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 RELATÓRIO de ATIVIDADES/AÇÕES 

 

TEMA  

Campanha de sensibilização “entrega de pilhões e recolha de pilhas usadas” 

 

DATA  

 
Fevereiro de 2020 
 

 

LOCAL  

Instituições e Entidades públicas e privadas 

 

PÚBLICO-ALVO  

População geral e comércio local 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA das ATIVIDADES  

Meta: recolha de pilhas ≥ 20 kg (anual) 

As técnicas do ambiente deslocaram-se às diferentes instituições e entidades públicas e privadas de Alfândega da Fé, 

com intuito de recolher as pilhas usadas e alertar para a importância da sua separação/recolha. A recolha seletiva 

destes materiais é essencial para evitar a contaminação do ambiente. Pois uma pilha é suficiente para contaminar uma 

área considerável de solos. 

 

OBJETIVOS GERAIS da AÇÃO  

 Informar a população da situação atual dos resíduos e demonstrar as vantagens da Recolha Seletiva;  

 Promover o contato da população com o exercício da responsabilidade global, no domínio dos Resíduos;  

 Consciencializar para a importância da recolha seletiva, nomeadamente no que se refere a pilhas e 

acumuladores usados;  

 Recolher Pilhas pelas várias entidades;  

 Contribuir para o aumento dos quantitativos de retoma; 

 Colaborar com o projeto Eco-Escolas e interagir com os alunos. 

 

AVALIAÇÃO da AÇÃO  

Entidades Públicas Estado Kg (+/-) 

Câmara Municipal de Alfândega da Fé (2 edifícios) Recolha efetuada 12,300 

Junta de Freguesia de Alfândega da Fé Sem pilhas --- 

Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé (pólo) Recolha efetuada 2 kg 

Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé Recolha efetuada 1 kg 

GNR Recolha efetuada 0,100 

GIPS Sem pilhas --- 

Centro de Saúde de Alfândega da Fé Recolha efetuada 0,500 

Casa da Cultura Recolha efetuada 0.010 

Hotel & Spa Alfândega da Fé Sem pilhas --- 
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Segurança Social  Sem pilhas --- 

Finanças Sem pilhas --- 

Tribunal Sem pilhas --- 

Conservatória Sem pilhas --- 

 

Entidades Privadas Estado Kg (+/-) 

Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé Sem pilhas --- 

Probloc Sem pilhas --- 

Fernando Joaquim Vilares Sem pilhas 0.100 

Vilares & Vieira Sem pilhas --- 

Cimecal – Materiais de Construção Lda Recolha efetuada 1.600 

Libório Rocha & Pacheco, Lda Recolha efetuada 8.400 

Supermercado Minipreço Recolha efetuada ---- 

SF Supermercado Franco Sem pilhas 1.600 

Meu Super - Carlos Manuel Araújo Recolha efetuada 7,570 

Loja “Chinesa” Recolha efetuada 0,100 

SR – Combustíveis (café) Sem pilhas --- 

Lar – Santa casa da Misericórdia Sem pilhas --- 

Infantário da Santa casa da Misericórdia Sem pilhas --- 

Escola de condução “O Prado” Lda Sem pilhas --- 

Progresso Alfandeguense Recolha efetuada 0,850 

Ourivesaria Mascarenhas Recolha efetuada 0,050 

Ourivesaria Dani Recolha efetuada 0,100 

Café “O Rui” Sem pilhas --- 

CTT (correios) Sem pilhas --- 

EDP Sem pilhas --- 

Café “O Mercado” Sem pilhas --- 

José Joaquim Gomes Recolha efetuada 0,500 

Casa do Benfica Recolha efetuada 0,500 

Café/restaurante “O Jardim” Recolha efetuada 4 pilhas 

Quiosque Sem pilhas --- 

Progresso Supermercado Amanhecer Recolha efetuada 1.600 

Café “Alfandagh” Sem pilhas --- 

Café/restaurante S. Sebastião Recolha efetuada 0.300 

Bar “Momentus” Sem pilhas --- 

Café “Avenida” Sem pilhas --- 

Combustíveis Galp Sem pilhas --- 

Combustíveis Gaspe Recolha efetuada O,200 

Café/restaurante “Onofre” Sem pilhas --- 

Pastelaria “Pão Quente” Sem pilhas --- 

Café “O Soeiro” Sem pilhas --- 

Café PJ Sem pilhas --- 

Farmácia Recolha efetuada 0,050 

Conforalfa Sem pilhas --- 

 

 

Instituições Estado Kg (+/-) 

Leque Recolha efetuada 0,500 

Liga dos Amigos Recolha efetuada 3 kg 

Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé Sem pilhas --- 

Associação Industrial e Comercial Sem pilhas --- 

Associação de Agricultores Trás-os-Montes Sem pilhas --- 

Associação de Produtores Florestais do Concelho de Alfândega 
da Fé 

Sem pilhas --- 

 

TOTAL aproximadamente em Kg 42,75 
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Avaliação da ação: 

Recolha de pilhas 

TOTAL Nº de locais Kg (aproximadamente) 

TOTAL – Acumulado de 2015 e recolha em 2016 54 34 Kg 

TOTAL – Acumulado de 2016 e recolha em 2017 56 36,262 Kg 

TOTAL – Acumulado de 2017 e recolha em 2018 57 38,260 Kg 

TOTAL – Acumulado de 2018 e recolha em 2019 24 43,75 Kg 

TOTAL – Acumulado de 2019 e recolha em 2020 24 42,75 Kg 

 

 

 

 

 Entre os anos de 2014/2015 iniciou-se a campanha de sensibilização sobre a problemática das pilhas usadas no 

ambiente e a importância da sua recolha e o devido reencaminhamento, para isso, foram distribuídos vários mini 

pilhões.  

 Em 2016, para complementar as ações iniciou-se a recolha das pilhas, tendo-se registado aproximadamente a 

recolha de cerca de 34 Kg de pilhas usadas. 

 Em 2017, iniciou-se novamente a ação com a recolha de aproximadamente 36,262 Kg, tendo-se verificado um 

aumento de 2,262 Kg em comparação com o ano anterior.  

 Em 2018, efetuou-se uma recolha de aproximadamente 38,260 Kg, verificou-se um aumento de 1,998 kg em 

comparação com o ano anterior. Os pontos de acondicionamento e posterior recolha também aumentaram 

ligeiramente. 

 Em 2019 realizou-se a recolha de aproximadamente 43,75. KG, apesar da diminuição dos pontos de recolha, 

verificou-se um aumento na recolha de pilhas de 5,49 kg face ao ano anterior.  

 Em 2020 efetuou-se novamente a recolha de aproximadamente 42,75. KG, com uma ligeira descida.  

  

Estas pilhas foram entregues no Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé, para que possam concorrer a um 

concurso no âmbito do projeto Eco-Escolas. Posteriormente, estas pilhas são recolhidas por uma entidade devidamente 
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licenciada para o efeito. 

Contudo, a Equipa de Ambiente pretende desenvolver esta ação e acompanhar todos os anos, sendo esta uma forma e 

estratégia utilizada para conseguir recolher as pilhas evitando que estas tenham outros destinos finais e prejudiciais ao 

ambiente.  

Pretende-se continuar a sensibilizar a população para a importância de compra de pilhas reutilizáveis e recargáveis de 

forma a reduzir o número de produção deste tipo de resíduo.  
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 Figura 2: Ciclo-passeio na zona envolvente da Biblioteca 

Municipal de Alfândega da Fé. 


