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Somos uma empresa licenciada como operador de Gestão de Resíduos, sendo esta a nossa 
principal atividade. Dentro dos resíduos, destacamos o serviço de recolha de óleo alimentar 

usado, sendo a Tratris uma referência na região Centro. Os transportes rodoviários são o pilar 
das nossas operações e temos associado o aluguer e venda de equipamentos e contentores 

para acondicionamento de resíduos.

Mais de 2 décadas a 
contribuir para um 
Ambiente melhor!
Fazemos todos parte de um ecossistema global. Ao 
explorarmos desenfreadamente os recursos naturais, 
esgotamos as reservas existentes e contaminamos águas, 
solos e o ar. Acreditamos numa gestão sustentável dos 
recursos e orgulhamo-nos de contribuir para a promoção da 
utilização de tecnologias mais limpas e eficazes, junto dos 
nossos parceiros.

A tratris é um player importante dentro da Economia 
Circular, sendo a Gestão de Resíduos um elemento chave da 
cadeia como processo antecessor da Reciclagem e 
incorporação de resíduos e sub-produtos na cadeia 
produtiva, na substituição e/ou complementos às 
matérias-primas naturais.
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Gestão de 
Resíduos

A TRATRIS presta um serviço de gestão de 
resíduos para a Indústria, Comércio, 
Serviços e Retail. Apresentamos sempre as 
melhores soluções ambientais e de logística, 
adequadas às necessidades do cliente.

Recolha de Óleos 
Alimentares Usados

A TRATRIS é uma empresa de referência na 
recolha, armazenamento e tratamento de Óleos 
Alimentares Usados, certificada pelo ISCC.

Que resíduos gerimos?
• Resíduos equiparados a urbanos
• Resíduos orgânicos
• Resíduos recicláveis
• RCD’s

A TRATRIS, é licenciada como operador e certificada pela 
ISCC para a recolha, armazenamento e tratamento de 
óleos alimentares usados, para posterior 
encaminhamento, como subproduto, para unidades de 
produção de Biodiesel e outras indústrias.

> Serviços complementares:
- Limpeza de filtros de exaustão de cozinha
- Limpeza de separadores de gorduras compactos
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Para cada cliente a melhor solução

Tratamento 
e destino
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Realizamos transportes rodoviários 
nacionais e internacionais de 
mercadorias, bens e resíduos.

Dispomos de todo o tipo de equipamentos para o 
acondicionamento dos resíduos nos nossos 
clientes de forma a permitir o transporte dos 
resíduos para os diversos destinos.

▪ Camião 3 eixos com sistema Amplirrol
▪ Camião 3 eixos com sistema Ampliroll 

+ reboque
▪ Camião 2 eixos com sistema 

Multibenne
▪ Camião 3 eixos com sistema DIN
▪ Carrinha ligeira e pesadas com 

sistema DIN
▪ Carrinha ligeira fechada com lona
▪ Camião trator com semi-reboque 

cortinas
▪ Camião trator com semi-reboque 

basculante
▪ Camião trator com semi-reboque 

fechado com piso móvel

▪ Contentores metálicos sistema 
Multibenne de 6 e 8 m³

▪ Contentores metálicos sistema 
Ampliroll de 15, 25 e 30 m³

▪ Contentores metálicos sistema 
Amplirool fechados de 30 m³

▪ Compactadores Monoblocos de 20m3
▪ Compactadores estacionários para 

contentores de 30m3
▪ Prensas
▪ Big Bags, Cubas de 1.000 L e 

Tambores de 200 L
▪ Contentores DIN de 800 L e 1000 L

Temos disponíveis as 
seguintes soluções de 
transportes:

Para aluguer 
ou venda:

Transportes
Rodoviários

Aluguer e venda 
de equipamentos



▪ Cartão (fardo)
▪ Papel (fardo)
▪ Plástico filme – PEAB (fardo)
▪ Plástico rígido - PEAB, PP, 

PVC, PET, PS, ABS (triturado)

A TRATRIS é um player importante dentro da Economia Circular

• Resíduos recicláveis• Óleo alimentar usado
O principal objetivo da nossa 
atividade na gestão de resíduos é 
a valorização dos resíduos que 
recolhemos e recebemos, por 
forma a conseguir reintroduzi-los 
na indústria como matéria prima.

O óleo alimentar usado é um resíduo altamente 
poluente, mas com grande potencial de 
reutilização e para fins diversificados.
Por isso existe um canal de recolha, transporte, tratamento e destinos 
específicos e distintos dos restantes resíduos que operamos.

Todo o óleo recolhido tem origem exclusivamente vegetal, conforme 
comprovado pela nossa certificação ISCC, em que garantimos que todas 
as exigências são cumpridas no manuseamento destes resíduos. É 
transportado para as nossas instalações, onde procedemos à sua 
filtragem, decantação e centrifugação, de forma a obter um líquido livre 
de impurezas, ficando no ponto perfeito para ser comercializado e 
encaminhado para a indústria de produção de biodiesel, fabrico de 
detergentes, produtos de higiene, entre outros.

Tratris, SA

www.tratris.com

ZI Municipal da Adiça - Lote 8 , 
3460-070 Tondela

t. (+351) 232 425 804
t. (+351) 966 397 485

geral@tratris.com

Produtos



Caminhamos passo a passo,
para uma pegada cada vez menor.
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