
 

 

N/Ref. 34/06                                                           Angra do Heroísmo,  Abril de 2006 

 

 

ASSUNTO: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PNEUS USADOS -  

(SGPU) 

 

Ex.mo(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V. Ex.a(s), o funcionamento do Sistema Integrado de 

Gestão de Pneus Usados, instituído pelo Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de Abril, o 

qual estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão de pneus e pneus 

usados, que entrará em vigor no dia 1 de Maio de 2006 na Região Autónoma dos 

Açores. 

São vários os agentes económicos que devem intervir no Sistema Integrado, tendo 

para tal, direitos e deveres: 

 

Distribuidores: Poderão entregar os pneus em fim de vida nos pontos de recolha da 

VALORPNEU, sem qualquer custo, ou em alternativa poderão cedê-los aos 

recauchutadores. 

 

Outros: Poderão depositar os pneus nos pontos de recolha da VALORPNEU, livre de 

encargos. 

 

Recauchutadores: Poderão colocar os pneus usados nos pontos de recolha da 

VALORPNEU sem encargos. Poderão também, se assim o entenderem, adquirir 

pneus nos pontos de recolha para recauchutar. 

 

No entanto, apenas o produtor, na acepção descrita no parágrafo seguinte, é que deve 

celebrar contrato com a VALORPNEU, porque passa a ser responsável pela recolha, 

transporte e destino final adequado dos pneus usados, devendo essa 

responsabilidade ser transferida para uma entidade gestora. 

 



O produtor é considerado como qualquer entidade que fabrique, importe ou introduza 

pneus novos ou em segunda mão no mercado nacional, incluindo as que fabriquem, 

importem ou comercializem veículos, aeronaves, ou outros equipamentos que os 

contenham.  

 

Os custos do SGPU serão financiados através do pagamento do Ecovalor, pelos 

Produtores da seguinte forma: o montante relativo ao Ecovalor deverá ser facturado 

pelo produtor ao distribuidor e por este ao cliente final, na venda de pneus novos 

ou de pneus importados usados. O montante do ecovalor deverá ser evidenciado 

de forma clara e individualizada em cada factura de venda. 

 

Os ecovalores que devem constar na factura de venda estão fixados pela 

VALORPNEU, e variam consoante a categoria de pneu. 

 

Se desejarem saber mais informações sobre este assunto, a Secretaria da Câmara do 

Comércio de Angra do Heroísmo tem ao vosso dispor um esquema que sintetiza o 

funcionamento da SGPU, que inclui a tabela de preços dos ecovalores, exemplos de 

facturas e os contactos da VALORPNEU. 

 

 

Com os melhores cumprimentos. 
 
 
 

A Direcção. 
                                                                                           
 
 
 

Obs. O Associado da CCAH poderá solicitar qualquer Circular anterior, na nossa Página da 
Internet,  menu "Outros Serviços"  /  "Circulares".   
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