
POLÍTICA ESTRATÉGICA DA VALORPNEU
A VALORPNEU é uma entidade privada, sem fins lucrativos, licenciada pelo Estado português, que 
tem por objetivo organizar e gerir o Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados (SGPU), assente na 
responsabilidade alargada do produtor. No desenvolvimento da sua atividade a Valorpneu assume o 
compromisso com os princípios orientadores do desenvolvimento sustentável, assentes na proteção do 
ambiente, na criação de valor e na qualificação de recursos humanos no âmbito do sistema que gere.

 
A VALORPNEU tem como missão principal:

• Organizar e gerir a recolha, transporte e o encaminhamento para destino final adequado dos pneus 
usados que anualmente são gerados no território nacional;

• Promover a investigação e o desenvolvimento de novos métodos para o tratamento dos pneus usados  
e de novas aplicações;

• Desenvolver ações de comunicação e sensibilização com vista a estimular alterações comportamentais 
motivadoras de práticas corretas relativamente aos pneus novos e usados e recetividade aos materiais 
resultantes da sua valorização.

A eficiência e eficácia norteiam a atividade da VALORPNEU, cuja ação visa a reutilização e recuperação dos 
pneus usados, bem como a sua reciclagem e outras formas de valorização, em consonância com os objetivos 
de gestão consignados na licença para o exercício da sua atividade.

Na prossecução da sua missão, a VALORPNEU envolve todos os colaboradores e operadores do SGPU, 
procurando melhorar continuamente o seu desempenho, nomeadamente na área da qualidade e ambiente, 
promovendo a melhoria do desempenho dos operadores da rede SGPU e assume, como um dos seus 
princípios de gestão, o compromisso na prestação de um serviço de qualidade, cumprindo com os requisitos 
legais, regulamentares e estatutários estabelecidos, de forma a garantir a conformidade com todas as suas 
obrigações.

 
A VALORPNEU através do modelo de gestão integrado, assume o compromisso de:

• Assegurar a satisfação dos clientes, quer na ótica do produto quer na do serviço;

• Envolver na sua atividade todos os intervenientes que participam no ciclo de vida dos pneus 
contribuindo para a mobilidade sustentável;

• Adotar boas práticas nas atividades associadas à gestão do SGPU, promovendo a proteção do ambiente, 
a prevenção da poluição e contribuindo para a minimização dos impactes ambientais decorrentes das 
atividades inerentes ao SGPU;

• Respeitar os princípios de gestão estabelecidos nas normas de referência ou em outros requisitos 
relevantes para a VALORPNEU;

• Comunicar a Política Estratégica da VALORPNEU de forma a ser compreendida e praticada por todos os 
que se encontram envolvidos no SGPU e conhecida do público em geral.

Adicionalmente, consciente do seu papel enquanto entidade gestora de um fluxo específico, a VALORPNEU 
compromete-se a contribuir para a concretização dos objetivos nacionais em matéria de resíduos, 
nomeadamente no que se refere aos pneus usados.
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