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Divulgação aos Centros de Receção  

para a Prevenção de Pneus Usados 
Outubro 2019 

A VALORPNEU desenvolveu o Plano de Prevenção de Pneus Usados para o período 2019 a 2021, 

nos termos da cláusula 4.2. e do anexo número 1.2.4. da sua Licença. Procede à divulgação da 

prevenção junto dos Centros de Receção, através das visitas anuais. 

 

A Prevenção 

Segundo o Regime Geral de Gestão de Resíduos, a Prevenção define-se como a “adoção de 

medidas antes de uma substância, material ou produto assumir a natureza de resíduo, 

destinadas a reduzir: 

▪ A quantidade de resíduos produzidos, designadamente através da reutilização de 

produtos ou do prolongamento do tempo de vida dos produtos; 

▪ Os impactes adversos no ambiente e na saúde humana resultantes dos resíduos 

produzidos; ou 

▪ O teor de substâncias nocivas presentes nos materiais e nos produtos.” 

 

Objetivos 

O Plano de Prevenção da VALORPNEU tem como principal objetivo reduzir os impactes 

ambientais dos pneus usados, contribuindo para: 

1. Prevenir a produção de pneus usados e reduzir a sua quantidade gerada, em peso, no 

mercado nacional; 

2. Promover comportamentos conscientes por parte dos utilizadores de pneus a nível da 

sua seleção, utilização e manutenção; 

3. Promover a reutilização (recauchutagem, reutilização meio-piso) e o ecodesign de 

pneus para prolongar o seu tempo de vida, facilitar a sua reutilização e valorização e 

minimizar a incorporação de materiais perigosos na composição dos pneus. 

 

Medidas de Prevenção 

1. Prevenir na conceção e produção de pneus e incentivar a sua recauchutagem 

O desenvolvimento de medidas de prevenção, incluindo a reutilização, com destaque para a 

recauchutagem, e a introdução de conceitos de ecodesign na conceção e produção dos pneus, 

apresentam um grande potencial de benefícios ao nível da prevenção. Pode resultar na redução 

da quantidade e perigosidade dos materiais utilizados, na incorporação de materiais secundários 

reciclados e no aumento da vida útil dos pneus, levando a uma redução dos impactes ambientais 

associados e facilitando os processos de preparação para reutilização, reciclagem e outras 

formas de valorização dos mesmos. 
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2. Prevenir no consumo e utilização de pneus 

O desenvolvimento de ações na fase de uso do ciclo de vida tem como principal alvo os 

consumidores de pneus, tendo como objetivo o incentivo a comportamentos mais informados 

e conscientes por parte destes intervenientes, não só aquando o momento de aquisição de 

pneus, com a escolha de pneus sustentáveis e/ou adequados ao uso pretendido, como também 

durante a sua utilização e manutenção, nomeadamente na adoção de boas práticas de condução 

e de manutenção dos pneus e dos veículos que os utilizam. 

 

Medidas Exemplos ao nível dos Centros de Receção 

Promoção da 

recauchutagem de pneus 

usados 

✓ Promover a separação de pneus com potencial para Recauchutagem 

e/ou para Reutilização meio piso 

✓ Promover o encaminhamento de pneus para destinos de 

Recauchutagem e/ou para Reutilização meio piso 

Caraterização de 

indicadores de prevenção 

de pneus usados 

✓ Registar atempadamente no SGPU Online de quantidades de pneus 

usados que são encaminhados para Recauchutagem e para 

Reutilização meio piso  

Promoção do consumo e 

uso sustentável de pneus 

✓ Promover a escolha informada e adequada de pneus, face às 

características da máquina e/ou veículo e da utilização em questão 

✓ Promover as boas práticas de manutenção dos pneus (p.ex., circular 

com pneus com a pressão adequada)  

✓ Promover as boas práticas de manutenção de máquinas/veículos e 

dos pneus (p.ex., garantir o correto alinhamento de direção do 

veículo de forma a evitar o desgaste excessivo dos pneus) 

✓ Promover as boas práticas de condução e utilização dos pneus (p.ex. 

velocidade adequada ao piso e desgaste dos pneus) 

Sensibilização para uso 

adequado, prevenção e 

gestão de pneus usados 

no SGPU 

✓ Sensibilizar os detentores de pneus usados, nomeadamente oficinas, 

para boas práticas de descarte que preservem o potencial de 

recauchutagem e reutilização dos pneus usados, p.e. evitar cortes e 

outros danos provocados nos pneus usados 

✓ Promover o desenvolvimento e certificação de sistemas de gestão 

 

Centro de Receção:  

Responsável:  

Data:  

 

Tomei conhecimento. (assinatura) 

 

 

_____________________________________________ 

     

     

      


