


Ughhhh!!!!

O manuseamento 
e tratamento do 
óleo doméstico é óleo doméstico é 
sempre algo 
confuso e 
desagradável de 
fazer



Sabe-se que cerca de 90 por cento do óleo 
doméstico entra diretamente no sistema de 
esgotos contaminando os rios e os mares



É uma das mais 
graves causas de 
contaminação dos 
rios e mares porque rios e mares porque 
mantém-se à tona da 
água numa fina 
camada de gordura 
impedindo a 
oxigenação da água



Os danos causados  
à fauna e flora 
aquáticas assim 
como ao ambiente 
em geral são em geral são 
catastróficos 
porque cada litro de 
óleo doméstico 
contamina até um 
milhão de litros de 
água



Para ajudar a resolver este 
problema criámos um 
projeto ecológico 
denominado de “Vela por 
Óleo” (Candle for Oil) e 
pedimos às eco-escolas e pedimos às eco-escolas e 
escolas de todo o país para 
nos ajudar a implementá-lo, 
transformando cada 
estabelecimento de ensino 
num ponto oficial de 
recolha de óleos domésticos 
usados.



ganhando ao 
mesmo tempo 
uma ferramenta 

Ao ajudar-nos a fazer a recolha do óleo, as escolas 
passam a ter uma uma forma inteligente, ecológica, 
fácil, rápida, divertida e económica de salvar o 
ambiente,

uma ferramenta 
rentável com 
aplicabilidade 
prática nos  
mais variados 
projetos 
pedagógicos 



Bio-diesel 
ou velas 
aromáticas?

O Bio-diesel é o destino final da maior parte do 
óleo recolhido nas escolas e nós pagamos por esse 
material em bruto, mas uma pequena parte desse 
produto pode ser imediatamente utilizado pela 
escola para fazer velas aromáticas e ecológicas! 
A escola decide!



Giras, originais e ecológicas!
Estas velas são muito especiais 
porque ao contrário das velas 
comuns - que são feitas de 
parafina- as velas ecológicas 
“Vela por Óleo” são feitas de “Vela por Óleo” são feitas de 
óleo 100% vegetal, 
apresentando emissões 
neutras de carbono, não 
libertando quaisquer toxinas 
para o meio-ambiente.

É por isso que são seguras para 
a saúde pública e para o 
ambiente.



Para além disso, estas velas podem ser feitas dentro de 
frascos de vidro , latas de conserva, conchas, caricas, 
cascas de fruta... É só reutilizar e usar a imaginação!



O Projeto “Vela por Óleo” é:

�Ecológico

�Fácil�Fácil

�Rápido

�Divertido

�Económico
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