
Entidade Gestora: SOGILUB
Trimestre em análise: 2º
Ano:
2018

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) 

*
20 726 19 231 1 495 40 018 38 463 1 556 39 173 78 458 2,2

Qt. declaradas produtores de óleos 

sujeitos a ecovalor (t)
16 557 15 770 787 31 765 31 539 226 32 088 64 294 -1,0

Qt. óleos gerados (t) 6 841 6 939 -97 13 656 13 877 -221 14 119 27 519 -3,3
Qt. recolhidas (t) 6 710 6 592 118 13 013 13 184 -171 12 779 26 263 1,8

Qt. óleo usado após pré-

tratamento (t)
5 814 5 900 -86 11 418 11 800 -381 13 312 25 291 -14,2

Qt. regeneradas (t) 4 784 - - 8 664 - - 10 838 19 502 -20,1
Qt. recicladas, excluindo 

regeneração (t)
1 030 - - 2 755 - - 2 474 5 789 11,4

Qt. valorizadas (t) ** 5 814 - - 11 418 - - 13 312 25 291 -14,2

* abrange óleos sujeitos a ecovalor, óleos isentos de ecovalor e massas

** valores previsionais trimestrais determinados em proporção ao previsional anual

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)

Regiões Autónomas
trimestre Madeira Açores
Qt. totais declaradas produtores (t) 

*
271 428

Qt. declaradas produtores de óleos 

sujeitos a ecovalor (t)
265 408

Qt. recolhidas (t) 143 122
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Produtores, OGR e locais de recepção

Trimestre
Trimestre 

anterior

Ano 

anterior
Nº produtores aderentes (processo 

adesão completo)
585 569 556

Nº produtores aderentes (processo 

adesão por completar)
22 19 6

total 607 588 562

Rede operadores:

Operadores de recolha e 

armazenamento temporário
10 10 10

Nº operadores de  pré-tratamento 3 3 4

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

Nº  Pontos da Rede Do it Yourself 216 227 222

Sensibilização e Comunicação e I&D
€ Trimestre Ano anterior

Sensibilização e Comunicação 82 135 281 676
I&D 16 907 70 905

Proveitos prestação financeira (€) 1 457 260 5 651 850

%
Trimestre

Acumulado até 

trimestre em 

análise

Meta 

anual *

Sensibilização e Comunicação 6 3 5
I&D 1 1 1

* em relação aos proveitos de prestação financeira

Venda de óleo usado Prestações financeiras

Trimestre 

em análise

Trimeste 

anterior

Trimestre 

do ano 

anterior

Ano 

anterior
Trimestre (€/t) 2017

Preço médio de venda do óleo 

usados (€/t)
98 95 100 94

Prestação 

financeira
88 88

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: 

No 2.º trimestre de 2018 o número de pontos da rede de recolha de óleos usados produzidos pelo cidadão diminuiu uma vez que ficaram inactivos 13 

locais pertencentes a um único Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos.

Relativamente às metas estabelecidas na licença, no trimestre em análise as despesas realizadas superaram o cumprimento da vertente I&D 

compensando assim o trimestre anterior. No que se refere à vertente de Sensibilização, Comunicação & Educação verifica-se o cumprimento da meta 

no trimestre em análise, no entanto não é cumprida a meta em termos de acumulado em 2018 até o 2º trimestre pelo que, atendendo a que a meta é 

anual, a SOGILUB deve desenvolver a sua atividade tendo em vista o cumprimento de ambas as metas até final do ano.

Os resultados obtidos no 2.º trimestre de 2018 permitiram a continuidade do cumprimento das metas de reciclagem e valorização mas não o 

cumprimento das metas de recolha, apesar de a recolha ter aumentado, e de regeneração, ambas mais exigentes em 2018. No entato a entidade 

gestora pode vir a aumentar essas taxas de forma a cumprir as metas que têm uma base anual.

Em termos quantitativos, comparando o acumulado até o 2º trimestre de 2018 com o acumulado no mesmo trimestre de 2017, salientam-se as 

seguintes variações: diminuição significativa nas quantidades de óleo usado pré-tratado, regenerado, valorizado e aumento das quantidades 

recicladas. Comparativamente com os dados previsionais, foram superadas as quantidades declaradas dos produtos de óleos sujeitos a ecovalor, às 

quantidades recolhidas e às quantidades totais declaradas pelos produtores. A atividade da SOGILUB nas Regiões Autónomas representou 4% da 

colocação no mercado de óleos sujeitos a ecovalor e 4% da quantidade recolhida a nível nacional.

A prestação financeira não sofreu alterações desde 1 de dezembro de 2016 mantendo-se nos 88€/t.

O número de produtores aderentes, com processo de adesão completo continuou a aumentar.

Em termos de rede de operadores de gestão, o número manteve-se comparativamente com o trimestre anterior.

O preço médio de venda de óleo usado tratado no 2.º trimestre de 2018 não sofreu alterações significativas comparativamente com o trimestre 

anterior e com o mesmo trimestre do ano anterior.


