
 

 

Decisões de classificação de subprodutos emitidas pela ANR, cujos pedidos foram efetuados previamente à publicação do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de Junho 

 
 

Setor/Indústria Substância ou Objeto Utilização futura 
Operador/ Associação que obteve a classificação de 

subproduto 

Al imentar 

Res íduos  de processamento de tomate  Al imentação animal  Apl icável a todos os  operadores  deste setor / indústria  

Bagaço de azei tona  
Al imentação animal e unidades de extração para obtenção de óleos  

de bagaço de azei tona  

Apl i cável a todos os operadores deste setor / indústria , ta l  

como consta da resposta à Questão n.º 60 das  Perguntas  

Frequentes  / Tema: SIRAPA, do Porta l  da  APA, I .P.  

Bolachas , doces  e guloseimas  Al imentação animal  
CHIPIMA, S.A. 

UNITED BISCUIT PORTUGAL, S.A. 

Produto hortofrutícola  ul tracongelado fora  de 

prazo 
Al imentação animal  International  Food Qual i ty 

Cabeças , vísceras  e rabos  de peixe  Al imentação animal  Alconser - Conservas  de peixe  

Dreches , leveduras  e malte de cerveja  Al imentação animal  UNICER - União Cervejei ra , S.A. 

Produtos  lácteos  Indústria  a l imentar animal  RVOLTA – Va lorização de Res íduos , S.A. 

Automóvel  Aparas  de couro Produção de peças  de couro 
KARMANN-Ghia  de Portugal  

COINDU - Componentes  Industria l  Automóvel , S.A. 

Cortiça  

Aparas , bocados  e refugos  de cortiça  Matéria -prima (i senta  de contaminantes) para  aglomerados  CTCOR - Centro Tecnológico da  Cortiça  

Pó de cortiça  
Uti l ização direta como matéria-prima (isenta de contaminantes) no 

fabrico de outros  produtos  (ex. aglomerado) 

AIEC – Associação dos Industriais e Exportadores de Cortiça  

APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça  

Amorim & Irmãos , S.A. 

Energia  

Cinzas volantes  de centra is  térmicas  a  carvão  Indústrias  cimenteiras  e betoneiras  
CPPE - Companhia Portuguesa de Produção de Eletricida de 

Tejo Energia  

Gesso de dessulfurização de gases de combustão  Produção de Materia is  de Construção 
EDP – Energias  de Portugal  

Tejo Energia  

Madeira  
Materiais costaneiros, serrim, serradura, aparas , 

fi tas  e restos  de madeira  

Destinados a  utilização como “camas” de animais, ou em jardins , ou 

como matéria-prima no setor da  indústria  da  fi lei ra  da  madeira , 

nomeadamente na  indústria  transformadora  da  madeira , na  

fabricação de folheados, contraplacados , pa inéis  lamelados , de 

partículas , de fibras  e outros  pa inéis . 

Apl icável a todos os operadores deste setor / indústria , ta l  

como consta da resposta à Questão n.º 62 das  Perguntas  

Frequentes  / Tema: SIRAPA, do Porta l  da  APA, I .P. 

Espumas  

Aparas  de espuma de pol iuretano Produção de aglomerado de espuma  FLEX 2000 - Produtos  Flexíveis , S.A. 

Aparas  de espuma de pol iuretano 

Enchimento de a lmofadas  

Enchimento de manequins  

Produção de aglomerado de espuma  

Flexipol  – Espumas  Sintéticas , S.A. 

Tabaqueira  Pó de tabaco Produção de folha  reconsti tuída  TABAQUEIRA - Empresa  Industria l  de Tabaco, S.A. 

Vinícola  

Borras  líquidas e secas, bagaço de vinho, massas e 

engaços  do processo de vini ficação 
Desti lação e indústria  a l imentar animal  

Apl icável a todos os operadores deste setor / indústria , ta l  

como consta da resposta à Questão n.º 61 das  Perguntas  

Frequentes  / Tema: SIRAPA, do Porta l  da  APA, I .P. 

Óleos  e farinhas  de gra inha de uva  Al imentação humana e animal  
FIÓVDE - Federação das  Industrias  de Óleos  Vegeta is , 

Derivados  e Equiparados  

 
 
 


