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Modelo de Negócio
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O nosso contributo para a sustentabilidade incorpora na prática um 
conjunto de compromissos reais que envolvem:

Os Nossos Colaboradores.

A forte preocupação com a qualidade do produto.

A necessidade de acompanhar e estar próximo dos nossos 
Clientes.

Uma gestão responsável, orientada para as Pessoas, para o seu 
desenvolvimento pessoal e condições de trabalho, com uma forte 
preocupação com segurança e com os valores ambientais, 
centrada nos princípios da economia circular.

A prevenção de todo o tipo de episódios que possam pôr em 
causa os compromissos anteriores.

Compromissos3
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Nosso contributo para o desenvolvimento sustentável4

Segurança e saúde no trabalho, desenvolvimento pessoal

Economia Circular

Aposta na reciclagem, 96% dos resíduos são 
reciclados

EcoGreen Power

Combustível 100% Reciclado

Baixo Teor de Carbono

Baixas emissões

Segurança e saúde no trabalho, desenvolvimento pessoal

Economia Circular

Aposta na reciclagem, 96% dos resíduos são 
reciclados

EcoGreen Power

Combustível 100% Reciclado

Baixo Teor de Carbono

Baixas emissões

nas pessoas e no ambiente, na contínua análise dos 
aspectos revelantes: da protecção do ambiente, redução 
dos seus impactes, da segurança e da saúde no trabalho,

na reciclagem de resíduos de hidrocarbonetos, para com 
essa matéria-prima produzir um combustível 100% 
reciclado que possa substituir o combustível tradicional 
de origem fóssil, e

na produção do EcoGreen Power, um combustível de baixo 
teor de carbono, que apresenta menor índice de emissões 
poluentes e é totalmente produzido a partir de resíduos.
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O EcoGreen Power, marca lançada em 2020, rótulo do
combustível 100% reciclado produzido na Eco-Oil,
procura destacar os benefícios ambientais de consumo
de um combustível de baixo teor de carbono.

Ao consumir o EcoGreen Power,

os nossos Clientes evitam a emissão de muitas
toneladas de CO2, associadas ao Ciclo de Vida
tradicional dos combustíveis fósseis, ao mesmo tempo
que, ao privilegiarem o EcoGreen Power em detrimento
dos combustíveis fosseis, estão ainda a contribuir para
uma forte redução das emissões de SOx e NOx.

EcoGreen Power5
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Eco-Oil em número, 20206
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Os Nossos Sucessos em 2020 - Corporate Responsibility and Sustainability - CRS7
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Reciclagem e Economia Circular8

Ideias chave,

Em 2020, foram reciclados 96% dos resíduos.

Os resíduos industriais perigosos que entram na Eco-Oil e cuja tratamento é delicado e exigente, são transformados 
num novo produto - o EcoGreen Power.

O facto de se transformar um resíduo num produto, demonstra o posicionamento da Eco-Oil no âmbito da Economia 
Circular, ao mesmo tempo que o elevado rácio de resíduos reciclados atesta a preocupação e eficiência da Eco-Oil 
nesta matéria. 
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Reciclagem e Economia Circular8

Ideias chave,

O valor do EcoGreen Power

está na sua capacidade de substituir o combustível fóssil 
original, ao mesmo tempo que introduz claros benefícios 
ambientais, por menor incorporação de CO2 no seu processo 
produtivo e porque na sua utilização foi demonstrado que 
produz menores emissões poluentes.

O resíduo processado na Eco-Oil tinha alcançado o fim da 
sua vida útil. Na Eco-Oil ganha uma nova vida como matéria-
prima, depois de ter sido tratado. A operação de reciclagem 
permite a produção de combustível, com o rótulo de 
EcoGreen Power, que é um produto 100% reciclado e de 
baixo teor de carbono.

Este processo de transformação é um exemplo da mudança 
de paradigma de modelo económico que potencia a 
maximização do valor económico do produto.
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nuno.matos@eco-oil.pt

Eco-Oil, presentation movie

mailto:nuno.matos@eco-oil.pt
https://pt.linkedin.com/in/nuno-matos-7102447
https://www.youtube.com/watch?v=LZwLB9d23Vc
https://www.youtube.com/watch?v=LZwLB9d23Vc

