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Deposição descontrolada em países em vias de desenvolvimento Fonte: 
www.theguardian.com/environment/gallery/2014/feb/27/agb
ogbloshie-worlds-largest-e-waste-dump-in-pictures
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Deposição descontrolada em países em Portugal



x 5000
Com 1 metro de 

altura de REEE

Quantidade gerada

9 000 000 t

12 000 000 t

2005 2020



Perigosidade
Má disposição, vómitos, fadiga,irritabilidade, convulsões, coma e morte

Danos no fígado e cérebro

Pb

HgCancro da pele e malformações genéticasCFCs

Inchaço do cérebro, enfraquecimento dos músculos, danos no coração,fígado e baço.
Ba

Cancro e efisemapulmonar, danos nos rins e osteoporose.
Cd

Contaminante altamente bioacumulativoPCBs

Disfunçõeshormonais
PBBPBDE

Danos na pele e nas vias respiratórias, provocando dermatites e ulcerações.(Cr(VI))
Fonte: 
www.theguardian.c
om/environment/ga
llery/2014/feb/27/a
gbogbloshie-
worlds-largest-e-
waste-dump-in-
pictures



“Equipamentos dependentes de corrente 
eléctrica ou de campos electromagnéticos para 

funcionarem corretamente, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e 

medição dessas correntes e campos, (…)”
DL n.º 67/2014, de 07 de Maio

Definição



Grandes electrodomésticos
Pequenos electrodomésticos

Equipamentos Informáticos e de telecomunicações
Equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos

Equipamentos de iluminação

Ferramentas eléctricas e electrónicas
Brinquedos e equipamentos de desporto e lazer

Aparelhos médicos
Instrumentos de monitorização e controlo
Distribuidores automáticos

Ar condicionado

Classificação



Dinamismo e Inovação no sector



Presença de materiais geoestratégicos



=
Quantidade gerada Perigosidade Deposição e tratamento  descontrolados + +

Problema de saúde pública 



A questão ambiental



Encaminhamento para países em vias de desenvolvimento





Concepção

Amb3E, a Entidade gestora da Rede Electrão

Produção Utilização

Produtor de EEE e PA

Fim de vida



Concepção

Transferência de responsabilidade

Produção Utilização

Produtor de EEE e PA

Fim de vida

Responsabilidade Alargada do Produtor

Amb3E, a Entidade gestora da Rede Electrão



Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (SIGREEE)

12 de Janeiro de 2010
Licença para o exercício da actividade de gestão de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e industriais (SIGRPA)27 de Abrilde 2005

Iniciativa conjunta de 60 produtores de equipamentos eléctricos e electrónicos

Porque e como surgiu?





Brevemente…

Campanhas do Electrão

















Recolhas em curso




