
 

MARÇO 2021 - Pilhão 

A satisfação de prazeres e “necessidades” que a sociedade moderna nos traz, 
não se coaduna, algumas das vezes, com a sustentabilidade do meio ambiente 
que nos envolve. 

Está à vista do cidadão comum, cada ano que passa, que mudanças climáticas 
violentas e catástrofes ditas naturais, se multiplicam e se tornam mais gravosas, 
em parte provocadas por esta evolução da Humanidade. 

Tomando consciência disto, nestes últimos vinte/trinta anos, as populações 
europeias têm tido uma maior atenção à sua “pegada ecológica”, tentando 
minorar os prejuízos que tal evolução produz. 

As entidades oficiais, e as privadas ligadas aos problemas ambientais, têm 
alertado para a aceleração da degradação da nossa “aldeia global”, e para a 
necessidade de alterarmos muitos dos procedimentos que, de forma 
inconsciente, praticamos. 

Através de estudos e inquéritos realizados em múltiplos países, verificaram-se, 
com base no anteriormente referido, que as questões ambientais que mais 
preocupam os europeus são: 

- As alterações climáticas que ocupam o lugar cimeiro; 

- A poluição da água e do ar; 

- As catástrofes provocadas pelo Homem; 

- E a utilização de substâncias químicas em produtos de uso corrente. 

Estas preocupações só poderão diminuir se cada um de nós se dispuser a um 
pequeno esforço no seu dia-a-dia. 



Todos temos um papel importante no abrandamento ou reversão destes 
problemas, podendo, entre outras ações, colaborar na recolha seletiva de 
resíduos de utilização doméstica. 

Existem, hoje em dia, diversas entidades em Portugal que gerem os fluxos 
específicos de resíduos, desde os resíduos de embalagens, de vidros, de papel, 
de medicamentos, de aparelhos elétricos e eletrónicos, de pneus, de óleos 
lubrificantes e culinários, de baterias, etc. 

É portanto fundamental um apelo à proteção e preservação do ambiente, 
através da consciencialização para estas questões. 

Um dos resíduos de que falamos é o das pilhas elétricas e baterias de 
telemóveis. 

As pilhas e acumuladores, que em nossas casas existem nos mais diversos 
aparelhos, por exemplo: brinquedos, lanternas, telecomandos, balanças, etc., 
não deverão, quando gastas, ser incluídas no lixo comum, dado o seu conteúdo 
químico poder, ao derramar-se, aumentar a contaminação dos terrenos e veios 
freáticos onde ficam depositados. 

Até há pouco tempo não existia próximo de nós, onde os colocar. Pois bem, 
atualmente, na nossa Sede, já tem um contentor próprio para a recolha destes 
materiais, os quais serão posteriormente encaminhados para as respetivas 
fábricas de reciclagem. 

Já agora, sabe qual a diferença entre pilhas primárias e pilhas secundárias? 

As pilhas primárias são aquelas em que o produto químico não pode voltar à 
sua forma original uma vez esgotado, por ter convertido a energia química em 
elétrica. Portanto, são pilhas não recarregáveis. 

As pilhas secundárias são aquelas em que a transformação da energia química 
em elétrica é reversível, podendo ser recarregadas e utilizadas várias vezes. 
Estas pilhas são também designadas como acumuladores. 

Em futuras compras tenha em atenção este pormenor (pormaior)! 

Caro(a) Amigo(a), para que possa utilizar as pilhas secundárias (recarregáveis) 
e tirar proveito delas, faça também um pequeno investimento na compra de um 
carregador próprio, à venda em qualquer loja de artigos elétricos. Com essa 
iniciativa vai poder poupar dinheiro e ajudar o Ambiente! 

 
 

 



 

 

 

 

 

Apesar do atual confinamento, que nos obriga a manter encerradas as 
instalações do GAVM, estaremos sempre disponíveis para a receção, na Sede, 
dos artigos anteriormente mencionados. 

Basta, para tal, que nos mencionem dia e hora para a dita entrega, e aí 
estaremos para vos receber. 

Poderão entrar em contacto connosco por telefone/SMS (939306773 / 
966164521) ou por E-Mail (geral@gavm.pt). 

Participem nesta iniciativa do Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira e 
divulguem-na junto dos vossos familiares e amigos. 

Dentro da nossa esfera de influência, no nosso dia-a-dia, façamos um pequeno 
esforço para melhorar o Mundo em que vivemos. 

O vosso/nosso empenho conta! 
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