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A nova edição da campanha Geração Depositrão apresenta uma componente social ainda mais forte, na medida em que, para

além dos prémios finais oferecidos pelo Pingo Doce (cartões de compras a entregar a instituições de cariz social), as escolas

inscritas têm a possibilidade de geminar instituições/entidades locais como parceiras na atividade de recolha, aumentando o

peso de resíduos reunidos e, consequentemente, o volume de prémios conseguidos.

As escolas geminadas apresentam 2 grandes vantagens:

Peso (kg)
Valor escola não 

geminada (€)

Valor escola 

geminada (€)

100 30 45

200 75 100

300 150 200

Recolha de RP&A - 2ª e 3ª Fases
Na 2ª e 3ª fases da atividade de recolha de pilhas usadas conseguem valores 

mais elevados em cheque Staples ou cartão Sportzone (tabela ao lado):

Não é necessário a escola preocupar-se com o transporte dos resíduos até às suas instalações para serem

contabilizados para efeitos de concurso, aumentando a capacidade de armazenamento (mais pontos de recolha).
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A 8ª edição da campanha Geração Depositrão é composta por 3 fases de recolha de resíduos, correspondentes aos

períodos do ano letivo.

Deste modo, teremos:

• 1ª fase – recolhas em dezembro 2015 e janeiro de 2016

• 2ª fase – recolhas em março e abril de 2016

• 3ª fase – recolhas em julho de 2016

Em todas estas fases, são considerados para efeitos de concurso os seguintes resíduos:

• Equipamentos elétricos e eletrónicos – máquinas de lavar, fornos, fogões, frigoríficos, televisões/monitores, pequenos

domésticos, aparelhos informáticos, lâmpadas fluorescentes e/ou compactas, etc.

• Pilhas e acumuladores – pilhas de comandos, brinquedos, relógios, balanças, ratos de computador; baterias de

computadores portáteis, telemóveis, máquinas fotográficas, entre outras.

NOTA: as baterias de automóveis não fazem parte da campanha, pelo que não deverão ser consideradas para

efeitos de concurso.
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Seguidamente, apresentamos exemplos de equipamentos com pilhas/baterias no seu interior:

Geração Depositrão 8
RESÍDUOS A RECOLHER NA CAMPANHA
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Legenda:
• REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
• RP&A – Resíduos de Pilhas e Acumuladores

Estas recolhas estão previstas para dezembro 2015/janeiro 2016, de acordo com o calendário que será

enviado às escolas com as datas definidas para cada escola inscrita.

Resíduos Metas
Nº Escolas 

Premiadas
Prémios

REEE+RP&A
A escola que recolher maior peso total 

de equipamentos e pilhas
1 Pack equipamentos LG

REEE+RP&A
A escola que recolher maior peso total 

de equipamentos e pilhas
1 Lote de livros Porto Editora até 250€

RP&A
A escola que recolher maior peso total 

e peso por aluno de pilhas
18

Prémios de acordo com a classificação (1º, 2º e 3º lugares) 

em peso total e peso por aluno - consultar tabela de 

prémios de acordo com 4 escalões 

1ª Fase - Recolhas a decorrer no final do 1º período

Os prémios referentes a cada fase da campanha são atribuídos de acordo com o peso reunido em cada uma
das fases, de forma isolada.

Assim, a contabilização do peso dos resíduos é reiniciada em cada fase.
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Escalão 4
a escola que recolher mais, acima dos 

3000kg de pilhas

Prémio especial – Mesa de Air Hockey

Escalão 1
escolas que recolherem entre 

100kg e 250kg de pilhas

1º Prémio – 1 Mesa de ping pong ou 

Matraquilhos

2º Prémio – 1 Bicicleta elíptica

3º Prémio – 20 bolas de futebol ou 20 

cordas de saltar

Escalão 2
escolas que recolherem entre 

250kg e 400kg de pilhas

1º Prémio – 1 Passadeira de ginásio

2º Prémio – 1 Mesa de ping pong ou 

Matraquilhos

3º Prémio – 30 bolas de futebol ou 30 

cordas de saltar

Escalão 3
escolas que recolherem mais de 

400kg de pilhas

1º Prémio – PS4 + TV 48'' curve

2º Prémio – 1 Passadeira de ginásio

3º Prémio – 1 Mesa de ping pong ou 

Matraquilhos

Com exceção do escalão 4 (1

escola distinguida, apenas em

peso total), todos os escalões

apresentam 2 critérios de

avaliação (peso total e peso por

aluno), dando origem a 6

prémios por escalão,

correspondentes ao 1º, 2º e 3º

lugares.

Por exemplo, todas as escolas

que recolherem mais 400kg de

pilhas, concorrem no escalão 3,

onde serão premiadas as 3

escolas com maior peso total

(peso total superior a 400kg) e 3

escolas em peso por aluno

(peso total superior a 400kg).



Estas recolhas estão previstas para abril/maio de 2016, de acordo com o calendário que será enviado às

escolas com as datas definidas para cada escola inscrita.
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Legenda:
• REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
• RP&A – Resíduos de Pilhas e Acumuladores

Resíduos Metas
Nº Escolas 

Premiadas
Prémios

REEE+RP&A A escola que recolher maior peso total 1 Pack equipamentos LG

REEE+RP&A
A escola que recolher maior peso total 

de equipamentos e pilhas
1 Lote de livros Porto Editora até 250€

RP&A
Recolhas de acordo com os escalões de 

peso (entre 100kg e 300kg)
A apurar

Prémios de acordo com o peso de RP&A recolhido - valores entre 

30€ e 150€ (escolas não geminadas) e 45€ e 200€ (escolas 

geminadas) - cheques Staples ou cartão Sportzone

2ª Fase - Recolhas a decorrer no final do 2º período

Peso (kg)
Valor escola não 

geminada (€)

Valor escola 

geminada (€)

100 30 45

200 75 100

300 150 200

Recolha de RP&A - 2ª e 3ª Fases
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Resíduos Metas
Nº Escolas 

Premiadas
Prémios

REEE+RP&A
A escola que recolher maior peso total 

de equipamentos e pilhas
1 Pack equipamentos LG

REEE+RP&A
A escola que recolher maior peso total 

de equipamentos e pilhas
1 Lote de livros Porto Editora até 250€

RP&A
Recolhas de acordo com os escalões de 

peso (entre 100kg e 300kg)
A apurar

Prémios de acordo com o peso de RP&A recolhido - valores entre 

30€ e 150€ (escolas não geminadas) e 45€ e 200€ (escolas 

geminadas) - cheques Staples ou cartão Sportzone

Resíduos Metas
Nº Escolas 

Premiadas
Prémios

REEE+RP&A

5 escolas que recolherem mais peso 

absoluto e 5 escolas que recolherem 

mais peso por aluno 

10
Orima: 1 micro-ondas por escola (2 escalões=5+5)

TOTAL = 10 micro-ondas

REEE+RP&A

5 escolas que recolherem mais peso 

absoluto e 5 escolas que recolherem 

mais peso por aluno 

10
Pingo Doce: 500€ em cartão por escola (2 escalões=5+5) 

TOTAL = 5000€

REEE+RP&A

5 escolas que recolherem mais peso 

absoluto e 5 escolas que recolherem 

mais peso por aluno 

10
Worten: 600€ em novos equipamentos (2 escalões=5+5)

TOTAL = 6000€

RP&A
10 escolas que recolherem mais peso 

de pilhas usadas, a partir de 500kg
10

Manuais escolares para o próximo ano letivo (5 lotes/escola)

TOTAL = 10 escolas x 5 lotes de manuais (50 alunos premiados)

3ª Fase - Recolhas a decorrer no final do 3º período - FINAL DO ANO LETIVO

PRÉMIOS FINAIS - BALANÇO DE TODAS AS FASES (peso acumulado)
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Legenda:
• REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
• RP&A – Resíduos de Pilhas e Acumuladores

Estas recolhas estão previstas para julho de 2016, de acordo com o calendário que será enviado às escolas

com as datas definidas para cada escola inscrita.
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COMO SOLICITAR A RECOLHA DE RESÍDUOS



Preencher o formulário de recolha com a indicação dos resíduos que estão na escola – no e fora do 
Depositrão

NOTA: se o pedido de recolha não for enviado antecipadamente face à data da recolha a mesma não terá lugar.
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Enviar o formulário de recolha para o endereço operations.iberia@erp-recycling.org

Aguardar pela visita da logística da ERP Portugal para recolher os resíduos

NOTA: apenas os resíduos recolhidos pelos operadores da ERP Portugal serão considerados para efeitos de concurso.

Balanço das recolhas e comunicação dos pesos conseguidos pelas escolas (e-mail para todas as escolas)









As escolas que têm instituições geminadas deverão encaminhar um pedido por instituição, com a respetiva

identificação e indicação dos resíduos existentes.
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Formulário de recolha



BOAS RECOLHAS!!!


