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Mais-valias para clientes através de serviços 

ambientais 

RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES 

USADOS 

 

EMPRESA 

A actividade de Pingo Doce, empresa do grupo Jerónimo Martins, iniciou-se em 

1980, na área da distribuição alimentar, e tem vindo a consolidar a sua posição a 

nível nacional. Actualmente, Pingo Doce é a maior cadeia de supermercados em 

Portugal com 334 lojas e cerca de 17 mil colaboradores. Em 2009, o Pingo Doce 

atingiu a facturação de 2,193 mil milhões de euros. 

 

O Pingo Doce tem como missão ser a melhor cadeia de supermercados a operar 

perecíveis em Portugal, fornecer ao consumidor português uma solução alimentar 

de qualidade a preços estáveis e competitivos e cultivar uma relação de confiança e 

duradoura com os seus clientes. 

 

ENVOLVIMENTO 

Anualmente, em Portugal, são produzidos cerca de 125 mil toneladas de Óleos 

Alimentares Usados (OAU), encaminhados, na sua maioria, para a rede de águas 

residuais, dado que a maior parte dos municípios não dispõe ainda de pontos de 

recolha selectiva de OAU para as populações. 

 

Considerando que 1 litro de óleo alimentar usado, colocado no local errado, pode 

poluir milhares de litros de água, a gestão adequada destes resíduos tem assumido, 

nos últimos anos, uma preocupação crescente por parte dos consumidores e das 

autoridades. Por outro lado, a poluição para a atmosfera, resultante da queima dos 
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combustíveis convencionais, tem aumentado significativamente, pelo que a 

produção de biodiesel (que pode incorporar óleos alimentares usados) constitui 

uma alternativa ambientalmente mais adequada. 

 

Ciente destas problemáticas, e no âmbito da sua política ambiental, o Pingo Doce 

assume um papel proactivo na recolha nacional dos OAU. Por isso mesmo, lançou 

em 2009 um projecto de recolha de OAU dos consumidores. 

 

Este projecto consiste na recolha de OAU dos clientes nos estabelecimentos de 

retalho Pingo Doce e vem responder a preocupações e expectativas crescentes da 

sociedade, em geral, e dos clientes, em particular. Inovador, o projecto permite ao 

consumidor de óleos alimentares dar um destino ambientalmente adequado aos 

resíduos que resultam da sua actividade doméstica, através dos pontos de recolha 

disponibilizados pelos estabelecimentos Pingo Doce aderentes ao projecto. O óleo 

alimentar usado recolhido é centralizado nos centros de distribuição Pingo Doce e 

posteriormente entregue a um operador de resíduos licenciado, responsável pelo 

seu encaminhamento para a produção de biodiesel.  

 

OBJECTIVOS 

O projecto visa: 

〉 Contribuir activamente para a recolha selectiva de OAU a nível nacional, 

reforçando os serviços ambientais disponibilizados a clientes; 

〉 Sensibilizar os consumidores domésticos para os problemas ambientais 

associados aos OAU;  

〉 Minimizar os impactes ambientais associados a óleos alimentares usados de 

particulares, nomeadamente a contaminação de solos e água;  

〉 Contribuir para a minimização de constrangimentos na rede pública de 

saneamento e sistemas de tratamento de águas residuais urbanas; 

〉 Garantir o encaminhamento dos OAU para a produção de biodiesel, 

considerada uma alternativa ambientalmente mais adequada em relação aos 

combustíveis convencionais. 
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ACTIVIDADES 

O projecto arrancou em 25 de Fevereiro de 2009 em 10 lojas e, desde o final desse 

ano, está implementado em 244 estabelecimentos Pingo Doce, distribuídos por 124 

concelhos de Portugal Continental.  

 

No âmbito do projecto, o Pingo Doce desenvolveu, em parceria com a empresa 

Resopre, um recipiente específico para recolha dos OAU, com aspecto apelativo, 

facilidade de deposição pelo consumidor final, facilmente transportável e de 

dimensão adequada aos espaços comerciais. Em simultâneo, foi desenvolvida uma 

campanha de sensibilização junto dos clientes, alertando para os problemas 

associados à incorrecta gestão de óleos alimentares usados e dando conhecimento 

do novo serviço disponibilizado pelo Pingo Doce. Relativamente à valorização dos 

OAU, o Pingo Doce tem uma parceria com a PrioBiocombustíveis, que pertence ao 

grupo Martifer, a qual procederá à inclusão dos OAU na produção de biodiesel. 

 

O sistema de recolha apresenta os seguintes requisitos: 

〉 A deposição dos OAU é efectuada em recipientes fechados (garrafa de 

plástico) de forma a minimizar derrames e a conspurcação do local. Muitos 

dos oleões disponíveis nas vias públicas destinam-se à recolha de OAU a 

granel. Ou seja, o consumidor despeja os OAU nos oleões, o que apresenta 

maiores riscos de derrame em todo o processo: deposição, armazenagem e 

transporte;  

〉 Garantia pelos funcionários do estabelecimento do cumprimento dos 

requisitos de higienização e segurança do local de deposição. Em locais 

exteriores, a limpeza e segurança dos locais destinados à recolha de OAU são 

de difícil controlo;  

〉 O recipiente de deposição é estanque, resiste à perfuração e a fontes de 

ignição, permite uma fácil visualização quanto ao nível de enchimento e 

contém instruções explícitas para a colocação exclusiva de óleos alimentares 

usados;  
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〉 Realização da recolha atempada dos OAU, de forma a evitar o sobre-

enchimento e evitar a acumulação de OAU na proximidade do oleão. Em 

oleões instalados em locais exteriores é frequente o sobre-enchimento e o 

abandono de garrafas com OAU junto a esses oleões;  

〉 Garantia do encaminhamento para destino final adequado dos OAU recolhidos 

para operador devidamente licenciado, bem como das embalagens que 

contenham os OAU.  

 

DIFICULDADES 

A maior dificuldade esteve relacionada com a inexistência no mercado de um oleão 

capaz de satisfazer os diferentes requisitos definidos na preparação do projecto, 

nomeadamente: 

〉 Aspecto apelativo e enquadrável na imagem das lojas Pingo Doce; 

〉 Facilidade de deposição dos OAU; 

〉 Dimensão e forma que facilitassem as diferentes operações logísticas; 

〉 Garantia de cumprimento de requisitos de segurança para clientes e 

colaboradores. 

 

Neste sentido, foi desenvolvido um recipiente específico de recolha de OAU que 

consiste num oleão de 300 litros, com as seguintes características: aspecto 

apelativo, facilidade de deposição do OAU pelo consumidor final, empilhável, 

facilmente transportável e de dimensão adequada aos espaços comerciais. 

 

RESULTADOS 

No primeiro ano de projecto (incluindo a fase piloto) foi gerado o seguinte benefício 

ambiental: 

〉 Quantidade OAU recolhido para valorização: 56 toneladas; 

〉 Emissões de CO2 evitadas por incorporação em biodiesel = 170 toneladas de 

CO2e.  
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Assim, é expectável que, até ao final de 2010, sejam atingidos os seguintes 

benefícios ambientais:  

〉 Quantidade OAU recolhido para valorização = 225 toneladas; 

〉 Emissões de CO2 evitadas por incorporação em biodiesel = 685 toneladas de 

CO2e. 


