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CONFIAR PARA RECICLAR
MAIS E MELHOR NUM ANO
QUE NOS MUDOU!
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Pedro Nazareth

O último ano de um ciclo de licenças
Num ano de 2020 que ficará para a história pelas piores 
razões, o Electrão, entidade gestora de três sistemas
de reciclagem de resíduos, assegurou a recolha, triagem, 
tratamento e valorização de quase 17 mil toneladas
de equipamentos eléctricos usados, de 346 toneladas
de pilhas e baterias usadas e de cerca de 50 mil
toneladas de embalagens usadas.

Mensagem do
Director-Geral
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A pandemia que nos confinou a quatro paredes, 
obrigou ao teletrabalho e impulsionou o ensino
à distância fez disparar também o consumo
de tecnologia. O número crescente de quipamentos 
eléctricos em fim de vida para gerir é, cada
vez mais, um dos grandes desafios ambientais
que se coloca ao país e ao Electrão –Associação
de Gestão de Resíduos, que tem uma 
responsabilidade acrescida de gestão destes 
equipamentos em fim de vida em Portugal.

As quantidades de equipamentos eléctricos
usados recolhidas directamente cresceram
cerca de 20 por cento, comparativamente
com o ano anterior, como consequência directa
da actividade da subsidiária Electrão Recolha
e Reutilização que operou uma verdadeira alteração 
do modelo logístico da recolha e da expansão
do número de locais de recolha no país.

Ironicamente, a ambição do Electrão de implementar 
um instrumento específico operacional para promover 
a recolha e a reutilização de equipamentos eléctricos 
usados através de uma organização própria, de 
gestão autónoma e ágil, como se imporia, foi mal 
acolhida pela Administração e proibida pela 
republicação recente do UNILEX.

O país e a política pública nacional de resíduos 
continua a decalcar as metas nacionais de recolha
e reciclagem, para metas das entidades gestoras, 

Não obstante, este diploma prevê algumas
medidas importantes para combater o mercado 
paralelo que impossibilita a recolha e tratamento 
adequados dos eléctricos, um dos graves problemas 
deste fluxo, indo ao encontro de algumas sugestões 
que o Electrão propôs na “Agenda para as Metas 
Nacionais de Recolha e Reciclagem de Eléctricos”,
que foi comunicada à tutela e à Imprensa.

Esta agenda motivou o Electrão a reunir
com as entidades gestoras suas concorrentes
e a realizar um estudo conjunto e com
a participação de diferentes intervenientes

abstraindo-se da necessária responsabilização
de outros intervenientes na gestão de fim de vida, 
sejam consumidores e empresas, municípios
ou distribuidores. Sem uma clarificação
da responsabilidade e do contributo individual
de cada um, será difícil esperar os resultados 
drasticamente diferentes que precisamos.

“Responsabilidade Alargada do Produtor
não é nem pode ser confundida com
Responsabilidade Exclusiva do Produtor!”

#Eléctricos



O sistema de recolha e reciclagem de pilhas
e baterias usados teve, em 2020, uma pressão 
acrescida na sequência do encerramento
da actividade da entidade gestora de maior 
expressão de mercado até então.

Foi, por isso, necessário apostar num alargamento 
rápido e súbito da rede de locais de recolha, 
permitindo dar resposta às solicitações dos
portugueses e assumir um grande número
de locais de recolha que ficaram sem serviço
de recolha de pilhas usadas. 

Apesar do quadro de confinamento, de pandemia
e de grandes alterações no sistema de reciclagem 
foram recolhidas, em 2020, 346 toneladas de pilhas 
portáteis e baterias industriais usadas, apenas 
menos 15 toneladas do que em 2019.

É de salientar o reforço do número de locais da 
rede de recolha de pilhas e baterias que cresceu 
para mais do dobro passando de 2098, em 2019, 
para 4499 pontos de recolha em 2020.

Por outro lado, foi também dada resposta a 
dezenas de empresas ao nível da transferência
de responsabilidade pela gestão de resíduos para
o Electrão com o correspondente crescimento
da quota de mercado.

#Pilhas
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Em 2020, o Electrão retomou directamente quase 
50 mil toneladas de embalagens usadas, mesmo 
com o factor Covid-19, registando um crescimento 
de 19 por cento nas quantidades enviadas para 
reciclagem face ao ano anterior.

Desde o início da sua actividade no sistema
de embalagens que o Electrão se tem batido por 
prestações financeiras cobradas aos embaladores 
que reflictam, com total transparência e rigor,
os verdadeiros gastos incorridos na gestão
de fim de vida dos diferentes materiais
e tipologias de embalagens usadas.

Não é desejável para o sistema de reciclagem,
nem para o mercado, que a prestação financeira 
do vidro suporte financeiramente gastos de fim
de vida de outros materiais de embalagens, como 
plástico ou aço. Ou que, as prestações financeiras 
das embalagens primárias de papel cartão da 
marca própria da grande distribuição suportem
os gastos de gestão de embalagens usadas 
secundárias ou terciárias deste material
dos mini-mercados de bairro.

Foi por isso que em 2019, na sequência de um 
desequilíbrio financeiro na fileira do papel cartão,
o Electrão promoveu a necessidade de ajustamento 
do âmbito de gestão do SIGRE. Esta alteração
do âmbito concretizou-se já no decurso de 2020,
em Maio, mas não de acordo com os pressupostos 
que presidiram ao cálculo das prestações 
financeiras para este mesmo ano.

O novo âmbito, alargado às secundárias
e terciárias, mas de estimativa declarativa difícil
por parte dos embaladores, e a perspectiva
de um estudo clarificador a este respeito, levou
a uma retracção das quantidades de embalagens 
secundárias declaradas ao Electrão.

Por isso, esta alteração de âmbito não garantiu 
ainda a correspondência entre receitas e gastos 
das diferentes tipologias e materiais de embalagens 
no SIGRE, subsistindo enviesamentos consideráveis 
entre receitas do que é declarado e gastos do que
é recolhido, com particular relevância no material 
papel cartão.

#Embalagens
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Já no final de 2020, conheceram-se os resultados 
do referido estudo de clarificação do âmbito que 
caracterizou o universo das embalagens colocadas 
no mercado e das embalagens usadas recolhidas, 
aguardando-se com expectativa a respectiva 
implementação dos resultados a partir do segundo 
trimestre de 2021.

A perspectiva de evolução do sistema gestão
de embalagens usadas em Portugal é, por isso,
de grandes alterações no horizonte, não
só motivadas pelas questões de natureza
de delimitação e alinhamento de âmbito do
SIGRE, atrás referidas, mas também porque
a muito curto prazo este sistema terá de se 
articular com o sistema de depósito de
embalagens de bebidas e terá que ser preparado 
um novo ciclo de licenças das entidades gestoras.

Estaremos, por isso, perante uma reconfiguração 
muito significativa de todo o sistema, que se iniciará 
já em 2021. Seria muito importante que fossem 
encerrados e corrigidos alguns temas ainda
em aberto, resultantes deste primeiro ciclo de 
licenças, em particular as pendências da CAGER
e que fosse dada a conhecer a ambição em termos 
de timings e planeada a acção.

Pedro Nazareth, 
Director-Geral do Electrão
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O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos - 
tem como missão recolher, reutilizar e reciclar
mais e melhor embalagens, pilhas e equipamentos 
eléctricos usados.

Desta forma, o Electrão promove a protecção
do ambiente e da saúde humana e potencia
a economia circular. 

Os aderentes, que colocam produtos no mercado, 
confiam ao Electrão a responsabilidade alargada 
que detêm, enquanto produtores, de gestão
dos seus resíduos em fim de vida. 

O Electrão aposta numa gestão de resíduos 
eficiente, na implementação de estratégias
de reutilização e na concretização de iniciativas
de investigação e comunicação ambiental
com provas dadas.

 

Ao longo dos anos, o Electrão tem conquistado
um lugar de elevada reputação no panorama 
ambiental e na gestão de resíduos em Portugal, 
assegurando elevados níveis de qualidade
de serviço e competitividade da prestação 
financeira cobrada aos aderentes do seu sistema. 

02   A Missão do Electrão
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O Electrão, o Lidl Portugal, a Câmara Municipal
de Lisboa e o NewsMuseum apresentaram, a 28
de Janeiro, o ReMUSEU, um centro de conhecimento 
e experiências para a informação e sensibilização 
para a gestão dos resíduos, a economia circular
e o ambiente. A inauguração do ReMUSEU chegou
a estar prevista para maio, na Doca de Santo 
Amaro, em Alcântara, mas a pandemia que assolou
o país e o mundo atrasou a implementação do projecto.

O ReMUSEU será uma instalação pop-up dedicada 
à compreensão do ciclo de vida dos resíduos,
à importância da sua reutilização e reciclagem.
O museu utilizará materiais reciclados e será
ele próprio reciclável. No dia em que atingir
o seu “prazo de validade” todos os conteúdos
serão reaproveitados e transportados para
um centro interpretativo do Electrão. 

Assinatura do compromisso
Lisboa Capital Verde

Lançamento da campanha
Escuteiros Electrão 

Electrão implementa nova
logística de recolha

Electrão tornou-se associado
da Business as Nature

Janeiro

REMUSEU - O PRIMEIRO
MUSEU DA RECICLAGEM

03   2020 em revista
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O Electrão assinou a 4 de Fevereiro o Pacto 
Português para os Plásticos enquanto membro 
fundador da iniciativa. O evento de lançamento 
realizou-se no Auditório Sede da EDP, em Lisboa,
e contou com a presença de mais de 150 participantes.

Através da assinatura deste Pacto, o Electrão
e as restantes entidades envolvidas comprometem-se 
a desenvolver acções com vista a atingir um 
conjunto de metas e objectivos ambiciosos para 
2025. Definir uma listagem de plásticos de uso único 
considerados desnecessários e definir medidas 
para a sua eliminação são algumas das medidas.
Este compromisso junta o Governo, os diferentes 
agentes da cadeia de valor dos plásticos,
a Academia e organizações não governamentais, 
num total de 50 entidades.

Participação no Oeiras Brinka 2020

Fevereiro

ELECTRÃO É MEMBRO FUNDADOR
DO PACTO PORTUGUÊS PARA OS PLÁSTICOS
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Em Março, quando a situação de pandemia levou Portugal
a entrar pela primeira vez em estado de emergência, a Agência 
Portuguesa do Ambiente e a Entidade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos emitiram orientações relativas à gestão
de resíduos para garantir a protecção da saúde pública, dos 
trabalhadores e prevenir a disseminação da doença assegurando 
ao mesmo tempo a gestão eficiente dos resíduos.

Os operadores que procedem à retoma e reciclagem de resíduos 
ficaram com a responsabilidade de garantir o escoamento com
o mínimo de perturbações e com a frequência necessária dos 
resíduos recuperados pelos Sistemas de Gestão de Resíduos 
Urbanos e resultantes da recolha selectiva. Em tempo
de pandemia a recolha selectiva registou, apesar de tudo, 
aumentos em alguns sistemas. O sistema de reciclagem não 
parou. Adaptou-se.  As entidades gestoras, como o Electrão, 
fizeram a sua parte agilizando a realização dos leilões para 
reciclagem dos materiais recuperados contribuindo para
a fluidez do sistema.  

ADAPTAÇÃO DO SISTEMA 
DE RECICLAGEM  À PANDEMIA

Rebranding da rede de Pontos Electrão

ReMUSEU nos "Verdes Hábitos" da TSF

Projecto Quando do Velho Se Faz Novo

Março
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No primeiro trimestre de 2020, quando as restrições
da pandemia de Covid-19 já se faziam sentir, o Electrão 
encaminhou para reciclagem mais 52 por cento de 
embalagens usadas, face ao mesmo período de 2019. 
Nesses primeiros três meses do ano, no âmbito daquela
que é a responsabilidade do Electrão, foram recolhidas
nos ecopontos 10 mil toneladas de embalagens usadas.
Em 2019 o Electrão tinha encaminhado para reciclagem 
6570 toneladas.

O papel/ cartão foi o material mais recolhido.  O Electrão 
enviou para reciclagem 4.667 toneladas de embalagens.
No ano passado, na mesma altura, só tinham sido 
recolhidas 3.026, o que significa que se registou um 
aumento de 54 por cento. O vidro foi  o segundo material 
mais recolhido em 2020.  O Electrão enviou para reciclagem 
3.036 toneladas. Verificou-se aqui um aumento de 81
por cento  de recuperação deste material, que pode
ser reciclado infinitas vezes.

ELECTRÃO ENCAMINHOU PARA
RECICLAGEM MAIS 52% DE EMBALAGENS
NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Lançamento do vídeo #vaificartudobem

Prazo do concurso Academia Electrão estendido por mais um ano

Abril



Pedro Nazareth reeleito para
o conselho de administração
do WEEE Forum

Alteração do âmbito do SIGRE

Electrão lançou serviço para 
recolha de pequenas
quantidades de pilhas 

Electrão eleito pela 4ª vez 
Marca de Confiança Ambiente
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CONFINAMENTO FEZ DISPARAR VENDAS
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS

Maio

O confinamento a que obrigou a pandemia de Covid-19
em 2020 fez disparar a venda de todo o tipo
de equipamentos eléctricos. Na última semana de Março
a compra de produtos tecnológicos online aumentou 241 
por cento, relativamente ao mesmo período de 2019, 
representando um terço do total de vendas.

A procura de tecnologia, a que obrigou o teletrabalho,
foi também impulsionada pelo ensino à distância.
Em Abril, data em que se iniciou o regresso às aulas
à distância, verificou-se um aumentou na procura
de portáteis, impressoras, teclados, ratos e monitores. 
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Pandemia não trava reciclagem em Portugal –
entrevista de Pedro Nazareth à Executive Digest

Lançamento do projecto "Mafra Reciclar a Vale +"

O Dia Mundial do Ambiente, que se comemora
a 5 de Junho, foi assinalado em 2020 sob a sombra
do novo Coronavírus. O tema escolhido para esta 
edição focava-se, ironicamente, no papel crucial 
desempenhado pela biodiversidade. 

A propósito da efeméride o Electrão — Associação
de Gestão de Resíduos sublinhou publicamente
a importância de reciclar e de caminhar para
uma economia verdadeiramente circular de forma
a garantir a preservação do ambiente. Apesar
dos resultados animadores alcançados nos últimos 
anos há ainda um grande trabalho de consciencialização 
e de responsabilização. 

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE COMEMORADO
SOB A SOMBRA DO CORONAVÍRUS

Junho



15 |     Relatório Executivo Electrão

Em Julho de 2020, o TransforMAR regressou
aos areais de 15 praias de Norte a Sul do país
para sensibilizar os veraneantes para a importância
de uma boa conduta ambiental em praia e para
os princípios da economia circular – através da 
recuperação, reutilização, reciclagem e redução
do desperdício de materiais plásticos.

No âmbito desta campanha o plástico recolhido 
em praia é convertido num donativo monetário atribuído
a instituições particulares de solidariedade social
do concelho onde o projecto marcou presença, reforçando 
e materializando a importância da economia circular. 
Este projeto, uma iniciativa pioneira do Lidl Portugal
e Electrão, conta com as parcerias da Associação 
Bandeira Azul da Europa, Quercus, Associação Zero
e a Agência Portuguesa do Ambiente.

Aluguer do armazém da ecopilhas Ecobola NIVEA em versão ecológica
regressou às praias

Julho

TRÊS ANOS A TRANSFORMAR
AS PRAIAS PORTUGUESAS
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Em Agosto de 2020 o Electrão chegou ao Instagram 
para estar mais perto dos portugueses na missão
de separar e reciclar cada vez mais e melhor. 
Paralelamente, avançou com uma revisão global
da estratégia de comunicação digital, no sentido
de aumentar a presença online da associação
nas restantes redes onde já estava posicionada: 
Facebook, Linkedin e Youtube.       

Ao encetar uma nova forma de interacção o Electrão 
pretendeu mostrar mais da sua actividade, divulgar 
estudos, partilhar projectos, estatísticas, dados, 
dicas e curiosidades. Este é um canal privilegiado 
para sublinhar a importância da reutilização, 
separação e reciclagem de vários tipos de materiais, 
estimulando o consumo sustentável, a prevenção
de resíduos e a economia circular. 

AgostoINTERNALIZAÇÃO DAS REDES
SOCIAIS E LANÇAMENTO DO INSTAGRAM
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Lançamento da campanha "Vamos Reinventar o Plástico"

Arranque da 10ª edição da Escola Electrão

Em 2020, o Electrão passou a recolher pilhas
e baterias usadas em 48 horas para enviar para 
reciclagem. O inovador serviço é operacionalizado
via CTT Expresso e está disponível para empresas, 
organismos públicos, associações e outras instituições, 
sem qualquer custo. As entidades interessadas 
registam-se no Electrão e pedem as caixas para 
acondicionamento dos resíduos. Assim que estiverem 
cheias o pedido de recolha é efectuado directamente
na plataforma.

Esta é mais uma iniciativa para facilitar o correcto 
encaminhamento dos resíduos para reciclagem, 
especialmente os perigosos. As pilhas contêm 
substâncias nocivas, como o cádmio e o chumbo,
que podem ser prejudiciais ao ambiente e saúde humana 
se não forem devidamente tratadas e recicladas. 

Setembro

SERVIÇO DE RECOLHA DE PILHAS USADAS
POR CORREIO NAS EMPRESAS 
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Manhã Apemeta dedicada aos
equpamentos eléctricos usados

Electrão no 14º Fórum
Nacional de Resíduos

Cerimónia de encerramento 
da campanha Electrão
Empress Samsung 2019

Em 2020, o Electrão juntou-se, mais uma vez,
ao WEEE Forum para assinalar o Dia Internacional 
dos Resíduos Eléctricos, que se celebrou a 14
de Outubro. O foco da campanha incidiu 
na educação e no envolvimento de toda
a comunidade para a imperiosa necessidade
de encaminhar correctamente os aparelhos 
eléctricos fora de uso. 

No ano em que proliferaram os eventos digitais,
o WEEE Forum aproveitou a ocasião para sensibilizar 
para os resíduos associados à Internet, como
as infraestruturas de conectividade e aparelhos
de IOT – Internet-das-Coisas. O volume
de equipamentos eléctricos fora de uso aumentou 
21 por cento em apenas cinco anos atingindo
um novo record em 2019, ao atingir os 53,6 milhões 
de toneladas, de acordo com dados das Nações 
Unidas (Global E-waste Monitor 2020). 

Lançamento do Guia de Boas
Práticas “Mais Ambiente”

Outubro
CELEBRAR O DIA INTERNACIONAL
DOS RESÍDUOS ELÉCTRICOS
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ALERTA PARA O “LIXO INVISÍVEL” 

O Electrão promoveu uma campanha 
de sensibilização e comunicação com o objectivo
de alertar para a necessidade de combater o “lixo 
invisível”. Esta iniciativa inseriu-se no âmbito
da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos,
que decorreu de 21 a 29 de Novembro, e que teve
como foco esta temática em 2020.

Alguns exemplos de como ser mais sustentável, 
promovendo a redução da produção de resíduos, 
foram explicados em vídeo por um grupo de 
influencers que se aliaram a esta campanha
do Electrão. Nas ‘stories’ mostraram como
é possível fazer mais e melhor. Durante a Semana 
Europeia da Prevenção de Resíduos o Electrão 
reforçou a aposta na sensibilização online com
a publicação de vários posts alertando para esta 
temática com recurso a provérbios populares, 
imagens inspiracionais, factos e estatísticas 
apelando à consciência do consumidor na hora
de adquirir produtos.

Novembro
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BOMBEIROS BATEM RECORDE
DE RECOLHA DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS USADOS DURANTE A PANDEMIA

Os bombeiros portugueses atingiram um máximo 
histórico de recolha de pilhas e equipamentos 
eléctricos usados em 2020, durante a pandemia, no 
âmbito da campanha “Quartel Electrão”, alcançando 
um total de 2.029 toneladas.

A vencedora desta edição foi a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Amarante que recebeu um veículo ligeiro
de combate a incêndios tipo florestal no valor
de cerca de 54 mil euros. Novidade desta quinta 
edição foram os prémios atribuídos por regiões
e o prémio para o novo aderente. 

Electrão obtém licença para
recepção e triagem de pilhas 
no anterior armazém da ecopilhas

Teka e Electrão lançam Guia
Sustentável na Cozinha

Hotpoint e Electrão juntos
em campanha de sensibilização

Electrão em evento da GS1 sobre
economia e sustentabilidade

Dezembro
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2020 foi um ano de desafios,
mas também de conquistas. 

Perante todas as adversidades, 2020 trouxe-nos 
uma vontade incomparável de mudar
de paradigma, de fazer mais e melhor para 
proteger o ambiente e tornar o Planeta mais 
sustentável. O nosso trabalho reflecte-se nos 
resultados que alcançámos. 

04   Os nossos
           resultados
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4.1   Equipamentos electrónicos
O Electrão é a entidade em quem
os produtores de equipamentos 
eléctricos mais confiam!

1310
empresas
aderentes

transferiram para o Electrão
a responsabilidade pela gestão dos 
equipamentos eléctricos colocados no mercado 

toneladas
de equipamentos

eléctronicos

Em 2020 estes produtores
declararam ter colocado

no mercado 

13Kg per capita

130.266

2Kg peso médio
por equipamento 

A retoma de 
Equipamentos 
Eléctronicos

Para assegurar a recolha
de equipamentos eléctricos,
o  Electrão dispõe de uma rede
de locais distribuídos por todo
o país, continente e ilhas

5837
LOCAIS DE

RECOLHACentros
comerciais

Quarteis
de bombeiros

Escolas

Empresas
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Em 2020 a rede Electrão
assegurou a recolha de

toneladas equipamentos
eléctricos usados

16.702
2Kg
per capita

9.279 toneladas
de grandes equipamentos
recolhidas nos
Centros de Recepção 

1 kg/habitante

7.040 toneladas
de pequenos
equipamentos recolhidas
no Ponto Electrão 

0,9 kg/habitante

382 toneladas
de lâmpadas
recolhidas no Ponto
Electrão Lâmpadas

0,1 kg/habitante

Estes valores equivalem a uma recolha anual de

2.816.100
Secadores

231.975
Máquinas de lavar

1.910.000
Lâmpadas
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Estes equipamentos foram encaminhados
para tratamento e reciclagem e deste 
processo resultaram os seguintes dados:

Valorização

87%80%
Reciclagem

Auditorias e verificações
técnicas realizadas249 

Para assegurar o cumprimento de todos os normativos ambientais,
acompanhámos o trabalho dos nossos parceiros –
locais de recolha, operadores logísticos, 
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Como funciona o nosso Sistema
de Gestão de Resíduos Eléctricos?
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Eliminação de
substâncias

perigosas

Rede de recolha
e tratamento

Comunicação
& Sensibilazação

Investigação
e Desenvolvimento

Gestão,
Suporte e RH

Locais de Recolha
SGRU’s
Operadores de logística

Operadores de tratamento
Centros de Recepção

Controlo e
Monitorização

Materiais reciclados Incorporação
em novos produtos

Produtores de
equipamentos eléctricos

Transferem responsabilidade pela
colocação de equipamentos eléctricos
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Quais os custos associados
à gestão de sistema?
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electrão

Produtores de
equipamentos eléctricos

Sistema de gestão de resíduos
de equipamentos eléctricos

Eliminação de
substâncias

perigosas

Rede de recolha
e tratamento

Ecovalor
(+) 7 451 004€

(-) 3 734 769€

(-) 8 007 582€

(-) 1 134 737€

(-) 422 454€

(-) 251 955€

(-) 487 948€ (-) 320 442€ (-) 1 274 959€

(-) 2 885 335€

(-) 167 461€

(-) 555 266€

(-) 786€

Comunicação
& Sensibilazação

Investigação
e Desenvolvimento

Gestão,
Suporte e RH

Locais de Recolha

SGRU’s

Operadores de logística
Operadores de tratamento

(outros)

Centros de Recepção

Controlo e
Monitorização

Dos quais

RH

Taxa de Gestão
de Resíduos

Transferem responsabilidade pela
colocação de equipamentos eléctricos

Materiais reciclados Incorporação
em novos produtos
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4.2   Pilhas e Baterias
O Electrão é desde 2019 a segunda 
entidade gestora de referência
na área das pilhas e baterias 

627
empresas
aderentes

transferiram para o Electrão a responsabilidade 
pela gestão de pilhas e baterias colocadas
no mercado.

toneladas
de pilhase baterias

Em 2020 estes produtores
declararamter colocado

no mercado 

156g per capita

1.601

40Kg peso médio
por equipamento 

A retoma de 
Pilhas e Baterias

4499
LOCAIS DE

RECOLHA
Centros

comerciais

Quarteis
de bombeiros

Escolas

Para assegurar a recolha
de equipamentos eléctricos,
o  Electrão dispõe de uma rede
de locais distribuidos por todo
o país, continente e ilhas.

Empresas



Em 2020 a rede Electrão
assegurou a recolha de

toneladas de pilhas
e baterias usadas

346

34g
per capita

167 toneladas
de pilhas e baterias
portáteis recolhidas

179 toneladas
de pilhas e baterias
industriais recolhidas 

16 g/habitante 17 g/habitante

28 |     Relatório Executivo Electrão



29 |     Relatório Executivo Electrão

74%

Reciclagem
de pilhas e baterias
de chumbo-ácido

Reciclagem
de pilhas e baterias
de níquel-cádmio

Reciclagem
de outras pilhas

e baterias

84% 89%

Auditorias e verificações
técnicas realizadas216 

Para assegurar o cumprimento de todos os normativos ambientais,
acompanhámos o trabalhos dos nossos parceiros – locais de recolha e operadores logísticos.

Estes resíduos de pilhas e baterias foram
encaminhados para tratamento e para
reciclagem e deste trabalho resultaram
os seguintes dados:
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Como funciona o sistema
de gestão de resíduos de pilhas e baterias?
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perigosas
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e tratamento

Comunicação
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Investigação
e Desenvolvimento

Gestão,
Suporte e RH

Locais de Recolha
SGRU’s
Operadores de logística

Operadores de tratamento
Centros de Recepção

Controlo e
Monitorização

Materiais reciclados Incorporação
em novos produtos

Produtores de
pilhas e baterias

Transferem responsabilidade pela
colocação de pilhas e baterias
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Quais os custos associados
à gestão de sistema?

electrão

Produtores de pilhas e baterias

Sistema de gestão de resíduos
de pilhas e baterias.

Eliminação de
substâncias

perigosas

Rede de recolha
e tratamento

Ecovalor
(+) 452 576€

(-) 12 534€

(-) 4 415€

(+) 2 807€

(-) 1 798€

(-) 14 063€ (-) 5 256€ (-) 316 787€

(-) 18 245€

(-) 8 104€

(-) 201 915€

(-) 3,5€

Comunicação
& Sensibilazação

Investigação
e Desenvolvimento

Gestão,
Suporte e RH

Locais de Recolha

SGRU’s

Operadores de logística

Operadores de tratamento

(outros)

Centros de Recepção

Dos quais

RH

Taxa de Gestão
de Resíduos

Materiais reciclados Incorporação
em novos produtos

(-) 36   996€



O Electrão é, desde 2018, a segunda 
entidade de referência na área
da gestão de embalagens usadas.

transferiram para o Electrão a 
responsabilidade pela gestão das 
embalagens que colocam no mercado 323

embaladores

toneladas
de embalagens

Em 2020, estes produtores
declararam uma colocação

no mercado de

9Kg per capita

88724
toneladas de 
embalagens usadas

Em 2020 o 
Electrão retomou

5Kg per capita

49.922 A retoma de 
Embalagens
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4.2   Embalagens



33 |     Relatório Executivo Electrão

Estes valores equivalem 
a uma recolha anual de 

de embalagens
de papel e cartão

21.597 
toneladas

2,1 kg
/habitante

de embalagens
de plástico

21.597 
toneladas

1,1 kg
/habitante

de embalagens
de metal (alumínio 
e aço)

21.597 
toneladas

0,3 kg
/habitante

de embalagens
de vidro

21.597 
toneladas

1,2 kg
/habitante

de embalagens
de ECAL

21.597 
toneladas

0,05 kg
/habitante

Caixas de cereais
465.300.000

Latas de feijão
107.583.333

Garrafas de água
876.100.000

Garrafas de vidro
63.984.615

Embalagens
de leite

72.178.571
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Para assegurar o cumprimento de todos os normativos ambientais, acompanhámos 
o trabalhos dos nossos parceiros – locais de recolha e operadores logísticos.

Auditorias e 
verificações
técnicas 
realizadas

Retoma global 
de embalagens

74%

420

Estes resíduos de embalagens foram
encaminhados para tratamento e para
reciclagem e deste trabalho resultaram
os seguintes dados:
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Como funciona o nosso Sistema
de Gestão de Resíduos de Embalagens?
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electrão

Embaladores

Sistema de gestão
de resíduos de embalagens

Sistemas de Gestão
de Resíduos Urbanos (SGRU)

Comunicação
& Sensibilazação

Investigação
e Desenvolvimento

Gestão,
Suporte e RH

Transportadoras

Recolha e triagem
de resíduos de embalagens

Sensibilizar o público
para a separação
e correcto encaminhamento
de equipamentos eléctricos

Projectos de investigação
para optimização da rede
de recolha e dos processos
de tratamento

Estrutura de gestão
e suporte do sistema,
gestão informática,
gestão financeira,
taxas de gestão,
recursos humanos

Toneladas de embalagens

Retomadores/Recicladores

Controlo e
Monitorização

Transferem responsabilidade pela
colocação de equipamentos eléctricos

Materiais reciclados Incorporação
em novos produtos
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electrão

Embaladores

Sistema de gestão
de resíduos de embalagens

Sistemas de Gestão
de Resíduos Urbanos (SGRU)

Comunicação
& Sensibilazação

Investigação
e Desenvolvimento

Gestão,
Suporte e RH

Transportadoras

Recolha e triagem
de resíduos de embalagens

Toneladas de embalagens

Retomadores/Recicladores

Controlo e
Monitorização

Materiais reciclados Incorporação
em novos produtos

Ecovalor
(+) 12 398 297€

(-) 378 389€ (-) 154 247€ (-) 499 356 €

(-) 179 422€

(-) 1 918 813 €

(-) 12 905 667 €

Quais os custos associados à gestão
do sistema de resíduos de embalagens?



Campanha ‘Quartel Electrão’
teve o melhor resultado
de sempre

Dia internacional dos
Resíduos eléctricos
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Resultados 
de visibilidade

Ao longo de 2020 o Electrão marcou 
presença em múltiplos meios de 
comunicação nacionais e regionais, 
das rádios, às televisões, passando 
pela imprensa escrita e online, 
promovendo as campanhas, dando 
eco de iniciativas de associações 
internacionais a que se associou ou 
sensibilizando para a necessidade 
de reciclagem.

3,4 
milhões 
de euros de 
retorno de 
investimento 

587
notícias

Electrão 
nas notícias

05   Electrão nos media e nas redes

Empresas debatem sobre
sustentabilidade
e economia circular
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Electrão 
nas redes

O Electrão tem mais de 25 mil seguidores 
no Facebook, onde está desde 2011. 
A associação está também posicionada naquela
que é a maior rede profissional: o LinkedIn. Ao Instagram
o Electrão chegou em Agosto de 2020 e está já a fazer furor.

Top 
Facebook
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Electrão 
nas redes

Top Lindekin
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Electrão 
nas redes

Top 
Instagram



Redução do prazo de pagamento de 60 para 
30 dias a todos os parceiros operacionais 
privados, com excepção dos grandes players

Agora que já viu o que fizemos para conseguir 
sensibilizar e recolher mais e melhor 
mostramos-lhe o outro lado do Electrão: 

As acções e as áreas que nos 
definem enquanto associação
e que estão no nosso DNA.

Apoio durante a Covid-19

Doação de materiais para a impressão de 
viseiras 3D, peças de primeira necessidade 
para quem está na linha da frente. 

Disponibilização de pontos Electrão aos 
Hospitais do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central para depositar as roupas de serviço 
das equipas médicas.

Linha da frente

O Electrão cumpre a sua 
missão quando protege o 
ambiente e saúde humana 
ao reciclar mais e melhor. 
Num ano tão difícil, como 
foi 2020, quisemos fazer 
mais pela comunidade. 
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06   Electrão INside

Responsabilidade 
Social
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Principais indicadores

CAMPANHAS Entidades
envolvidas

Quantidades
recolhidas (t)

Benefício
directo

Quartel Electrão

152 quartéis

2029t

Veículo ligeiros de combate
a incêndios (53.800€) +8000€ 
p/ equipamento de protecção 
florestal +5250€ p/cartões
de combustível para
os quartéis vencedores

Pilhas por Alimentos

15 BA

4.500€ para apoiar
a rede do Banco 
Alimentar

8.6 t

Escola Electrão

427 escolas

175t

Equipamentos como 
pc portátil, microscópio,
tablets e powerbanks
para 21 escolas (6.768€)

Escuteiros Electrão

126 AE

10.000€ em prémios
para os Escuteiros

11t

Campanha Electrão
Empresas Samsung

21 centros de assistência
técnica Samsung

106,6t

10.000€ doados a 22 IPSS

Campanha Whirpool 2019

N/A

Cozinha da Casa da 
Alegria equipada com 
novos equipamentos 
eléctronicos

400t

TransforMAR

15 praias

26t

15 IPSS locais apoiadas

Campanha Hotpoint
2020/2021

400 pessoas

2500 árvores plantadas

N/A

2500
árvores
plantadas

60
instituições
apoiadas
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A Comunicação Interna 
foi reestruturada 
de acordo com a nova 
Política de Recursos 
Humanos do Electrão.

Com 
três eixos 
aumentámos a partilha 
de informação
e promovemos
o espírito de equipa.

Criação de um canal de 
comunicação bidireccional
145  comunicações no Canal

Mesmo à distância conseguimos:

3  Reuniões de Quadros 

2 Eventos online

Liga Electrão 
Lançar um jogo de equipa

“À conversa com o Electrão”
Lançar uma rúbrica em vídeo

Envolvimento dos colaboradores na associação 

Electrão na
Comunidade3º

canal
electrão1º

Somos
Electrão2º

8 Campanhas de recolha

30 Presentes solidários

9 Iniciativas partilhadas

Contribuir para um mundo melhor em equipa

Comunicação
Interna
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A equipa do Electrão divide-se pelas 
várias áreas de actividade inerentes 
à gestão de embalagens, pilhas
e equipamentos eléctricos usados. 

Conheça a nossa estrutura e os 
indicadores que nos caracterizam.

Financeira e
Administrativa

Relação com
Aderentes

Operação
Gestão

Resíduos

Sensibilização,
Comunicação

e Educação

Controlo & ID Operação e Meios
de Acondicionamento

Campanhas e Centro
de Contacto

Direção
Geral

Direção
Geral

Recolha e Reutilização

Recursos Humanos
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38
média de idades

24 
colaboradores

Homens
25%

Mulheres
75%

RH 2020 Gender pay gap 2020

Mulheres

Orgãos Sociais
(Conselho de Administração
e Comissão Executiva)

Direcção

Responsáveis
de  Área

Restante 
Equipa

0%

N.A.

-5%

2020

Homens

Função exercida
integralmente
por mulheres

38,1  
média de idades

24 
colaboradores

Homens
25%

Mulheres
75%

RH 2020 Gender pay gap 2020

Mulheres

Orgãos Sociais
(Conselho de Administração
e Comissão Executiva)

Direcção

Responsáveis
de  Área

Restante 
Equipa

0%

N.A.

-5%

2020

Homens

Função exercida
integralmente
por mulheres



46 |     Relatório Executivo Electrão7 |     Relatório Executivo Electrão

Excelência do Clima e Engagement

70.4%

82%

82%
Subida de 11,6 p.p. face a 2019

(Estudo Índice de Excelência da Neves de Almeida)

20202019

+11.6

66.6%

75.9%

75,9%
Subida de 9,3 p.p. face a 2019

(Estudo Índice de Excelência da Neves de Almeida)

Clima
Organizacional20202019

+9.3

Engagement
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A transparência é a 
chave da confiança 
e a base das relações 
do Electrão. Por isso 
fazemos questão que 
ser translúcidos na 
apresentação das 
nossas contas. 

Equipamentos Eléctricos

Receitas

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

€

7 
4

5
1 

0
0

4
€

4
22

 4
5

4
€

Operação
79%

Gestão, Suporte e RH
13%

8 000 000

9 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

€

8 007 583€

1 274 959€

487 948€

320 442€

Sensibilização e comunicação
5%3%

Investigação e Desenvolvimento

5%

3%

13%
79%

Gastos totais
por área

Distribuição
dos gastos por áreas

Transparência
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Pilhas e Baterias

Receitas
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€
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7€
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9% 87%

36 996€

361 757€

14 063€
5 256€

Sensibilização e comunicação
3% 1%

Investigação e Desenvolvimento

Gastos totais
por área

Distribuição
dos gastos por áreas

87%
9%

1%

3%
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Embalagens

Receitas

14000 000

12000 000

10000 000

8000 000

6000 000

4000 000

2000 000

€
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9
8

 2
9

7€

1 
9

18
 8

14
€

Operação
93%

Gastos de Estrutura e RH
3%

12 905 667€

499 356€
378 379€ 154 247€

Sensibilização e comunicação
3% 1%

Investigação e Desenvolvimento

Gastos totais
por área

Distribuição
dos gastos por áreas

1%

93% 3%
3%
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Os órgãos 
associativos 
do Electrão 
integram empresas 
representativas 
desses três fluxos 
específicos de 
resíduos geridos 
pela associação.

Presidente - Multimac - Máquinas 
e equipamentos de escritório, S.A.

EEE - Categoria 1 - Daikin 
Airconditioning Portugal, S.A.

EEE - Categoria 2 - Samsung 
Electrónica Portuguesa, S.A.

EEE - Categoria 3 - Signify 
Portugal, Unipessoal, Lda.

EEE - Categoria 4 - General Electric Health-
care Portugal, Sociedade Unipessoal, S.A.

EEE - Categoria 5 - Grupe Seb Ibérica, S.A.

EEE - Categoria 6 - Multimac Máquinas 
e Equipamentos de Escritório, S.A.

PA - Diebold Nixdorf Portugal, Lda.

Embalagens - Grupe Seb Ibérica, S.A.

Embalagens - Canon Portugal, S.A.

Cerca de 

confiaram ao Electrão a sua 
responsabilidade alargada enquanto 
importadores ou produtores de embalagens, 
pilhas e equipamentos eléctricos usados.

2000 
empresas 

Conselho de Administração

07   Governance
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Membro EEE - General Electric Healthcare 
Portugal, Sociedade Unipessoal, S.A.

Membro PA - Diebold Nixdorf 
Portugal Unipessoal, Lda.

Membro Embalagens - 
Groupe Seb Ibérica, S.A.

Comisão Executiva

Assembleia Geral

Presidente - Ledvance, Lda.

Vogal - Legrand Eléctrica, S.A.

ROC - Horwatch & 
Associados, SROC, Lda.

Conselho Fiscal

Presidente - António Meireles, S.A.

Secretário - Schneider 
Electric Portugal, Lda.
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08   Desafios Electrão

31 de Dezembro de 2021. É esta a data do fim de um 
ciclo de licenças para a Associação de Gestão de 
Resíduos. Desde 2018 que o Electrão é responsável 
pelo sistema integrado de gestão de três fluxos de 
resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos 
eléctricos usados.

A conclusão deste ciclo representa o fim de um período 
que trouxe inúmeros desafios, mas também permitiu 
muitos avanços. Nos últimos anos inovou-se ao nível da 
transparência e do rigor do funcionamento dos sistemas 
de gestão, sobretudo no fluxo das embalagens, que 
passou a funcionar em regime de concorrência com
a participação do Electrão. Este regime concorrencial 
contribuiu para melhores resultados que se 
consubstanciaram em aumentos médios anuais
na recolha de embalagens usadas, entre outras vitórias. 

Apesar das conquistas verifica-se que um horizonte 
temporal de quatro ou cinco anos é muito curto para 
fazer face à ambição das metas de recolha e respectivos 
planos de investimentos. Lançamos o repto à tutela
de olhos postos para lá de 2021. 

A conclusão de um 
ciclo de licenças  

De olhos 
postos em  

21
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Um dos objetivos do Electrão é melhorar a gestão dos 
equipamentos eléctricos usados, fluxo que apresenta 
várias problemáticas, desde logo a existência de um 
forte mercado paralelo que impede a obtenção de 
melhores resultados.

Com esse intuito, em 2020, o Electrão juntou-se à ERP Portugal 
e à Weeecycle para a elaboração de um estudo para detectar 
o que está a falhar neste fluxo e, em conjunto, encontrar 
soluções que permitam a Portugal atingir as metas impostas. 

O estudo, elaborado pela empresa de consultoria ambiental 
3Drivers, vai ser apresentado em 2021. A consultora vai identificar 
técnicas e boas práticas aplicadas internacionalmente, que 
possam ser declinadas em contexto nacional como forma
de promover o cumprimento dos objectivos definidos.  

Um estudo para detectar 
o que está a falhar nos 
equipamentos eléctricos

O Electrão tem a ambição de dinamizar a área 
operacional da associação, nomeadamente no que diz 
respeito à componente de recolha e triagem de resíduos. 

O objectivo é acelerar o cumprimento das metas nacionais 
de recolha, reutilização e reciclagem de embalagens, pilhas 
e equipamentos eléctricos, estabelecidas na legislação e 
nas licenças do Electrão.

As alterações legislativas registadas em 2020 vieram 
clarificar que, já em 2021, as entidades gestoras poderão 
efectuar, directa ou indirectamente, a recolha, o transporte 
e a armazenagem e triagem de resíduos provenientes da 
sua rede de recolha própria, o que é um passo importante 
na concretização desta aspiração do Electrão. 

Impulsionar uma rede 
de recolha própria 
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O regime unificado da gestão de fluxos específicos de 
resíduos (UNILEX) e o novo Regime Geral de Gestão de 
Resíduos (RGGR), publicados em Dezembro de 2020 e 
que entram em vigor a 1 de Julho de 2021, trazem várias 
alterações que impactam na actividade da associação. 

Os desafios decorrentes das alterações ao Unilex são 
múltiplos. Reutilização é a palavra chave. Não só no caso das 
embalagens, mas também para os equipamentos eléctricos. 
Os produtores terão que atender a questões de eficiência na 
utilização dos recursos, redução da presença de produtos 
químicos perigosos, durabilidade e possibilidade de 
reutilização.

Já os comerciantes de equipamentos eléctricos e pilhas, que 
utilizem técnicas de venda à distância, incluindo as empresas 
de plataformas de vendas por via electrónica ou à distância, 
têm que informar o consumidor sobre a possibilidade de 
retoma gratuita dos resíduos numa lógica de logística 
reversa. Um sinal dos tempos que obrigará à alteração 
de procedimentos.

A revisão do Unilex e do 
Regime Geral de Gestão 
de Resíduos

54 |     Relatório Executivo Electrão



www.electrao.pt 


