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RECEÇÃO E DESCARGA DE PNEUS USADOS 

 

APLICÁVEL: 

Todos os produtores que pretendam entregar pneus usados na Gesamb 

 

ENQUADRAMENTO: 

O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições de entrega e descarga de pneus 
usados na Gesamb, instalação Évora, alinhadas com as notas de orientação por parte da Entidade 
Gestora – Valorpneu. 
 

COMO PROCEDER 

 

1. Os produtores deverão estar registados e atualizados nos termos do processo de 

autorização para receção de pneus usados. Nomeadamente, apresentar as fichas de 

caraterização disponíveis em www.valorpneu.pt. Em caso de primeiro contato e/ou entrega, 

deverão formular o envio de toda a informação através do canal comercial@gesamb.pt e 

proceder também ao registo de cliente, disponível no site da Gesamb. 

 

2. O volume máximo autorizado a descarregar será de 30 m3 por produtor (base semanal). 

Sempre que o produtor pretender entregar mais volume do que o autorizado, deverá 

solicitar autorização prévia informando da data para descarga para recolhas@gesamb.pt, 

indicando também o numero de cliente Gesamb. 

 
3. A entrega deverá ser feita no horário definido na Gesamb para entrega de resíduos 

particulares e acompanhada de E-GAR (guia eletrónica de resíduos). 

 
4. Os pneus a serem entregues deverão estar isentos de contaminação e ser separados pelas 

seguintes tipologias: ligeiros, pesados, industriais e danificados. Em caso de mistura, é da 

responsabilidade do produtor a devida segregação e colocação nos alvéolos respetivos com 

a supervisão dos serviços da Gesamb.  

 
5. Não é permitida a entrega de mistura de pneus usados com outros resíduos, salvo em 

situações justificadas previamente e validadas pela Direcção Técnica e/ou Responsável do 

Centro de Triagem. 

 
6. A Gesamb reserva-se à aceitação de pneus usados em caso de limitação das quantidades 

autorizadas e capacidades instantâneas definidas no seu alvará de gestão de resíduos para a 

receção de pneus usados – LER 16 01 03. 
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