
 
 

Processo de Candidatura a OTR da Rede Electrão  

Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RPA) 

 

De seguida apresenta-se a informação obrigatória que o operador terá de reunir e enviar ao Electrão 
para candidatura a Operador de Tratamento de Resíduos (OTR): 

 Formulário de Candidatura preenchido; 

 Cópia do licenciamento ou autorização prévia para tratamento/valorização de RPA; 

 Certificado de reciclabilidade, de acordo com o Regulamento (EU) Nº 493/2012 da Comissão, 
de 11 de Junho de 2012, da UTV e respectivos aceitadores; 

 Descrição das operações associadas a cada Tipologia/Sistema químico de RPA (descrever o 
processo através de apresentação de fluxograma por Tipologia/Sistema químico RPA).  

 

 

 



 
 

Formulário de Candidatura a OTR da Rede Electrão 

Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RPA) 

(apresentar um formulário por instalação a candidatar) 

 

1. Dados gerais da empresa 

Nome da Empresa: _________________________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________ 

Código Postal: _________________________________________________________ 

Localidade: _________________________________________________________ 

País: _________________________________________________________ 

NIF: _________________________________________________________ 

Código APA _________________________________________________________ 

 

Pessoa para contacto: 

 

_________________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

  

Responsável Técnico da 
instalação: 

_________________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

2. A empresa está licenciada para a gestão de RPA?       Sim  □           Não  □ 

Se sim: 

- Indique em que termos1:________________________________________________________ 

- Indique o número de alvará da licença, de cada instalação própria, ou documento equivalente 

(juntar cópias): _____________________________________________________________________ 

 
 

3. Certificações: 

Qualidade □ Ambiente □ Higiene e Segurança □ EMAS □ 

CENELEC/WEEELABEX Categoria(s)_____________________________________________     □ 

Outra(s): 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1 Licenciamento industrial / licenciamento ambiental / licenciamento operação de gestão de resíduos 



 
 

 
4. Estações de trabalho e equipamento utilizado nas operações de tratamento:  

(ex: bancadas, mesa densimétrica, crivo, etc., …) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
5. Número de trabalhadores a afectar à prestação do serviço proposto e qualificação 

profissional: 

Nº 
trabalhadores  Qualificação profissional 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

6. Assinale as Tipologias/Sistemas químicos que se propõem tratar/valorizar:  

Tipologia Sistema químico 
Propõem 

tratar: 
Código LER: 

Código da 
Operação: 

Capacidade  
tratamento 

(t/ano) 

Portáteis 

Alcalinas □ __________ __________ __________ 
Zinco Carbono □ __________ __________ __________ 
Lítio e outras □ __________ __________ __________ 
Botão □ __________ __________ __________ 
Níquel-Hidretos Metálicos 
(NiMH) □ __________ __________ __________ 

Níquel Cádmio (NiCd) □ __________ __________ __________ 
Iões de Lítio (Li-ion) □ __________ __________ __________ 
Chumbo-ácido (Pb) □ __________ __________ __________ 
Outro sistema químico □ __________ __________ __________ 

Industriais 
Alcalinas □ __________ __________ __________ 
Zinco Carbono □ __________ __________ __________ 
Lítio e outras □ __________ __________ __________ 



 
 

Tipologia Sistema químico 
Propõem 

tratar: 
Código LER: 

Código da 
Operação: 

Capacidade  
tratamento 

(t/ano) 
Níquel-Hidretos Metálicos 
(NiMH) □ __________ __________ __________ 

Níquel Cádmio (NiCd) □ __________ __________ __________ 
Iões de Lítio (Li-ion) □ __________ __________ __________ 
Chumbo-ácido (Pb) □ __________ __________ __________ 
Outro sistema químico □ __________ __________ __________ 



 
 

7. Operação final por sistema químico:  
(identificar os destinos através do preenchimento dos vários campos)  
 

 Sistema químico  Percentagem 
(%) 

LER Operações 
(códigos R e D) 

Reciclagem 
(%) 

Val. 
Energética 

(%) 

Deposição em 
Aterro (%) 

Incineração 
(%) 

Po
rt

át
ei

s 

Alcalinas ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Zinco Carbono ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Lítio e outras ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Botão ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Níquel-Hidretos Metálicos (NiMH) ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Níquel Cádmio (NiCd) ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Iões de Lítio (Li-ion) ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Chumbo-ácido (Pb) ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Outro sistema químico ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

In
du

st
ria

is
 

Alcalinas ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Zinco Carbono ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Lítio e outras ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Níquel-Hidretos Metálicos (NiMH) ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Níquel Cádmio (NiCd) ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Iões de Lítio (Li-ion) ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Chumbo-ácido (Pb) ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 

Outro sistema químico ____ ____________ ___________ ____ ____ ____ ____ 



 
 

8. A empresa garante que: 
 

- Possui capacidade técnica efectiva para proceder à reciclagem dos resíduos de pilhas e acumuladores 

identificados anteriormente, 

- Detém um mecanismo de rastreabilidade dos resíduos de pilhas e acumuladores e, 

- Cumpre os requisitos de qualificação para Operadores de Tratamento de resíduos no contexto do fluxo 

específico das Pilhas e Acumuladores, estabelecidos pela APA. 

 

 

 

 

 

 

Atesto que são verdadeiras as informações prestadas no presente formulário. 

 

     Data   Assinatura do responsável 

___________ _________________________________________ 

 

  



 
 

Documentos anexos entregues juntamente com o presente formulário:  

(assinalar) 

 

Obrigatório: 

- Cópia do licenciamento ou autorização prévia para tratamento/valorização de RPA   □ 

- Certificado de reciclabilidade, de acordo com o Regulamento (EU) nº. 493/2012 da Comissão, de 11 de 
Junho de 2012, da UTV e respectivos aceitadores   □ 

- Fluxograma por Tipologia/Sistema químico de RPA   □ 

- Seguro de Responsabilidade Ambiental   □ 

- Seguro de Responsabilidade Civil   □ 

- Certificado de aferição de báscula   □ 

 

Facultativo: 

- Licença Ambiental   □ 

- Certificado ISO 9001   □ 

- Certificado ISO 14001   □ 

- Certificado ISO 18001   □ 

- Certificado EMAS   □ 

- Certificado CENELEC/WEEELABEX   □ 

- Outros: __________________________________________________________________ 


