
 
 

                                                           
 
               

Beato Biobus promove descarbonização nos transportes urbanos para o Hub Criativo do Beato 

PRIO e CARRIS INICIAM IMPLEMENTAÇÃO DA OPERAÇÃO 
“BEATO BIOBUS” DO HUB CRIATIVO DO BEATO E LANÇAM 

CONCURSO ESCOLAR 

A PRIO e a CARRIS unidos na operação Beato Biobus, integrada no projeto Hub Criativo do Beato Living 

Lab, arrancaram com a sua implementação para promover a sustentabilidade e a economia circular na 

mobilidade ao Hub Criativo do Beato e comunidade envolvente. O objetivo do projeto é a produção de 

biodiesel para autocarros da CARRIS a partir de óleos alimentares usados recolhidos em locais 

selecionados das freguesias da zona Oriental de Lisboa, criando uma carreira movida a ‘Zero Diesel’. 

Oleões inteligentes foram distribuídos em 10 escolas e lançada a 1ª edição do Concurso Escolar Beato 

Biobus. 

O concurso escolar Beato BioBus conta com a participação de escolas dos agrupamentos D. Dinis, Luís 

António Verney, Santa Maria dos Olivais e o Colégio Valsassina, juntando mais de 3.500 alunos 

envolvidos na temática da descarbonização nos transportes urbanos e sensibilizados para a 
importância do correto encaminhamento dos óleos alimentares usados. A PRIO procedeu à 

instalação de um oleão inteligente em cada escola para promover a recolha, e irá premiar, com materiais 

educativos e visitas de estudo, a escola que maior quantidade óleos alimentares usados recolher desde 

1 de abril até ao próximo dia 31 de julho.  

O arranque desta iniciativa contou com a presença da nova mascote Oli-fante, numa campanha de 

ativação e sensibilização dedicada nas 10 escolas inscritas, onde foram entregues cerca de 3.500 mini-

oleões e flyers. A ação contou a com a presença da responsável da PRIO que procurou chegar a todos 

os alunos com a mensagem da importância para o correto encaminhamento dos óleos alimentares 

usados, sendo este resíduo posteriormente transformado na fábrica da PRIO num biocombustível amigo 

do ambiente que irá abastecer a carreira da CARRIS “Beato BioBus”. Esta iniciativa procura demonstrar 

o papel de cada um de nós, enquanto cidadãos nesta tarefa que é proteger o nosso planeta, criando um 

exemplo de uma economia circular, bem como, contribuir para a transição justa de uma sociedade neutra 



 
 

                                                           
 
               
em carbono alavancada pela inovação, tecnologia e empreendedorismo gerado por este laboratório-

vivo, o Hub Criativo do Beato Living Lab. 

Esta operação foi lançada no segundo semestre de 2021, permitindo potenciar a utilização de um 

combustível desenvolvido pela PRIO na Fábrica de Biocombustíveis em Aveiro em vários autocarros da 

CARRIS. Este combustível, produzido inteiramente através de matérias-primas residuais, 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.  

O Beato Biobus, num conjunto de 9 operações, faz parte da estratégia de transformação do Hub Criativo 

do Beato num smart campus com vista à implementação de estratégias urbanas para a sua 

sustentabilidade e resiliência ambiental. Este laboratório-vivo, o Hub Criativo do Beato Living Lab, é um 

projeto promovido pela Startup Lisboa, com a direção técnica da Lisboa E-Nova, e que integra o Aviso 

#4, Programa Ambiente, lançado pelo EEA Grants. A evolução da operação Beato Biobus poderá ser 

acompanhada no website do HCB Living Lab livinglab.hubcriativobeato.com  

Pedro Bogas, Presidente do Conselho de Administração da CARRIS afirma: “Este projeto é um 

exemplo de como se pode agir a um nível local, pensando nos problemas globais. A CARRIS está muito 

orgulhosa de poder explorar o seu potencial de chegar à população de Lisboa, num projeto que junta 

educação ambiental ao combate às alterações climáticas e a uma sensibilização para a reciclagem de 

resíduos. É um caso notável de economia circular, numa altura em que a importância de reduzir as 

importações de petróleo e as emissões de Gases com Efeito de Estufa não podiam estar mais na ordem 

do dia.” 

Para Anabela Antunes, COO da PRIO Bio, Membro da Comissão Executiva PRIO, “Esta iniciativa 

conjunta com a Carris consolida a utilização de biodiesel em frotas dedicadas, com um biocombustível 

com 0% de energia fóssil, produzido a partir de óleos alimentares usados. É muito relevante o contributo 

das matérias-primas residuais para a produção de biocombustíveis e é importante sensibilizar o cidadão 

para a importância da recolha dos óleos alimentares usados, contribuindo assim para a mobilidade 

sustentável e potenciando a economia circular.”   

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.  



 
 

                                                           
 
               
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 sustentáveis em Portugal e a terceira maior produtora europeia de biodiesel a 
partir de matérias-primas residuais. 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 automóveis elétricos e 
abastecimento de automóveis 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 do 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 1.000 pontos de recolha em Portugal. Tem ainda uma posição de destaque na 
mobilidade elétrica, pelos seus mais de 10 anos de experiência e mais de 200 pontos de carregamento de norte a sul de 
Portugal. No gás de garrafa, tem hoje uma rede de mais de 2.000 pontos de venda.  
Com operação e produção 100% portuguesas e tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) para a fábrica de 
biodiesel e para o parque de tanques, a PRIO integra desde 2020 o grupo DISA, empresa que opera uma rede com mais de 
600 postos em Espanha, sob as marcas Shell e DISA. 
 
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 
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Beato Biobus promotes decarbonisation in urban transport for the Beato Creative Hub 
 

PRIO and CARRIS start implementing the Beato BioBus operation 
in the Beato Creative Hub and launch a School Competition 
 
PRIO and CARRIS united in the Beato Biobus operation, integrated in the Beato Living Lab Creative Hub 
project, started its implementation to promote sustainability and circular economy in mobility to the Beato 
Creative Hub and surrounding community. The aim of the project is the production of biodiesel for 
CARRIS buses from used cooking oil collected in selected locations in the parishes of the eastern area 
of Lisbon, creating a route powered by 'Zero Diesel'. Smart cooking oil recycling bins were distributed in 
10 schools and the 1st edition of the Beato Biobus School Competition was launched. 
 
 
The Beato BioBus school competition has the participation of schools from the D. Dinis, Luís António 
Verney, Santa Maria dos Olivais and Valsassina school groups, bringing together more than 3,500 
students involved in the theme of decarbonisation in urban transport and raising awareness of the 
importance of the correct disposal of used cooking oil. PRIO installed a smart bin in each school to 
promote collection, and will reward, with educational materials and study visits, the school that collects 
the largest amount of used cooking oil from April 1st to July 31st. 
 
The start of this initiative included the presence of the new mascot “Oli-fante”, in a dedicated activation 
and awareness campaign in the 10 registered schools, where around 3,500 mini-cooking oil recycling 
bins and flyers were handed out. The action counted with the presence of PRIO's responsible who tried 
to reach all the students with the message of the importance of the correct disposal of used cooking oil, 
being this waste later transformed at PRIO's factory into an environmentally friendly biofuel that will 
supply the CARRIS "Beato BioBus" line. This initiative seeks to demonstrate the role of each one of us 
as citizens in this task which is to protect our planet, creating an example of a circular economy, as well 
as to contribute to the just transition to a carbon neutral society leveraged by innovation, technology and 
entrepreneurship generated by this living lab, the Beato Living Lab Creative Hub. 
This operation was launched in the second half of 2021, allowing the potential use of a fuel developed 
by PRIO in the Biofuels Factory in Aveiro in several CARRIS buses. This fuel, produced entirely from 
residual raw materials, allows reducing by 84% the greenhouse gas emissions of traditional fossil fuels, 
with no need to make any changes to the engines. 
 
The Beato Biobus, in a set of 9 operations, is part of the strategy to transform the Beato Creative Hub 
into a smart campus with a view to implementing urban strategies for its sustainability and environmental 
resilience. This living lab, the Beato Creative Hub Living Lab, is a project promoted by Startup Lisboa, 
with the technical direction of Lisboa E-Nova, and that integrates the Notice #4, Environment Program, 



 
 

                                                           
 
               
launched by EEA Grants. The evolution of the Beato Biobus operation can be followed on the HCB 
Living Lab website:  
www.livinglab.hubcriativobeato.com 
 
Pedro Bogas, Chairman of the Board of Directors of CARRIS says: "This project is an example of how 
you can act on a local level, thinking about global issues. CARRIS is very proud to be able to explore its 
potential to reach the population of Lisbon, in a project that combines environmental education with 
fighting climate change and raising awareness about waste recycling. It is a remarkable case of circular 
economy, at a time when the importance of reducing oil imports and greenhouse gas emissions could 
not be more on the agenda." 
 
For Anabela Antunes, COO of PRIO Bio, Member of the PRIO Executive Committee, "This joint initiative 
with Carris consolidates the use of biodiesel in dedicated fleets, with a biofuel with 0% fossil energy, 
produced from used cooking oil. The contribution of residual raw materials to produce biofuels is very 
relevant and it is important to raise citizens' awareness on the importance of collecting used cooking oils, 
thus contributing to sustainable mobility and enhancing the circular economy." 
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. 
 
ABOUT CARRIS 
CARRIS mission is the provision of public urban surface passenger transport service, guided by sustainability criteria, 
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, environmental, and social 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 strengthens its active role in sustainable mobility and contributes to a city 
with higher quality of life. 
 
ABOUT PRIO 
PRIO is the largest producer of sustainable biofuels in Portugal and the third largest European producer of biodiesel from residual 
raw materials. 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 cars and supply of gas cars (LPG Auto). 
To ensure its competitiveness in liquid fuels and LPG, PRIO operates an independent primary storage and logistics terminal in 
Aveiro, through which it can supply the international market. To ensure the supply of its biodiesel plant in the domestic market, 
PRIO coordinates the collection of used cooking oil and other residual raw materials in more than 1,000 collection points in 
Portugal. It also has a prominent position in electric mobility, due to its more than 10 years of experience and more than 200 
charging points from north to south of Portugal. In bottle gas, it currently has a network of over 2,000 points of sale.  
With 100% Portuguese operation and production and triple QSA (Quality, Safety and Environment) certification for the biodiesel 
plant and the tank farm, PRIO has been part of the DISA group since 2020, a company that operates a network of more than 
600 stations in Spain under the Shell and DISA brands. 
To find out more, see the website www.prio.pt and the new app PRIO.GO. 
 



 
 

                                                           
 
               
About EEA Grants:  
Through the European Economic Area (EEA) Agreement, Iceland, Liechtenstein and Norway are partners in the internal market 
with the Member States of the European Union. As a means of promoting a continued and balanced strengthening of economic 
and trade relations, the parties to the EEA Agreement have established a multi-annual financial mechanism, known as EEA 
Grants. EEA Grants are aimed at reducing social and economic disparities in Europe and strengthening bilateral relations 
between these three countries and the beneficiary countries. For the period 2014-2021, a total contribution of €2.8 billion has 
been agreed for 15 beneficiary countries. Portugal will benefit from a sum of €102.7 million. Find out more at 
www.eeagrants.gov.pt 
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