
  
 

 

ROTA DOS ÓLEOS ALIMENTARES USADOS  

Informação para os funcionários que recebem e/ou ma nuseiam os  

Óleos Alimentares Usados 

 

Nota: O oleão deve ser mantido em local supervisionado.  

O QUE FAZER: 

1 - Receba os recipientes com Óleos Alimentares Usados (OAU) que os alunos e funcionários trazem de 

suas casas. 

2 - Despeje o conteúdo dos recipientes para o oleão, evitando a entrada de restos de comida. 

3 - Coloque as embalagens vazias em que o OAU foi entregue no recipiente indicado para o efeito. Caso 

possível, essas embalagens deverão ser encaminhadas para o ecoponto.  

4 - Quando o oleão estiver cheio, telefone ao operador autorizado para efectuar a recolha (ver contacto 

indicado no oleão). 

5 - Caso detecte algum problema com o recipiente de recolha (oleão), contacte o referido operador ou a 

ENA (tel.: 21 238 2515). 

 

CUIDADOS A TER : 

Deixe o óleo arrefecer antes de o colocar no recipiente de recolha. 

Evite a entrada de restos de comida no recipiente de recolha. 

Mantenha o exterior do oleão limpo para evitar gerar maus odores e atrair roedores ou insectos. 

Atenção: Não misturar óleos de máquinas e motores.  

Recuse receber óleos de máquinas e motores, pois estes impedem a reciclagem dos óleos alimentares. 

(Os óleos de máquinas e motores usados devem ser entregues numa oficina automóvel ou a um 

operador autorizado para a sua recolha.) 

 

Não se esqueça de trazer os seus óleos de fritar us ados para o oleão! 

Agradecemos a sua colaboração. 

Sem a sua ajuda a recolha dos óleos alimentares usa dos não é possível. 

 

Notas finais: 

Caso exista um ecoponto nas proximidades da escola, o responsável pelo pessoal não docente deve 
disponibilizar meios para recolha selectiva das embalagens vazias em que o OAU é recebido. Dar 
instruções que assegurem a sua posterior colocação no ecoponto, de forma correcta. 

Após um período inicial de teste, o operador autorizado para efectuar o transporte e valorização de OAU 
passará a efectuar a recolha de OAU periodicamente. 


