
 

 

Responda por favor a este questionário, que visa o levantamento dos constrangimentos ao cumprimento dos obje-

tivos de pontos de recolha seletiva municipal de OAU, estabelecidos no  Decreto-Lei n,º 267/2009, de 29 de  

setembro, e reportados a 2015, e colher contributos para a eventual revisão do referido diploma legal. 

Solicita-se que o questionário preenchido seja enviado à Agência Portuguesa do Ambiente, até 31-03-2017, para o 

endereço OAU@apambiente.pt, ou por correio normal. 

 

Município de :_____________________________________________________ 

Nº habitantes no município :  ________________________________________ 

1– Caracterização da rede de recolha seletiva municipal  

 O Município assegura a recolha de óleos alimentares usados (OAU) ?   

    Sim           Não  

 A responsabilidade pela recolha de OAU foi transferida para um Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos 

(SGRU)?   Ou para outra entidade?          

 Sim           Não  

        Indique qual (ais): _________________________________________________________ 

 

 Número total de pontos de recolha seletiva municipal de OAU: _____________ 

 

 Tipologia dos pontos de recolha seletiva de OAU : 

  Via pública                        

  Superfícies comerciais                                                           

 Escolas, Associações , Lares, Bombeiros, outras entidades     

 Recolha porta-a-porta                                                            

 Outro                                                                                   

Indique qual (ais)  : _______________________________________ 

 

 Os operadores do setor da Distribuição têm disponibilizados locais adequados para a colocação de pontos 

de recolha seletiva de OAU ?  

 Sim              Não    

 

 O Município tem solicitado a outros operadores, a disponibilização de locais para a colocação de pontos 

de recolha seletiva municipal?  

 Sim              Não    
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Município de :_______________________________________________________________________ 

 

 Se respondeu Sim, os pontos de recolha disponibilizados pelas superfícies comerciais, e/ou outros opera-

dores, encontram-se contabilizados na rede de recolha seletiva municipal, contribuindo para os objetivos 

estabelecidos no DL 267/2009?  

  Sim           Não   

 Identifique os principais constrangimentos com que no Município se depara para atingir os objetivos de 

pontos de recolha estabelecidos no DL 267/2009? 

    ___________________________________________________________________________________ 

 

2– Gestão de OAU 

 O Município tem  sido contatado por produtores do setor HORECA que pretendem encaminhar os OAU, 

cuja produção diária não exceda 1.100 litros, por produtor, para os pontos de recolha seletiva municipal?  

  Sim           Não   

 O Município tem  sido contatado por produtores do setor industrial  que pretendem encaminhar os OAU, 

cuja produção diária não exceda 1.100 litros, por produtor, para os pontos de recolha seletiva municipal?  

  Sim           Não   

 Se respondeu Sim, o Município tem emitido anualmente, o Certificado de OAU para os referidos produto-

res de OAU?   Sim           Não  

 O Município requer informação sobre a quantidade anual de OAU colocada pelos referidos produtores, nos 

pontos de recolha seletiva municipal? Sim            Não   

 Caso a gestão dos OAU tenha sido transferida para outra entidade licenciada, está contratualmente esta-

belecido : 

 A necessidade do Município ter conhecimento da quantidade de OAU anualmente recolhida na rede 

de recolha seletiva municipal , e o respetivo encaminhamento?  

Sim             Não      

 A responsabilidade pelo reporte anual da informação à Agência Portuguesa do Ambiente ?   

Sim             Não      

      Indique sobre quem recai essa responsabilidade: ___________________________________ 
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Município de :_____________________________________________________ 

 

 O Município, tem estabelecidos Acordos Voluntários com produtores de OAU cuja produção diária se situe 

acima dos 1.100 litros, por produtor?   

Sim           Não   

 

 O Município equacionou proceder à valorização dos OAU recolhidos na rede de recolha seletiva municipal , 

através da produção do biodiesel, constituindo-se como pequeno produtor dedicado de biocombustível ?  

Sim            Não      

 

 Considera que o DL 267/2009 poderia ser revisto para potenciar a valorização dos OAU provenientes da 

rede de recolha seletiva municipal? 

Sim            Não       

 

 Na sua opinião, quais as matérias que carecem de revisão no diploma legal: 

 Revisão dos objetivos de pontos de recolha                                

 Atribuição dum papel preponderante do setor da Distribuição      

 Estabelecimento de meta de valorização de OAU                      

 Outros  ________________________________________ 
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