
Não misture óleos usados 
com outras substâncias. 

Armazene em recipientes 
separados os diferentes tipos 

de óleos usados

Valide atempadamente as 
guias electrónicas de acom-
panhamento de resíduos 
(e-GAR)

Armazene os óleos usados em 
recipientes apropriados, com 
parede dupla ou sobre bacia de 
contenção, em local coberto, 

pavimentado, ventilado, e de fácil acesso 
para a recolha 

Garanta que o processo 
relativo a cada e-GAR emitida 
fica devidamente concluído na 

plataforma SILiAmb da APA, 
num prazo máximo de 30 dias 

Mantenha invioladas as 
amostras de óleos usados para 
controlo até indicação em con-
trário pela SOGILUB (previsivel-

mente até um prazo máximo de 6 meses)

ADIRA AO SIGOU
(Sistema Integrado de Gestão de 
Óleos Usados), gerido pela SOGILUB

da Agência Portuguesa do Ambi-
ente (APA)

É PRODUTOR 
DE ÓLEOS USADOS? REGISTE-SE NA

PLATAFORMA SILIAMB

GRATUITO
se o óleo usado cumprir os 
requisitos técnicos defini-
dos pela APA

A Sogilub fica encar-
regue de dar o destino 
final ambientalmente 
seguro a este resíduo perigoso 

As etiquetas podem ser descarrega-
das da página da internet da Sogilub:
https://www.sogilub.pt/documen-
tos/autoc-oleoes.pdf

Etiquete SEMPRE os recipientes 
contendo óleos usados, utilizando 
os códigos LER apropriados. 

No local, deverá estar 
disponível um kit 

para limpeza de 
derrames e meios 

de protecção e 
combate a incêndio

O óleo usado 
é um resíduo 

perigoso com 
efeitos nefastos 

para a saúde humana 
e para os ecossistemas 
em geral

Não descarregue óleos 
usados no meio ambiente 
(água ou solo), nem lhes dê 
outro uso que não seja a 
entrega à rede do SIGOU 

Solicite atempadamente o 
pedido de recolha dos óleos 

usados ao OGR da rede SIGOU da respectiva 
área geográfica. Prazo de 15 dias para 
volumes iguais ou superiores a 400 l

ANUALMENTE 
comunique o tipo e 
quantidade de óleos usados 
produzidos, através do 
preenchimento e  submissão 
do  MIRR, até 31 de Março 
do ano seguinte


