
 

PRIO APRESENTA A SUA APOSTA NA  

SUSTENTABILIDADE DAS CIDADES  

A aposta na mobilidade elétrica, a poupança energética obtida nos postos e o investimento de 3 milhões 
de euros na recolha de óleos alimentares usados do País, foram alguns dos projetos em destaque 
apresentados pela PRIO. 
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A PRIO marcou presença no seminário “Cidades sustentáveis: a transformação urbana em 10 passos”, 

organizado pela  BCSD Portugal. Neste encontro, que teve lugar no auditório da Vieira de Almeida, a 

PRIO abordou a sua estratégia de sustentabilidade energética, destacando o projeto de instalação de 

painéis solares, a ambição de se tornar em 2020 o maior coletor de Óleos Alimentares Usados e as 

novas soluções de mobilidade urbana.  

Anabela Antunes, Diretora de Fábrica da PRIO BIO, abriu o painel dedicado às soluções empresariais 

para cidades sustentáveis, referindo que “o rápido desenvolvimento das cidades leva a um maior 

investimento nas infraestruturas, trazendo desafios cada vez maiores para encontrar soluções que 

tornem os grandes aglomerados urbanos mais sustentáveis”. 

É com base nessa premissa que, desde a sua génese, a PRIO procura soluções energéticas mais 

sustentáveis. Um dos exemplos apresentados por Anabela Antunes foi a instalação de painéis solares 

em 21 postos PRIO o que evitou a emissão de 296 toneladas de CO2, permitindo ainda a redução de 

36% na fatura da eletricidade.  

Este projeto está inserido num plano de atuação ambicioso para otimizar os consumos de energia dos 

postos de abastecimento e edifícios centrais e aproveitar a radiação solar para produzir parte da energia 

que necessitam estes equipamentos. Paralelamente, a PRIO está a desenvolver o conceito do “Posto do 

Futuro”, um projeto que visa a criação de postos com forte componente elétrica, mais sustentáveis e 

organicamente integrados nas cidades do futuro.  

 

 

 

https://www.bcsdportugal.org/eventos/cidades-sustentaveis


 

 

Por último, Anabela Antunes abordou um dos maiores investimentos da empresa na área de 

sustentabilidade, a PRIO TOP LEVEL – um projeto fruto de uma joint venture entre a Hardlevel, empresa 

especialista na recolha e reciclagem de Óleos Alimentares Usados e a PRIO BIO, o 3º maior produtor de 

biodiesel a partir de Óleos Alimentares Usados da Europa.  

A PRIO é uma das empresas associadas da BCSD Portugal participando em dois grupos de trabalho: 

“Cidades Sustentáveis” e “Economia Circular e Simbioses Industriais”. Este último grupo, pretende 

avaliar o potencial impacto ambiental, social e económico da gestão de resíduos, identificando um 

conjunto de recomendações e oportunidades de atuação no âmbito de políticas públicas de apoio à 

transição para a economia circular, tendo publicado recentemente um estudo sobre esta temática, 

intitulado “Sinergias Circulares: Desafios para Portugal”.  

 

 

 

Para mais informações, contactar: 
WISDOM CONSULTING  
 
João Reis 
joao.reis@wisdom.com.pt  
918 655 229 

 
 
 
Raquel Cordeiro 
raquel.cordeiro@wisdom.com.pt  
916 610 702 

SOBRE A PRIO 

Numa cadeia de valor integrada, a PRIO produz biocombustíveis, distribui e comercializa combustíveis líquidos e conta com um terminal de 
armazenagem e logística primária independente em Aveiro, sendo hoje das 40 maiores empresas nacionais. 

Tem capital 100% português e é uma empresa com a tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) simultaneamente para a 
fábrica de biodiesel e para o parque de tanques de última tecnologia.  

A rede da PRIO conta já com mais de 250 postos de abastecimento, de norte a sul de Portugal, uns explorados diretamente pela PRIO, 
outros explorados pelo grupo Jerónimo Martins e outros ainda em regime de parceria. 

Mais recentemente, expandiu a sua atuação ao mercado de fornecimento de gás com marca própria (GPL auto e gás de garrafa). 

Para saber mais, consulte o site www.prioenergy.com e a nova webapp web.prioenergy.com. 
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