
Entidade Gestora: Electrão
Ano: 2019
Trimestre em análise: 2º

Real(3) Previsional* Desvio Real Previsional Desvio

PAP 1,74 103,25 -101,51 411,36 206,50 204,86

BAI -1,02 34,25 -35,27 137,71 68,50 69,21

Total 0,72 137,50 -136,78 549,07 275,00 274,07

PAP N.D. 41,00 N.D. N.D. 82,00 N.D.

BAI N.D. 30,50 N.D. N.D. 61,00 N.D.

Total 0,00 71,50 — 0,00 143,00 —

chumbo ácido N.D. — — N.D. — —

níquel-cádmio N.D. — — N.D. — —

outros R P&A N.D. — — N.D. — —

Total 0,00 — — 0,00 — —

Notas:

Taxas e Metas

Contrapartidas financeiras (Regime Normal de Adesão)

(€/kg)
(a)

0,31
0,37
0,88
2,59
0,22
0,33
0,28
0,05

1,25
0,97
0,06

Notas:
(a)  Aos valores indicados na tabela, acresce IVA à taxa legal em vigor

Chumbo ácido
P & A industriais
Iões de Lítio
NiCd
Chumbo ácido e outras

 Os valores indicados poderão ser reduzidos em função do regime de incentivos que for aplicável pelo Electrão.

 Regime de Aderentes de Pequena Dimensão (Colocação total anual no mercado de P&A < 250 kg e 500 unidades,em simultâneo) - 100 € / (ano.aderente)

Iões de lítio

*previsional - previsto na revisão do modelo de prestações financeiras para 2019, assumindo distribuição igual ao longo do ano

Tipologia/Sistema Químicos

P & A portáteis
Alcalinas
Zinco carbono
Lítio
Botão
NiMH
NiCd

Qt. recolhidas (t)

Qt. recicladas (t)

2019

Trimestre em análise Acumulado até trimestre em análise

Qt. declaradas produtores (t)

409,62

138,73

1,74 -1,02

103,25

34,25
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Qt. declaradas produtores (t)*

 1T 2019 2T 2019 Previsão



Produtores, OGR e locais de recepção

Trimestre
Trimestre 

anterior
413 473 -60 -13%

Rede logística:

N.D. N.D. #VALOR! #VALOR!

27 27 0 0%
3 3 0 0%

1 079 1 285 -206 -16%

Sensibilização & Comunicação e I&D

N.º Ações
Valor investido 

(€)

% dos 

rendimentos 

anuais

N.º Ações
Valor investido 

(€)

% dos 

rendimentos 

anuais

127 4429 16,9% 67 563 0,4%

5 282 1,1% 4 2679 2,0%

132 71

Notas:

Análise dos resultados obtidos no trimestre em análise

Taxas e metas

Houve uma redução de produtores que declararam informação até à data de preenchimento, que se cifrou em 69,01%, ao passo que no trimestre

anterior tinha correspondido a 82,7%.

Ocorreu uma redução drástica de colocação de P&A no mercado nacional face ao período anterior.

Não são conhecidos resultados relativos à recolha nem reciclagem de resíduos de pilhas e acumuladores.

No que se refere à reciclagem, continua a não ser conhecida a prevalência de reciclagem de baterias por sistema químico.

Produtores

O número de produtores aderentes correspondeu a 413, correspondendo a uma redução de 60 produtores, i.e., de 13%, face ao trimestre anterior.

OGR 

A rede de operadores é constituída por 3 recicladores e 24 centros de receção.

Pontos de recolha, retoma e centros de receção

Constatou-se a existência de 1079 locais de recolha, no seu todo, o que corresponde a uma redução de 206 locais face ao período anterior, ou seja,

uma redução de 16%.

S,C&E e I&D

No que respeita à Sensibilização, Comunicação & Educação, foram desenvolvidas 127 ações, em todos os formatos previstos, totalizando um

investimento cifrado em 4429€, o que equivale a um esforço de 16,9% face aos rendimentos durante este período. O número de ações aumentou 60

face ao trimestre anterior, tendo sido investido um montante 687% superior.

Já no que concerne à Investigação & Desenvlvimento foram desenvolvidas cinco ações, correspondendo a um investimento de 282€, o que equivale

a um esforço de 1,1% face aos rendimentos durante este período. Apesar do aumento de mais um projeto face ao período anterior, constatou-se

uma redução do montante dspendido em 89%.

Trimestre Trimestre anterior

Sensibilização, Comunicação e Educação (i)

I&D
(ii)

Total

(i) "Sensibilização e Comunicação"  inclui: campanhas publicitárias, publicações, ações de relações públicas e ações promocionais
(ii) "I&D" inclui: projectos I&D e outras iniciativas I&D

Nº pontos de recolha/locais de recepção/ …

Nº produtores

Nº transportadores

Nº OGR

Nº recicladores


