
Entidade Gestora: SOGILUB

Trimestre em análise: 2º

Ano:

2021

Acumulado no 

ano anterior até 

trimestre em 

análise

Ano anterior
Evolução do 

acumulado

Real Previsional Desvio Real Previsional Desvio Real Real Real (%)

Qt. totais declaradas produtores 

(t) *
20 967 17 097 3 871 40 801 34 194 6 608 32 396 71 427 25,9

Qt. declaradas produtores de 

óleos sujeitos a ecovalor (t)
16 709 14 000 2 709 32 290 28 000 4 290 26 458 58 489 22,0

Qt. óleos gerados (t) 6 511 6 483 28 13 594 12 966 629 14 307 27 932 -5,0

Qt. recolhidas (t) 7 141 6 483 658 14 174 12 966 1 208 12 237 26 442 15,8

Qt. óleo usado após pré-

tratamento (t)
6 454 6 059 395 12 409 12 118 291 10 509 23 538 18,1

Qt. regeneradas (t) 5 326 - - 10 086 - - 8 472 19 089 19,1

Qt. recicladas, excluindo 

regeneração (t)
1 128 - - 2 323 - - 2 037 4 449 14,0

Qt. valorizadas (t) 6 454 - - 12 409 - - 10 509 23 538 18,1
* abrange óleos sujeitos a ecovalor, óleos isentos de ecovalor e massas

Colocação no mercado por tipo de produto (t)
Trimestre

Fluidos de travões | E.2c 155
Massas Lubrificantes | 3A1 + 3A2 602
Óleos base | 8A 17
Óleos de processo | 7A + 7A1 + 7A2 2 144
Óleos engrenagens, hidráulicos indústria e amortecedores | 2C + 2D(*) + 2D1 3 913
Óleos engrenagens, hidráulicos indústria e amortecedores | 2D(*)/ E.2a/3 201
Óleos engrenagens, hidráulicos indústria e amortecedores | 2D/ E.2a/3 58
Óleos motor 2T | 1C 257
Óleos motor veículos ligeiros | 1A + 1A1 6 655
Óleos motor veículos pesados | 1B + 1B1 + 1B2 + 1D 3 254
Óleos para compressores e outros óleos para indústria | 6A + 6B/B.1 + 6C/K.4d 368
Óleos para compressores e outros óleos para indústria | 6B/B.2 + 6C/K4a/K.4c/K.4e 784
Óleos para trabalho de metais | 4A + 4B 245
Óleos para trabalho de metais | 4C + 4D 396
Óleos para turbinas e isolantes para transformadores | 5A + 5B 372
Óleos transmissão auto | 2A + 2B 1 547

Taxas e Metas

(a) indexada à quantidade de óleo usado gerado

(b) indexada à quantidade de óleo usado obtida após a operação de pré-tratamento (remoção de água e sedimentos)
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Qt. totais declaradas
produtores (t) *

Qt. declaradas
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Qt. recolhidas (t)
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Previsional anual



Produtores, OGR e locais de recepção

Trimestre
Trimestre 

anterior

Ano 

anterior

Nº produtores aderentes (processo 

adesão completo)
19 679 682

Nº produtores aderentes (processo 

adesão por completar)
701 31 9

total 720 710 691

Rede operadores:

Operadores de recolha e 

armazenamento temporário
13 13 13

Nº operadores de  pré-tratamento 4 3 3

Nº operadores de regeneração 1 1 1
Nº recicladores 2 2 2

Nº  Pontos da Rede Do it Yourself 277 277 277

Sensibilização e Comunicação e I&D

€ Trimestre Ano anterior Meta anual *

Sensibilização, Comunicação & 

Educação
40 205 106 105 5

I&D 0 55 410 1

Proveitos prestação financeira (€) 1 883 632 5 779 513

* em relação aos proveitos de prestação financeira

Venda de óleo usado Prestações financeiras
Trimestre em 

análise

Trimestre 

anterior

Ano 

anterior

1/1/2020 a 

31/07/2020

1/08/2020 a 

31/12/2020

01/01/2021 a 

31/05/2021

A partir de 

01/06/2021
Preço médio de venda do óleo 

usados (€/t)
163 95 61

Prestação 

financeira
82 120 120 96

Análise dos resultados obtidos no trimestre em análise

Taxas e Metas: 

Resultados quantitativos

Prestação financeira:

Produtores:

Operadores de Gestão de Resíduos: 

Venda de óleo usado:

Pontos da Rede Do it Yourself: 

Sensibilização, Comunicação & Educação e I&D: 

2

0,0

No 2.º trimestre de 2021 manteve-se o número de pontos da rede de recolha de óleos usados produzidos pelo cidadão.

Relativamente às metas de Sensibilização, Comunicação & Educação e de Investigação & Desenvolvimento, no trimestre em análise as despesas realizadas

continuaram a não permitir o cumprimento das metas. Assim, a entidade gestora deve compensar com a realização de ações, em ambas as vertentes, nos

trimestres seguintes, tendo em vista o cumprimento das metas anuais.

Os resultados obtidos no 2.º trimestre de 2021 permitiram o cumprimento de todas as metas: recolha, regeneração, reciclagem e valorização. Em relação à

recolha, a meta foi superior a 100% compensando assim os resultados do 1.º trimestre em que a taxa obtida situou-se um pouco abaixo da meta.

Em termos quantitativos, comparando o acumulado até o 2º trimestre de 2021 com o período homólogo de 2020, verificam-se as seguintes variações,

salientando-se que 2020 foi um ano atípico atendendo à pandemia: aumento significativo das quantidades de óleos sujeitos a ecovalor (+22%), de óleos

usados recolhidos (+16%), de óleos pré-tratados (+18%), de óleos regenerados (+19%) e de óleos reciclados excluindo a regeneração (+14%) e pequena

redução dos óleos gerados (-5%) uma vez que estes correspondem a 44% das quantidades de óleos colocadas no mercado no trimestre Tn-5.

A prestação financeira passou de 120 €/t para 96 €/t, a partir de 1 junho de 2021, resultado da aplicação do novo modelo de cálculo de prestações financeiras,

conforme previsto na nova licença de 2021. 

Atendendo à nova licença da Sogilub foram atualizados os contratos com os produtores aderentes, pelo que no 2.º trimestre de 2021 existiam 701 produtores

com processo de adesão por completar e apenas 19 com o processo finalizado.

No âmbito da nova licença da Sogilub de 2021, foram realizados novos procedimentos concursais para contratualização de operadores de gestão de resíduos.

A rede de operadores de gestão, que inclui recolha, armazenamento temporário, pré-tratamento, regeneração e reciclagem manteve-se.

O preço médio de venda de óleo usado tratado aumentou significativamente no 2.º trimestre, sendo que desde meados de 2020 regista-se tendência de

aumento.

Trimestre (%)*

2020 Acumulado até 2º trimestre 2020 Acumulado até 2º trimestre 2021


