
Devolva sempre as
baterias

Para obter mais informações sobre a reciclagem de baterias na 

Suíça, consulte www.inobat.ch ou contacte-nos diretamente:

INOBAT

Batterierecycling Schweiz

Postfach 1023

3000 Bern 14

Quem organiza a eliminação  
e a reciclagem das baterias?

A Interessenorganisation Batterieentsorgung INOBAT
A INOBAT cobra a taxa de eliminação paga antecipadamente em nome 

do Serviço Federal do Ambiente (BAFU). Deste modo, financia e organiza 

a recolha, o transporte e a reciclagem de baterias usadas, bem como as 

medidas de comunicação para o comércio e a população.

Reciclagem de baterias no Oberland Bernês
Todas as baterias e acumuladores usados de aparelhos da Suíça são reco-

lhidos na Batrec em Wimmis. As baterias são recicladas numa das insta-

lações mais modernas e eficientes a nível mundial. Os metais recuperados 

são utilizados sobretudo no setor da construção. A partir do ferro-manganês 

são produzidas, por exemplo, peças fundidas ou tampas de esgoto. O zinco 

é utilizado para tornear peças de ferro, tais como grades ou vigas de aço 

inoxidável.

Informações importantes
sobre a reciclagem de baterias

30 milhões de baterias são deitadas anualmente para o lixo.

Devolva as suas.



Por que devo reciclar as baterias?

As baterias e os acumuladores estão na moda Como e onde posso eliminar as baterias?

Porque protege o ambiente e poupa recursos
As baterias e acumuladores usados são compostos em grande parte por ma-

teriais recicláveis. Estes materiais são recuperados no processo de reciclagem 

e não precisam assim de ser decompostos na natureza. Ao mesmo tempo, o 

ambiente também é protegido contra os metais pesados.

Porque as baterias são resíduos especiais
Na Suíça, as baterias usadas são consideradas resíduos especiais. Como con-

sumidor(a) é legalmente obrigado(a) a devolver as baterias ao ponto de venda ou 

a outro ponto de recolha. 

Nunca foram utilizadas tantas baterias e 

acumuladores como hoje. Estão presen-

tes em bicicletas elétricas, telemóveis, 

tablets ou portáteis. Mas também em 

ferramentas, relógios e naturalmente 

em unidades de controlo remoto. Todas 

as baterias e acumuladores têm duas 

coisas em comum: Não duram para 

sempre e no fim da sua vida útil devem 

ser devolvidos e reciclados.

Os pontos de venda recolhem baterias e acumuladores
Na Suíça existe uma obrigação legal de recolha para todos os pontos de venda  

e para o comércio. As baterias e os acumuladores podem ser devolvidos gratui-

tamente nos locais em que é possível adquiri-los – independentemente de uma 

compra. Na Suíça, existem assim  mais de 11 000 pontos de recolha, desde  

o comércio a retalho, lojas especializadas e hipermercados até às estações de 

correios, quiosques e lojas de postos de combustível. Preste atenção às respetivas 

instalações ou à caixa de recolha INOBAT ou informe-se junto dos vendedores.

Os municípios fazem uma recolha central
Em muitos municípios também é possível entregar as baterias e os acumuladores 

usados em pontos de recolha públicos ou privados. 

Muitas empresas participam voluntariamente
As empresas também dão um bom exemplo e disponibilizam pontos de recolha 

aos seus funcionários.

Quanto custa a eliminação das baterias? 

Já pagou por isso
O preço de venda das baterias e dos acumuladores inclui uma taxa de eliminação 

paga antecipadamente (VEG). Por isso, a posterior eliminação das baterias e dos 

acumuladores é gratuita.

Pode encomendar contentores de recolha práticos em www.inobat.ch


