
Entidade Gestora: SOGILUB
2.º Trimestre 2022

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) *
20 910 19 281 1 630 41 002 38 562 2 441 40 801 76 247 0,5

Qt. declaradas produtores de 

óleos sujeitos a ecovalor (t)
16 931 15 642 1 289 33 042 31 284 1 758 32 290 61 128 2,3

Qt. óleos gerados (t) 6 855 6 913 -58 13 865 13 826 39 14 060 25 931 -1,4

Qt. recolhidas (t) 7 048 6 913 135 14 581 13 826 755 14 174 29 300 2,9

Qt. óleo usado após pré-

tratamento (t)
6 504 6 135 369 13 024 12 270 755 12 409 25 826 5,0

Qt. regeneradas (t) 5 298 - - 10 290 - - 10 086 21 130 2,0

Qt. recicladas, excluindo 

regeneração (t)
1 206 - - 2 734 - - 2 323 4 696 17,7

Qt. valorizadas (t) 6 504 - - 13 024 - - 12 409 25 826 5,0
* 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 149
Massas Lubrificantes | 3A1 + 3A2 516
Óleos base | 8A 22
Óleos de processo | 7A + 7A1 + 7A2 1 891
Óleos engrenagens, hidráulicos indústria e amortecedores | 2C + 2D(*) + 2D1 4 394
Óleos engrenagens, hidráulicos indústria e amortecedores | 2D(*)/ E.2a/3 170
Óleos engrenagens, hidráulicos indústria e amortecedores | 2D/ E.2a/3 8
Óleos motor 2T | 1C 298
Óleos motor veículos ligeiros | 1A + 1A1 6 601
Óleos motor veículos pesados | 1B + 1B1 + 1B2 + 1D 3 142
Óleos para compressores e outros óleos para indústria | 6A + 6B/B.1 + 6C/K.4d 410
Óleos para compressores e outros óleos para indústria | 6B/B.2 + 6C/K4a/K.4c/K.4e 803
Óleos para trabalho de metais | 4A + 4B 212
Óleos para trabalho de metais | 4C + 4D 441
Óleos para turbinas e isolantes para transformadores | 5A + 5B 438
Óleos transmissão auto | 2A + 2B 1 415

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
produtores de óleos

sujeitos a ecovalor (t)

Qt. óleos gerados (t)

Qt. recolhidas (t)

Real - Acumulado até 2º
Trim

Previsional anual



Produtores, OGR e locais de recepção

Trimestre
Trimestre 

anterior

Ano 

anterior

Nº produtores aderentes (processo 

adesão completo)
680 686 650

Nº produtores aderentes (processo 

adesão por completar)
32 40 67

total 712 726 717

Rede operadores:

Operadores de recolha e 

armazenamento temporário
13 13 13

Nº operadores de  pré-tratamento 4 4 4

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

Nº  Pontos da Rede Do it Yourself 276 280 280

Sensibilização e Comunicação e I&D

€
Até trimestre 

em análise *
Meta anual *

Sensibilização, Comunicação & 

Educação
2,1% 5%

I&D 0,0% 1%

* em relação aos proveitos de prestação financeira orçamentados

Venda de óleo usado
Trimestre em 

análise

Trimestre 

anterior

Ano 

anterior
Preço médio de venda do óleo 

usados (€/t)
227 125 146

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: 

Proveitos e gastos: 
No trimestre em análise, os proveitos totais (2.407.546 €) foram 41,23 % superiores aos gastos totais (1.704.658 €), e, no tocante ao valor acumulado até ao

trimestre em análise, os proveitos totais (4.105.094 €) aumentaram 16,53 % relativamente aos gastos totais (3.522.816 €). Verifica-se que o saldo negativo do

1.º trimestre (-120.610 €) foi compensado pelo saldo positivo do 2.º trimestre (702.888 €).

67 802

0

287 413

56 560

No 2.º trimestre de 2022 o número de pontos da rede de recolha de óleos usados produzidos pelo cidadão diminuiu, de 280 para 276.

No trimestre em apreço, os gastos com a rúbrica “Sensibilização, Comunicação e Educação” foram de 2,71% em relação aos proveitos da prestação financeira

deste trimestre (913.546 €), de 0,76 %, relativamente aos proveitos de prestação financeira orçamentados para o ano de 2022 (3.266.000 €), e, no tocante ao

valor acumulado até ao trimestre em análise (67.802 €) de 2,08% relativamente aos proveitos de prestação financeira orçamentados para o ano de 2022

(3.266.000), sendo os objetivos anuais preconizados na licença da SOGILUB de 5% para SC&E dos proveitos anuais provenientes da prestação financeira

orçamentados. Os gastos com a rúbrica de Investigação e Desenvolvimento (0,0%) não permitiram o cumprimento dos objetivos anuais da licença (1% para

I&D dos proveitos anuais provenientes da prestação financeira orçamentados). Deste modo, a entidade gestora deverá melhorar o seu desempenho em SC&E

e em I&D, nos próximos trimestres, por forma a cumprir as metas anuais.

Os resultados obtidos no 2.º trimestre de 2022 permitiram o cumprimento de todas as metas: recolha, regeneração, reciclagem e valorização, destacando-se a

recolha que foi superior a 100%.

Em termos quantitativos, comparando o acumulado até o 2º trimestre de 2022 com o período homólogo de 2021, verificam-se as seguintes variações:

aumento significativo das quantidades de óleos reciclados excluindo a regeneração (+17,7 %), aumento das quantidades de óleos sujeitos a ecovalor (+2,3 %),

de óleos usados recolhidos (+2,9 %), de óleos pré-tratados (+5 %), de óleos regenerados (+2 %) e redução dos óleos gerados (-1,4 %) uma vez que estes

correspondem a 44% das quantidades de óleos colocadas no mercado no trimestre Tn-5.

A prestação financeira manteve-se nos 53 €/t em 2022.

O número de produtores aderentes diminuiu no 2.º trimestre devido às revogações de contrato de aderentes que importam óleos como utilizadores

particulares ou não particulares pelo que não são considerados produtores do produto.

Em termos de rede de operadores de gestão, manteve-se o número de operadores de recolha e armazenamento temporário, pré-tratamento, regeneração e

reciclagem.

O preço médio de venda de óleo usado tratado aumentou significativamente no 2.º trimestre.
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