 71 32 57

Total Região do Algarve 1.614 726 1.292

Total Continente 39.226 17.652 31.381
Lagoa (São 
Miguel) 58 26 46

Ponta Delgada 251 113 201

Povoação 26 12 21

Ribeira 
Grande 115 52 92

A.M. de São 
Miguel 

Vila Franca do 
Campo 43 19 34

Total A.M. de São Miguel 494 222 395

Lajes do Pico 19 8 15

Madalena 24 11 19A.M. do Pico 

São Roque do 
Pico 15 7 12

Total A.M. do Pico 57 26 46

Calheta Calheta (São 
Jorge) 15 7 12

Corvo Vila Nova do 
Corvo 2 1 1

Faial Horta 60 27 48

Graciosa Santa Cruz da 
Graciosa 19 8 15

Lages das Flores Lages das 
Flores 6 3 5

Nordeste Nordeste 21 9 16

Santa Cruz das 
Flores 

Santa Cruz 
das Flores 10 4 8

Santa Maria Vila do Porto 22 10 17
Angra do 
Heroísmo 137 62 110

Terceira 
Praia da 
Vitória 80 36 64

Total Terceira 216 97 173

R. A. 
Açores 

Velas Velas 22 10 17

Total R.A. Açores 942 424 754
Calheta 
(Madeira) 46 21 37

Câmara de 
Lobos 138 62 110

Funchal 392 176 314

R. A. 
Madeira Madeira 

Machico 83 37 66
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(continuação) 

Região 
(NUT II) 

Sistema de 
Gestão de RSU Municípios 

Quantidade de OAN 
consumido que gera 

resíduo (t)

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 45% é resíduo (t) 

Quantidades de OAU 
geradas considerando 

que 80% é resíduo (t)
Ponta do Sol 32 14 26

Porto Moniz 11 5 9

Porto Santo 17 8 14

Ribeira Brava 49 22 39

Santa Cruz 130 58 104

Santana 33 15 26

R. A. 
Madeira Madeira 

São Vicente 24 11 19

Total R.A. Madeira 954 429 763

Total Regiões Autónomas 1.896 853 1.517

Total Nacional 41.123 18.505 32.898

 


	Introdução
	Enquadramento e Motivação
	Objectivos

	Estado-da-Arte sobre Mecanismos e Iniciativas de Gestão dos 
	Legislação Europeia e Nacional no âmbito dos resíduos de óle
	Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro
	Directiva 2003/30/CE, de 8 de Maio
	Portaria n.º209/2004, de 3 de Março
	Decreto-Lei n.º62/2006, de 21 de Março
	Decreto-Lei n.º66/2006, de 22 de Março.
	Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro

	Iniciativas de recolha e reciclagem de óleos e gorduras alim
	Alemanha
	Projecto “Öli”, Baviera desde 2003 [7]

	Suécia [8]
	Inglaterra
	Espanha
	Projecto “ECOBUS”, Valência 2002 – 2004 [11]
	Projecto “La Ribera en Biodiesel”, La Ribera desde 2003 [15]
	Projecto “Local & Innovative Biodiesel”, Ávila, León e Valla

	Áustria
	Projecto “ÖkoDrive”, Graz desde 1999 [19]


	Iniciativas de recolha e reciclagem de óleos e gorduras alim
	Projectos Desenvolvidos pelos Sistemas de Gestão de Resíduos
	Projecto “Biodiesel”, AMALGA (Associação de Municípios Alent
	Recolha de OAU, VALNOR – Valorização e Tratamento de Resíduo
	Recolha de OAU, Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestã
	Procotolo de valorização de OAU, Resíduos do Nordeste desde 
	Recolha de OAU, BRAVAL – Empresa de Valorização de Resíduos 

	Projectos Desenvolvidos pelas Agências Municipais de Energia
	PVOAU – Plano de Valorização dos Óleos Alimentares Usados, S
	“Óleo Valor” e “OILPRODIESEL”, Oeiras desde 2005 [28]
	“Biodesalgarve”, Região do Algarve previsto 2007 [30]
	SGOAU – Sistema Voluntário de Gestão de Óleos Alimentares Us


	Considerações sobre os mecanismos e iniciativas apresentadas

	Caracterização do Fluxo de Óleos e Gorduras Alimentares – Le
	Consumo de óleos e gorduras alimentares novos
	European Union Oil and Protein meal Industry e International
	Instituto Nacional de Estatística e Associação da Restauraçã

	Produção de óleos e gorduras alimentares usados
	Operadores de recolha e tratamento a actuarem no mercado nac

	Avaliação do Fluxo Específico dos Óleos e Gorduras Alimentar
	Conclusão

