
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caros irmãos escutas, 

Desde já as nossas saudações escutistas. 

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, através do seu Departamento Nacional de Ambiente, 
realizou um protocolo de colaboração com a OLEOTORRES, Lda. para recolha de Óleos Alimentares Usados. 

Assim sendo, através deste protocolo, pretende-se promover a recolha de Óleos Alimentares Usados (OAU) por 
parte dos associados do CNE de forma a potenciar o envolvimento e sensibilização dos Agrupamentos para as 
vantagens da recolha seletiva destes resíduos, e do respetivo encaminhamento preferencial para a produção e 
utilização em produtos reciclados.  

Os Óleos Alimentares Usados são resíduos das mais diversas proveniências (atividades domésticas, comércio, 
industria etc.) que necessitam de ser encaminhados para destino final adequado. Esta parceria com a 
OLEOTORRES, Lda. pretende que esta atividade seja também uma forma de angariação de fundos. Assim, a 
OLEOTORRES, Lda. propõe-se a recolher os Óleos Alimentares Usados e pagar por estes resíduos 0,25€/kg 
(acrescido de IVA).  

Para que isto aconteça, é necessária a inscrição junto dos Serviços Centrais para o email 
pantunes@escutismo.pt a identificar o agrupamento (número e nome), nome do Dirigente responsável pelo 
projeto, contacto de email e telefónico, morada e, após inscrição, os agrupamentos são contactados pela 
empresa a confirmar a inscrição e receberão um Certificado de Recolha de OAU e autocolantes para 
identificação/decoração dos recipientes de recolha dos OAU. 

Os OAU poderão estar envasilhados (garrafões, bidões etc.) em qualquer recipiente que permita o transporte ou, 
aquando da recolha, serão despejados para recipientes trazidos pelo OLEOTORRES, Lda.. Para ser realizada a 
recolha deverá existir a quantidade mínima de 75kg (aproximadamente 19 garrafões de 5 litros). 

Nesta fase inicial este projeto estará apenas disponível na Região de Lisboa sendo, assim que for possível, 
disponibilizado a nível nacional. 

Mais esclarecimentos ou informações sobre este protocolo através do email ambiente@escutismo.pt. 

Sempre Alerta para Servir  

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                                                                                 
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