
 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Beato BioBus faz parte do projeto Hub Criativo do Beato Living Lab  

aprovado no âmbito do concurso EEA Grants  

 

PROJETO BEATO BIOBUS UNE CARRIS E PRIO PARA 

DESCARBONIZAR TRANSPORTES URBANOS 

 

A PRIO e a CARRIS uniram-se para desenvolver o projeto Beato BioBus que irá ser lançado 

no segundo semestre de 2021 para promoção da mobilidade sustentável na cidade de Lisboa, 

criando uma carreira movida a Zero Diesel.  

Este combustível desenvolvido pela PRIO na Fábrica de Biocombustíveis em Aveiro e que é 

produzido inteiramente através de matérias-primas residuais, é um “diesel totalmente livre de 

petróleo” que permite reduzir em 84% as emissões de gases com efeito de estufa dos 

tradicionais combustíveis fósseis, não sendo necessário efetuar qualquer alteração aos 

motores. No total, serão até 8 autocarros movidos a Zero Diesel e que irão servir o Hub Criativo 

do Beato, já a partir do segundo semestre de 2021.  

De forma a promover a economia circular, vão ser instalados vários oleões avançados e simples 

na zona do Hub Criativo do Beato de forma a recolher a maior quantidade possível de óleos 

alimentares usados que irão ser transformados em biocombustível para abastecer os autocarros 

da carreira que irá servir a zona. As duas empresas esperam que com o Beato BioBus seja 

possível poupar-se mais de 400 mil litros de gasóleo e cerca de 1 118 toneladas de emissões 

de CO2 por ano.  

Este projeto nasce da candidatura da Startup Lisboa, com a direção técnica da Lisboa E-Nova, 

ao EEA Grants, Aviso #4, Programa Ambiente para a criação do Hub Criativo do Beato Living 

Lab, que contempla também outros 8 projetos.  

Para além dos objetivos estabelecidos com o concurso dos EEA Grants, a PRIO e a CARRIS 

vão aproveitar as sinergias para estudar e monitorizar a performance dos veículos, o que 



 
 

 

               

 

permitirá publicar um estudo de caso sobre o desempenho de autocarros com base em 

diferentes tipos de energia.  

António Pires, Vice-Presidente da CARRIS disse: “Este projeto enquadra-se na estratégia global 

da CARRIS de melhorar o desempenho ambiental da sua operação e de procurar novas formas 

de se envolver com os seus clientes. Depois de termos realizado um piloto com sucesso para 

comprovar a viabilidade de usar este biocombustível, queremos agora promover um exemplo 

inovador de economia circular em Lisboa, com os nossos clientes a poderem ‘abastecer’ os 

autocarros que os transportam com os seus próprios resíduos.” 

Para Emanuel Proença, Administrador da da PRIO, “O conceito de economia circular perfeita 

que este projeto traz constitui uma forma vencedora de promover e acelerar a transição 

energética: resíduos que se transformam em energia limpa, usada em veículos pesados que 

não precisaram de qualquer alteração, e uma frota que de um dia para o outro se tornou ultra-

sustentável. O Zero Diesel é mais uma arma no arsenal completo que temos de combate às 

alterações climáticas na mobilidade, juntando-se a outros 10 produtos que vão da eletricidade 

verde ao hidrogénio verde. Vamos continuar a acelerar soluções como estas, para trazer para 

o mercado as melhores formas de gerar economias de carbono para qualquer frota, em qualquer 

situação de utilização e em qualquer contexto empresarial ou particular.”   

As duas empresas já tinham colaborado anteriormente no desenvolvimento de um projeto piloto, 

Movido a Biodiesel, que entre agosto de 2018 e maio de 2020, permitiu abastecer uma carreira 

de 6 autocarros com Zero Diesel. Durante esse período de tempo foram transportados cerca de 

2 milhões de passageiros durante mais de 320 000 km graças à reciclagem de 205 000 litros 

de óleos alimentares usados, que permitiu poupar o equivalente a 500 toneladas de emissões 

de CO2.  

Testada a viabilidade da solução, ao criar uma carreira permanente inteiramente movida a Zero 

Diesel, a CARRIS e a PRIO dão mais um passo na descarbonização da mobilidade, 

assegurando uma transição energética mais rápida e mais barata.   

 

 

 
SOBRE A CARRIS 
A missão da CARRIS é a prestação do serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros, orientada por critérios de Sustentabilidade, 
contribuindo para um desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as 
suas próprias necessidades. A CARRIS acredita que a qualidade e responsabilidade social, económica, ambiental e social, são a via para melhorar a sua 
atividade e contribuir para a sustentabilidade do sistema e para o bem-estar social. 
 
Este contributo passa por satisfazer as necessidades dos clientes e cumprir as normas e regulamentos, otimizando os recursos que a CARRIS tem ao seu 
dispor. Com esta estratégia, a empresa reforça o seu papel ativo na mobilidade sustentável e contribuí para uma cidade com maior qualidade de vida. 

 
SOBRE A PRIO 
A PRIO é a maior produtora de biocombustíveis em Portugal e a terceira maior produtora europeia de biodiesel a partir de matérias-primas residuais. Para 
assegurar o escoamento desses biocombustíveis, opera e abastece uma rede de mais de 250 estações de serviço de Norte a Sul de Portugal, nas quais 
oferece, para além dos combustíveis líquidos convencionais, carregamento para veículos elétricos e abastecimento de veículos a Gás (GPL Auto). 
 
Para assegurar a sua competitividade nos combustíveis líquidos e no GPL, a PRIO opera um terminal de armazenagem e logística primária independente em 
Aveiro, através da qual se pode abastecer no mercado internacional. Para assegurar o abastecimento da sua fábrica de biodiesel no mercado nacional, a 
PRIO coordena a recolha de óleos alimentares usados e de outras matérias-primas residuais em mais de 600 pontos de recolha em Portugal. 
 



 
 

 

               

 

A PRIO tem uma posição de destaque na mobilidade elétrica, pelos seus mais de 10 anos de experiência e mais de 150 pontos de carregamento. No gás de 
garrafa, tem hoje uma rede de mais de 2.000 pontos de venda. Está ainda a iniciar a sua expansão para Espanha, onde opera já 2 estações de serviço. 
 
Tem base de operação e produção 100% Portuguesa e tem tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) para a fábrica de biodiesel e para o 
parque de tanques.  
 
Para saber mais, consulte o site www.prio.pt e a nova app PRIO.GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sobre os EEA Grants:  

Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros 

da União Europeia. Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas e comerciais, as partes do Acordo do EEE estabeleceram 

um Mecanismo Financeiro plurianual, conhecido como EEA Grants. Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa e 

reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários. Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões 

de euros para 15 países beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 milhões de euros. Saiba mais em eeagrants.gov.pt 

 

 

 

Operador Promotor Direção Técnica Parceiro Principal 

    

 

 

https://www.prio.pt/pt/downloads/file115_pt.pdf
https://www.prio.pt/pt/downloads/file111_pt.pdf
http://www.prio.pt/


 
 
 

               

 

 

 

 

 

 
 

Beato BioBus is part of the Beato Living Lab Creative Hub project approved under the EEA 

Grants competition. 

 

BEATO BIOBUS PROJECT UNITES CARRIS AND PRIO TO 
DECARBONISE URBAN TRANSPORT 

 
PRIO and CARRIS have joined forces to develop the Beato BioBus project that will be 
launched in the second half of 2021 to promote sustainable mobility in the city of Lisbon, 
creating a bus route powered by Zero Diesel.  
 
This fuel developed by PRIO in the Biofuel Factory in Aveiro and which is produced entirely 
through residual raw materials is a "totally petroleum-free diesel" that allows an 84% reduction 
in greenhouse gas emissions of traditional fossil fuels, with no need to make any changes to 
the engines. In total, there will be up to 8 buses powered by Zero Diesel and that will serve the 
Beato Creative Hub, already from the second half of 2021.  
 
In order to promote the circular economy, several advanced and simple containers will be 
installed in the Beato Creative Hub area in order to collect the largest possible amount of used 
cooking oil that will be transformed into biofuel to supply the buses that will serve the area. The 
two companies expect that with the Beato BioBus it will be possible to save more than 400,000 
litres of diesel and around 1,118 tonnes of CO2 emissions per year.  
 
This project is the result of Start-up Lisboa's application, with the technical direction of Lisboa 
E-Nova, to the EEA Grants, Notice #4, and Environment Program for the creation of the Beato 
Living Lab Creative Hub, which also includes 8 other projects.  
 
In addition to the objectives set with the EEA Grants, PRIO and CARRIS will use the synergies 
to study and monitor the performance of the vehicles, which will allow the publication of a case 
study on the performance of buses based on different types of energy. 



 
 
 

               

 

 
António Pires, Vice-President of CARRIS said: "This project fits in CARRIS' global strategy to 
improve the environmental performance of its operation and to seek new ways to engage with 
its customers. After having carried out a successful pilot to prove the feasibility of using this 
biofuel, we now want to promote an innovative example of circular economy in Lisbon, with our 
customers being able to 'fuel' the buses that transport them with their own waste." 
For Emanuel Proença, Administrator of PRIO, "The concept of perfect circular economy that 
this project brings is a winning way to promote and accelerate the energy transition: waste that 
becomes clean energy, used in heavy vehicles that did not need any modifications and a fleet 
that overnight became ultra-sustainable. Zero Diesel is one more weapon in the full arsenal we 
have to fight climate change in mobility, joining 10 other products ranging from green electricity 
to green hydrogen. We will continue to accelerate solutions like these to bring to market the 
best ways to generate carbon savings for any fleet, in any usage situation and in any business 
or private context." 
 
The two companies had already collaborated previously in the development of a pilot project – 
“Movido a Biodiesel” – which between August 2018 and May 2020 allowed to supply a line of 6 
buses with Zero Diesel. During that time period, around 2 million passengers were transported 
for more than 320,000 km thanks to the recycling of 205,000 litres of used cooking oil, which 
saved the equivalent of 500 tonnes of CO2 emissions. 
 
Having tested the feasibility of the solution by creating a permanent career entirely powered by 
Zero Diesel, CARRIS and PRIO take another step towards the decarbonisation of mobility, 
ensuring a faster and cheaper energy transition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

               

 

 
ABOUT CARRIS 
CARRIS mission is the provision of public urban surface passenger transport service, guided by Sustainability criteria and contributing to a development that meets 
the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. CARRIS believes that quality and social, economic and 
environmental responsibility are the way to improve its activity and contribute to the system sustainability and social welfare. 
 
This contribution is to meet customer needs and comply with standards and regulations, optimizing the resources that CARRIS has at its disposal. With this strategy, 
the company reinforces its active role in sustainable mobility and contributes to a city with higher quality of life. 
 
 
ABOUT PRIO 
PRIO is the largest producer of biofuels in Portugal and the third largest European producer of biodiesel from residual raw materials. To ensure the flow of these 
biofuels, it operates and supplies a network of more than 250 service stations from North to South of Portugal where it offers, besides conventional liquid fuels, 
charging for electric vehicles and supply of gas vehicles (LPG Auto). 

 
About EEA Grants:  
Through the Agreement on the European Economic Area (EEA), Iceland, Liechtenstein and Norway are partners in the internal market with the Member States of 
the European Union. As a way of promoting a continuous and balanced strengthening of economic and trade relations, the parties to the EEA Agreement have 
established a multiannual Financial Mechanism, known as the EEA Grants. The EEA Grants aim to reduce social and economic disparities in Europe and to 
strengthen bilateral relations between these three countries and the beneficiary countries. For the 2014-2021 period, a total contribution of € 2.8 billion has been 
agreed to 15 beneficiary countries. Portugal will benefit from a budget of 102.7 million euros. Learn more at eeagrants.gov.pt. 
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