
 

 

Boas

 

 
O óleo alimentar usado
urbano, constitui um grave problema ambiental.
ambiente depende de um simples gesto 
da água e do solo. 
 
Dê uma nova vida aos óleos alimentares usados, permitindo a sua 
transformação em Biodiesel, uma fonte renovável de energia, que 
reduz as emissões de CO

 
Assim, primeiro deixe arrefecer o óleo alimentar usado
numa garrafa ou garrafão
a garrafa ou garrafão
 
Desta forma evita derrames junto e dentro do oleão. Não ut
garrafas de vidro! 
 
Pode utilizar garrafas vazias de óleo alimentar, de água ou de 
refrigerantes, por exemplo.
 
De acordo com o Artigo 
Resíduos Urbanos e Limpeza Pública
Município de Aveiro: 

Boas  práticas de deposição de
alimentar usado (OA U

usado, quando eliminado através do 
, constitui um grave problema ambiental. Preservar o meio 

ambiente depende de um simples gesto seu, para evitar a poluição 

Dê uma nova vida aos óleos alimentares usados, permitindo a sua 
transformação em Biodiesel, uma fonte renovável de energia, que 
reduz as emissões de CO2. 

deixe arrefecer o óleo alimentar usado
ou garrafão de plástico vazio, feche a tampa

a garrafa ou garrafão num saco de plástico e deposite-o

Desta forma evita derrames junto e dentro do oleão. Não ut

garrafas vazias de óleo alimentar, de água ou de 
refrigerantes, por exemplo. 

De acordo com o Artigo 19.º, alínea c), do Regulamento de 
íduos Urbanos e Limpeza Pública (RRULP), e

 

de deposição de  óleo 
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 saneamento 
Preservar o meio 

seu, para evitar a poluição 

Dê uma nova vida aos óleos alimentares usados, permitindo a sua 
transformação em Biodiesel, uma fonte renovável de energia, que 

 

deixe arrefecer o óleo alimentar usado, coloque-o 
feche a tampa, ensaque 

o no oleão.  

Desta forma evita derrames junto e dentro do oleão. Não utilize 

garrafas vazias de óleo alimentar, de água ou de 

do Regulamento de 
, em vigor no 



“É proibido o despejo de OAU nos c
outros espaços públicos, bem como o despejo nos sistemas
individuais ou coletivos, de águas residuais e pluviais,
sumidouros.”  

 

É proibido o despejo de OAU nos contentores destinados a RU,
outros espaços públicos, bem como o despejo nos sistemas 
individuais ou coletivos, de águas residuais e pluviais, incluindo sarjetas e 

ontentores destinados a RU, nas vias ou 
 de drenagem, 

incluindo sarjetas e 

 


