Resíduos de Pilhas e Acumuladores

De acordo com o n.º 5, do artigo 97.ºA do unilex, a partir de 1 de julho de 2021, a APA, I. P., publicita os resultados de gestão alcançados
a nível nacional para cada fluxo específico de resíduos, até cinco dias úteis após a validação pela Comissão Europeia do reporte previsto.
As tabelas infra demonstram o resumo do reporte comunitário efetuado em 2021, relativamente a 2019.
Tabela 1- Monitorização da conformidade com a Diretiva 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro, relativa a pilhas e acumuladores e
a resíduos de pilhas e acumuladores.

Tabela 2 - Monitorização da conformidade com a Diretiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, e dos rendimentos de reciclagem
dos resíduos de pilhas e acumuladores de acordo com as regras do Regulamento (UE) n.º 493/2012 da Comissão, de 11 de junho de 2012.

Explanatory footnotes:

3- In Portugal there are not any NiCd batteries and accumulators recyclers. Recyclers abroad don´t give information about recycling process. Some information given by PRO
is not enough to obtain realistic estimative.
Em Portugal não existem recicladores de pilhas e acumuladores de Níquel Cádmio. Os recicladores no estrangeiro não fornecem informação completa sobre o processo de
reciclagem. Alguns dados fornecidos pelas entidades gestoras não são suficientes para obter estimativas realistas para os valores dos parâmetros Minput, total (Tonnes) e
Moutput, total (Tonnes), nem para Minput, Cd (Tonnes) e Moutput, Cd (Tonnes).

4- In Portugal there are only Lead batteries and accumulators recyclers. Recyclers abroad of other batteries and accumulators don´t give information about recycling process.
Some information given by PRO is not enough to obtain realistic estimative.
Em Portugal apenas existem recicladores de pilhas e acumuladores de chumbo ácido (dois, em concreto). Os recicladores no estrangeiro não fornecem informação completa
sobre o processo de reciclagem. Alguns dados fornecidos pelas entidades gestoras não são suficientes para obter estimativas realistas para os valores dos parâmetros Minput,
total (Tonnes) e Moutput, total (Tonnes).

No portal da Comissão Europeia pode ser consultada a legislação específica comunitária relativa à colocação no mercado de pilhas e acumuladores e à
gestão dos respetivos resíduos:https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/batteries-and-accumulators_pt

Dados em validação pela Comissão Europeia.
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