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E OS SEUS PNEUS, 
ESTÃO PARA 
AS CURVAS?

FAÇA PARTE DESTE 
CICLO E CUMPRA 
AS SEGUINTES ETAPAS:

COMO DEVE SER EFETUADA A 
ARMAZENAGEM PRELIMINAR 
DOS PNEUS USADOS?

A Valorpneu é responsável pela gestão 
e encaminhamento dos pneus usados para 
que possam voltar à estrada como pneus 
recauchutados, ser transformados em 
novas matérias-primas através da reciclagem 
ou ser utilizados como fonte de energia. 

Contamos com o seu ponto 
de venda para fazer parte 
do ciclo de vida do pneu.

Discrimine na fatura o valor 
correspondente ao Ecovalor.

Retome os pneus usados sem encargos 
para o detentor.*

Armazene os pneus em superfície 
impermeável, separados de outros 
resíduos e livres de contaminações.

Transporte e descarregue os pneus com 
e-GAR nos centros de receção. Ambos os 
procedimentos são responsabilidade do 
detentor.

Preencha a ficha e entregue os pneus 
separados por tipologia (ligeiros, pesados, 
industriais, danificados e maciços) nos 
centros de receção.

Guarde o certificado de receção durante 
5 anos.
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Em filas, dispondo-se os pneus 
em pilhas, que devem ter no 
máximo 3 m de altura, 76 m de 
comprimento e 15 m de largura; 
e/ou
 

em baias, dispondo-se os pneus 
a granel, que devem ter no 
máximo 6 m de altura, 76 m de 
comprimento e 15 m de largura; 
e/ou 

em contentores, ou equipamentos 
similares, adequados para a 
armazenagem de pneus usados.

Os comerciantes de pneus que utilizem técnicas de venda à distância, 
incluindo as empresas de plataformas de vendas por via eletrónica, 
estão obrigados a informar o consumidor sobre a possibilidade de 
retoma gratuita dos resíduos e a assegurar essa retoma.

*


