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Numa cadeia de valor integrada, a PRIO distribui e comercializa
combustíveis líquidos, conta com um terminal de
armazenagem em Aveiro e uma fábrica de biodiesel.
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É desta forma que distribuímos combustíveis da mais
alta qualidade, que cumprem todos os requisitos
técnicos legalmente estabelecidos.



MISSÃO



Produzir e fornecer energia para mover pessoas, 

ideias, veículos e bens.

Energias inovadoras, energias acessíveis e seguras.

Energias para crescer e criar valor.

Para todos.





RECICLADOR DE ÓLEOS ALIM. USADOS



FÁBRICA DE BIODIESEL



prio.pt



Capacidade instalada de 113 000 ton/ano

Logística otimizada via marítima, ferroviária e 

rodoviária.

Matérias-primas: 

Óleos alimentares usados (> 80%) 

Óleo de Colza (Inverno), Óleo de Soja (Verão)





AS NOSSAS SOLUÇÕES





Combustível avançado com 
15% de biodiesel à base de 

resíduos, compatível com as 
frotas marítimas

Combustível avançado com 
100% de biodiesel, à base de 

resíduos, para frotas com 
metas ambiciosas de 

sustentabilidade

Combustível avançado com 
15% de biodiesel à base de 
resíduos, compatível com 
todas as frotas rodoviárias
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Almost 15 years

of experience in 

the biofuels

sector

Sustainability as 

a driving force 

for business 

development

12 anos de 

experiência 

de mercado

Sustentabilidade 

como força 

motriz



• Redução de 

• Biocombustível avançado de 

• Produto de a partir 

da reciclagem de um resíduo 

• Garante cumprimento 



é um 
combustível que pode ser “dropped-
in”, ou seja, pode ser usado sem 
necessidade de investimento e 
modificações adicionais.

combustão 
mais limpa, com redução significativa 
da emissão de partículas e gases de 
efeito de estufa

Em conformidade com os 
standards exigidos

Reduções de 
consumo comprovados por testes em 
banco de ensaios até 10%

BIODIESEL DE ELEVADA QUALIDADE PRODUZIDO A PARTIR DE

PROCESSOS DE RECICLAGEM DE MATÉRIAS PRIMAS RESIDUAIS, 
CONVERTENDO QUALQUER FROTA NUMA FROTA SUSTENTÁVEL

A PARTIR DO PRIMEIRO ABASTECIMENTO.
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combustível obtido a partir da 
reciclagem de matérias primas 
residuais - 100% livre de energia fóssil 

combustão 
mais limpa, com redução significativa 
da emissão de partículas e gases de 
efeito de estufa

eliminação 
das impurezas acumuladas nos 
motores e consequente redução de 
gastos com manutenção e avarias a 
longo prazo

BIODIESEL DE ELEVADA QUALIDADE PRODUZIDO A PARTIR DE

PROCESSOS DE RECICLAGEM DE MATÉRIAS PRIMAS RESIDUAIS, 
CONVERTENDO QUALQUER FROTA NUMA FROTA SUSTENTÁVEL

A PARTIR DO PRIMEIRO ABASTECIMENTO.



• Redução de 

• Biocombustível avançado de 

B100

• Produto de a partir 

da reciclagem de um resíduo 

• Cumpre -

EN14214

e 

que os combustíveis 

fósseis



Fonte: Diretiva 2009/28/CE
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B0 B7 ECO BUNKERS ZERO Diesel



DESCARBONIZAÇÃO 

PORTUÁRIA



1. Demonstrar o potencial da utilização de ZERODiesel, ECOBunkers e

ECODiesel em embarcações e equipamentos portuários

2. Melhorar condições qualidade do ar nas regiões, beneficiando a

relação das cidades com os portos.

3. Promover a sustentabilidade no transporte marítimo contribuindo

para o objetivo estratégico Green Port

4.Contribuir para a promoção da notoriedade dos portos a nível

Nacional e Internacional

                      
                     



                        
                     

                        
                     

                            
                     

                            
                     

                            
                     

               
                     

                          
                     

                
                     

Em preparação

                          
                     

                
                     

Piloto com a 

AVEIPORT 

desde fevereiro

2021

Início piloto

com a APA e 

TINITA e em

setembro 2021

               
                     

                          
                     

                
                     

Em preparação

                    
                     

PRIO & PETROGAS







• Compatíveis com a frota existente e infraestrutura, sem a necessidade

de investimentos em embarcações ou tecnologia, sendo uma solução

imediata.

• A solução da indústria de shipping para ir de encontro aos objetivos da

IMO e reduzir em 50% o total das emissões de GEEs até 2050.

• A solução para a redução de GEEs emitidos localmente junto aos

portos, cidades e comunidades portuárias.





SEDE:

Terminal de Granéis Líquidos

Porto de Aveiro – Lote B

3834-908 Gafanha da Nazaré

Aveiro – Portugal

ESCRITÓRIOS AVEIRO:

Rua Cristóvão Pinho Queimado

nº35, Piso 2

3800-012 Aveiro

Portugal

http://www.prioenergy.com/

