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PARECER SOBRE A ACEITABILIDADE DO ACORDO DE DERROGAÇÃO M203 
(transmitido pela representante da ANTRAM) 

 
Como consta do parágrafo 10 da ata da 58ª. Sessão Plenária, a ANTRAM ficou de apresentar um pa-
recer referente ao acordo M303, conjuntamente com a APA, sobre o transporte de pilhas ou baterias 
de lítio instaladas em equipamento de particulares, recolhidas e manuseados para transporte, para fins 
de descontaminação, desmantelamento, reciclagem ou destino final. 
 
Os utilizadores particulares, na generalidade não sabem diferenciar as pilhas com características de 
perigo das pilhas alcalinas, não perigosas. 
 
Relativamente às baterias usadas, há sempre a possibilidades do utilizador recorrer a uma oficina li-
cenciada para esse fim e a probabilidade do seu destino adequado acontecer com risco para terceiros 
e para o ambiente ser menor ou possível de ser controlada. 
 
O Decreto-Lei n.º 6/2009, relativo a pilhas e acumuladores, transpôs a Directiva n.º 2006/66/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro de 2009. É aplicado a todo o tipo de pilhas e 
acumuladores, independentemente da sua forma, peso, materiais constituintes ou utilização. 
 
Este diploma dá particular enfoque à necessidade de redução da quantidade de substâncias perigosas 
incorporadas nas pilhas e acumuladores, em especial dos metais pesados mercúrio, cádmio e chum-
bo, proibindo a comercialização de pilhas e acumuladores que contenham estes elementos acima de 
determinados valores de concentração. 
 
Em 20 de novembro de 2013, a Diretiva n.º 2013/56/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, alte-
rou a Diretiva n.º 2006/66/CE, no que respeita à colocação no mercado de pilhas e acumuladores por-
táteis que contenham cádmio, destinados à utilização em ferramentas elétricas sem fios, e de pilhas-
botão com baixo teor de mercúrio.  
 
Este diploma dá particular enfoque à necessidade de redução da quantidade de substâncias perigosas 
incorporadas nas pilhas e acumuladores, em especial dos metais pesados mercúrio, cádmio e chum-
bo, proibindo a comercialização de pilhas e acumuladores que contenham estes elementos acima de 
determinados valores de concentração. 
 
Neste contexto, estabelece também a responsabilidade alargada do produtor, atribuindo-lhe a obriga-
ção de assegurar a recolha seletiva, o tratamento, a reciclagem e a eliminação dos resíduos de pilhas 
e acumuladores, permitindo-lhe optar por um sistema de tratamento. O Decreto-Lei n.º 173/2015, que 
transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2013/56/UE, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 20 de novembro de 2013, alterando a Diretiva n.º 2006/66/CE, e revogando a Decisão da Co-
missão 2009/603/CE, de 5 de agosto de 2009, introduziu várias alterações ao DL n.º 6/2009. 
 
Face à necessidade de fazer evoluir o DL n.º 6/2009, de 6 de janeiro, a fim de transpor para a ordem 
jurídica interna a referida Diretiva n.º 2013/56/UE, foi considerado oportuno promover uma análise de 
diagnóstico à implementação do mencionado decreto-lei. Neste âmbito, foram ouvidas a Amb3E — 
Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, a Ecopilhas — Sociedade Gestora de Resíduos de 
Pilhas e Acumuladores, Lda, a GVB — Gestão e Valorização de Baterias, Lda, a Valorcar — Socieda-
de de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda, a ERP Portugal — Associação Gestora de Resíduos, 
a ANREEE — Associação Nacional para o Registo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos, a 
AEPSA — Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente e a APED — Associa-
ção Portuguesa de Empresas de Distribuição.  
 
Neste contexto, foi estabelecida a responsabilidade alargada do produtor, atribuindo-lhe a obrigação 
de assegurar a recolha seletiva, o tratamento, a reciclagem e a eliminação dos resíduos de pilhas e 
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acumuladores, permitindo-lhe optar por um sistema individual ou por um sistema integrado, transferin-
do, neste caso, a sua responsabilidade para a respetiva entidade gestora do sistema integrado de ges-
tão de pilhas e acumuladores. O Decreto-Lei n.º 173/2015 introduziu várias alterações ao Decreto-Lei 
n.º 6/2009, nomeadamente no que respeita a mecanismo de segurança quer na produção, planeamen-
to, registo, e de compensação entre entidades gestoras. 
 
De acordo com o anexo III da Diretiva 2008/98/CE transposto pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho (diploma RGGR), pode avaliar-se uma característica de perigosidade com base na concentração 
das substâncias presentes no resíduo.  
 
As entidades gestoras são financiadas através de uma prestação financeira a suportar pelos produto-
res em função da quantidade e das características das pilhas e acumuladores colocados no mercado.  
 
A Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro de 2014, publicou a nova lista harmoniza-
da de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos.  
 
O capitulo 16 06 é referente a pilhas e acumuladores. 
 
Os seguintes LER com (*) a seguir indicados são referentes a resíduos perigosos: 

 LER 09 01 11* máquinas fotográficas descartáveis, com pilhas abrangidas em 16 06 01, 16 06 02 
ou 16 06 03 16 06;  

 LER 16 06 06* electrólitos de pilhas e acumuladores, recolhidos separadamente; 

 LER 20 01 33* pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas e 
acumuladores, não triados, contendo desses acumuladores ou pilhas; 

 LER 20 01 35* equipamento elétrico e eletrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21 ou 20 01 
23, contendo componentes perigosos (1); 

A diretiva faz ainda uma chamada de atenção para o facto referido em (1)”os componentes perigosos 
de equipamento elétrico e eletrónico podem incluir acumuladores e pilhas abrangidos em 16 06 e as-
sinalados como perigosos, interruptores de mercúrio, vidro de tubos de raios catódicos e outro vidro 
ativado, etc.”. 
 
Nenhum dos LER refere pilhas de lítio, embora saibamos que, quando se desconhece a natureza do 
resíduo, este deve ser classificado como perigoso até se provar o contrário. 
 
Embora a legislação estabeleça todas as medidas a serem a serem tomadas, parece-nos que ainda 
há um bom trabalho a ser desenvolvido pelos fabricantes, distribuidores, operadores de gestão das 
pilhas e baterias e pela entidade nacional responsável em termos dos riscos associados a estes mate-
riais de lítio quando são colocados à venda ou têm de ser encaminhados para destino adequado, a ser 
entregue ao utilizadores, aos grandes intervenientes e aos particulares relativo a informação sobre a 
perigosidade das pilhas e baterias de lítio e os riscos associados ao seu manuseamento, embalamen-
to, transporte e armazenagem. 
 
Não tem sentido as empresas referirem que transportam e entregam nos OGE pilhas como resíduos 
não perigosos, se levam misturas de pilhas nos contentores, porque não lhes é dada nenhuma infor-
mação específica se são ou não perigosas e não há evidências que é feita uma classificação prévia 
das pilhas e das baterias. 
 
É essencial que este M303 seja tomado em atenção e só o apoiamos tendo em atenção o acima refe-
rido para que em 2019 o ADR não traga uma ameaça aos transportadores por estarem a transportar 
mercadorias perigosas sem se terem preparado previamente.  
 
Cooperamos assim nesse esforço da melhoria, porque para nós a qualidade não resulta especifica-
mente de um compromisso, mas antes de uma forma de estar para a qual trabalhamos com rigor dia-
riamente, em que a confiança, a satisfação e o reconhecimento dos nossos associados, clientes e par-
tes interessadas relevantes são para nós muito importantes como entidade associativa. 
 


