MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Recolha de óleos alimentares usados arranca em
Janeiro
O concelho de Sines vai dispor de um sistema de recolha de óleos alimentares usados para
reciclagem a partir de Janeiro de 2011.
Os oleões ficarão instalados em 12 pontos do concelho, nove na cidade de Sines e três em Porto
Covo.
Em Sines, os oleões estarão disponíveis nos seguintes locais:
‐ Av. 25 de Abril (junto à Santa Casa da Misericórdia de Sines);
‐ Quinta dos Passarinhos (junto ao café “Retiro dos Passarinhos”);
‐ Quinta dos Passarinhos (junto à Escola Básica n.º2);
‐ Rua Poeta António Aleixo (junto à GNR);
‐ Junto ao Mercado Municipal;
‐ Rua da Floresta ‐ Bairro Marítimo (junto ao café “Os Pescadores”);
‐ Junto ao pinhal do parque de campismo e do restaurante “ Ponto Final”;
‐ Rua Marquês de Pombal (Junto à CGD);
‐ Rua José Pacheco (Percebeiras).
Em Porto Covo, os oleões serão instalados junto ao Mercado, junto à GNR e junto à entrada do
Parque de Campismo de Porto Covo.
Reciclagem de óleos: Um valor ambiental e um valor económico
Os óleos alimentares usados provocam problemas graves de poluição das águas e dos solos
quando lançados no meio ambiente (redes de esgotos, solo e meio hídrico).
Mesmo sendo considerados resíduos não perigosos, pelo facto de oxidarem em contacto com o
ar, quando lançados nas redes de drenagem de águas residuais os óleos poluem os meios
receptores hídricos e obstruem os filtros de gorduras existentes nas ETAR (Estações de
Tratamento de Águas Residuais), contribuindo para o seu mau funcionamento ou avarias.
Para além disso, a não reciclagem dos óleos alimentares usados constitui o desperdício de um
recurso, uma vez que, depois de recolhidos, podem ser transformados em vários produtos úteis,
como biodiesel (combustível para motores a diesel), sabão, detergentes e rações para animais.
Cuidados a ter na deposição dos óleos
Antes de se dirigir aos oleões, tome os seguintes cuidados:
‐ O óleo deve ir para reciclar o mais limpo possível (sem restos de comida), de modo a facilitar o
seu tratamento;
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‐ O óleo deve ser colocado num recipiente que será depositado no oleão, ou seja, deposita‐se o
recipiente e não se derrama o óleo;
‐ O óleo deve estar frio antes de ser colocado no recipiente para reciclar;
‐ Os óleos alimentares não se devem misturar com óleos usados nos carros. Só após a reciclagem
poderá ser transformado em biodiesel.
O sistema de recolha de resíduos de óleos alimentares domésticos é gerido pela Ambilital,
empresa intermunicipal da Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente
(AMAGRA), de que o município de Sines faz parte.
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun‐sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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