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A Importância do Correto Encaminhamento das Pilhas e Baterias

Nos últimos anos, a recolha seletiva de pilhas tem tido muito pouca 
expressão nos municípios da Ambisousa, facto que nos levou a 
implementar um projeto-piloto, de modo a podermos identificar 
os principais problemas que estão na sua origem e implementar 
uma estratégia com vista a melhorar o desempenho neste fluxo 
de resíduos.
Acresce que, de acordo com as caracterizações anuais que 
efetuamos aos resíduos urbanos da Ambisousa, verifica-se 
o aparecimento de pilhas, baterias e acumuladores na fração 
indiferenciada e encaminhada para aterro sanitário, facto que 
nos leva a crer que há todo um trabalho de base a ser feito, com 
vista a contrariar esta tendência generalizada, possibilitando o 
encaminhando devido destes resíduos para reciclagem. 
As pilhas e baterias contém elementos perigosos como o 
chumbo, mercúrio ou cádmio que poluem o ambiente e podem 
causar graves problemas à saúde humana. Acresce que uma 
pilha demora cerca de 100 anos a decompor-se no ambiente, 
libertando todos os elementos tóxicos neste processo. As 
pilhas são praticamente 100% recicláveis, pelo que o seu correto 
encaminhamento para reciclagem reveste-se de grande 
importância ambiental.
Neste sentido, este projeto-piloto iniciou em 2021 com a 

colocação de pilhões nos ecopontos de superfície que 
apresentam maior grau de enchimento registado na 
Ambisousa. No ano de 2022 pretendemos disponibilizar 
pilhões em todos os estabelecimentos de ensino, garantindo 
a respetiva recolha seletiva e o encaminhamento destes 
resíduos para reciclagem. 

QUANTIDADES DE PILHAS RECOLHIDAS NA AMBISOUSA 2013-2021 (TON)



Identificação da Biodiversidade na Ecopista Escolar

Integrado no projeto “Rota da Biodiversidade na Escola” e 
no Eco-Escolas, o Colégio Casa-Mãe envolveu as diferen-
tes turmas para dividir tarefas na identificação da sua fau-
na e flora presentes na ecopista. Essa identificação está a 
ser transportada para fichas de identificação com os QR-
-Code que permitem aceder a páginas web com informa-
ção científica sobre a espécie em questão. Está presente 
o QR-Code que encaminha também para a página em 
inglês permitindo o acesso a todos os alunos de outras 
nacionalidades e também pela intenção de fazer com que 
este projeto se estenda pelas outras escolas, onde muitas 
delas recebem alunos ERASMUS, e pelos espaços verdes 
do concelho para servir de apoio ao turismo. Esta men-
sagem pretende sensibilizar toda a comunidade escolar 
e população em geral para a importância da preservação 
das florestas e da sua biodiversidade, dando destaque às 
espécies autóctones. 

TEXTO E IMAGEM PAULO TEIXEIRA

Segundo é descrito pela organização, a Rede de Estações 
de Borboletas Noturnas é um projeto de conservação e 
divulgação sobre borboletas noturnas em Portugal. Consiste no 
estabelecimento de uma rede de vários locais de amostragem 
dispersos pelo país onde, de uma forma coordenada, se faz 
a amostragem destes insetos com recurso a um método 
estandardizado baseado em armadilhas luminosas.
O projeto tem como principais objetivos:

1) contribuir para um maior conhecimento das espécies de 
borboletas noturnas que existem em Portugal, sobre as quais 
ainda existem imensas lacunas de conhecimento;

2) avaliação de tendências populacionais e avaliação do estado 
das populações das espécies de borboletas noturnas mais 
abundantes em Portugal;

3) agregar entusiastas e divulgar a importância que as 
borboletas noturnas para os ecossistemas no contexto de 
alterações climáticas e perda generalizada de biodiversidade, 
sensibilizando para a sua conservação e dos seus habitats.

Em março já foram realizadas as primeiras observações em 
Paredes na EBS de Paredes, da qual resultaram 3 exemplares de 
espécies diferentes de borboletas noturnas.
A par deste projeto será realizado um censo diurno de 
borboletas na mesma escola e um transeto no Campo de Golfe 
do Aqueduto e na Eco-Caminhada do Parque da Cidade de 
Paredes. 

Paredes pertence à Rede de Estações de Borboletas Noturnas
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