
PRETENDO EXPEDIR AS 
MINHAS BATERIAS DE LÍTIO
COMO FAÇO?

3

PROCEDIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS DE LÍTIO METAL OU IÓNICO
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* Caso possa não funcionar ou apresentar danos. ** Com um invólucro exterior forte e resistente ao impacto. 
*** Suscetível de desmontar rapidamente, reagir perigosamente, produzir uma chama ou uma libertação perigosa de calor ou de emissão perigosa de gases ou 
vapores tóxicos, corrosivos ou inflamáveis em condições normais de transporte.
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Embalagens 
exteriores 
sólidas e fortes 
(Ex.: de madeira) 
que não carecem 
de aprovação.

Apenas uma 
bateria por cada 
embalagem.

Utilizar embalagens exteriores que possam ser fechadas, homolgadas, cuja 
certificação em Portugal pode ser obtida no Centro Nacional de Embalagem. 

Os ensaios para homolgação da embalagem compreendem, entre outros, 
ensaios de queda, sendo a aprovação da embalagem reconhecida pela aposição 
da marca: 

Embalagens aprovadas de acordo com o nível de ensaios do grupo de 
embalagem II.

Utilizar um material de enchimento não condutor elétrico e não combustível para 
preencher o espaço vazio entre as baterias e a embalagem.

Fixar as baterias no interior da embalagem para impedir um movimento 
excessivo durante o transporte (Ex.: utilizando um material de enchimento não 
combustível e não condutor elétrico ou através da utilização de um saco plástico 
hermeticamente fechado).

Proceder à 
sinalização da 
embalagem exterior.

Etiqueta n.º 9A
Pilhas de Lítio

Embalagem com certificação especial, provida de sistema de gestão de fluxo 
de gases e capaz de conter de forma segura uma eventual reação que ocorra no 
interior, com ensaios adicionais, aprovados pela autoridade competente.

Um relatório de conformidade da embalagem deverá estar disponível, se 
solicitado.

Embalagens aprovadas de acordo com o nível de ensaios do grupo de 
embalagem I.

A BATERIA ESTÁ 
DANIFICADA 

OU DEFEITUOSA*?

A BATERIA É 
POTENCIALMENTE 

INSTÁVEL***?

A BATERIA TEM 
MAIS DE 12kg**?

A BATERIA TEM 
MAIS DE 30kg?

GARANTIR A PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITOS 
PROTEGENDO OS TERMINAIS DA BATERIA

Cada bateria deve ser colocada numa embalagem interior, capaz de conter derrame.

A embalagem interior deve estar envolvida por suficiente material de isolamento térmico, não 
combustível e não condutor elétrico, para proteção contra a libertação perigosa de calor.

Deve existir material absorvente, inerte, capaz de absorver qualquer libertação de eletrólito.


