PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA RECEÇÃO DE PNEUS USADOS
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE DETENTORES DE PNEUS USADOS

1. Identificação do Detentor:
Designação:__________________________________________________________________________________________
N.º Contribuinte:______________________
Classificação:

Particular

Empresário Individual

Pessoa Coletiva

Endereço:____________________________________________________________________________________________
Cód. Postal e Localidade:______-_____ ___________________________________________________________________
Pessoa de contato:_______________________________________________________________Telefone:______________
E-mail _________________________________________________________________________Fax:__________________
Instalações de onde provêm os pneus:
Endereço:____________________________________________________ Cód. Postal:_______-______ _______________
Identificação da empresa transportadora:
Designação: ___________________________________________________________N.º Contribuinte: _________________
2. Actividade económica principal do estabelecimento:

Comércio de pneus, peças, veículos e oficinas

Recauchutagem

Frotista /Transportador

Autarquias / Municípios

Aluguer de veículos / equipamentos

Construção civil e Obras Públicas

Limpeza pontual de terreno / armazém

Gestão de Resíduos

Desmantelador de VFV

Comércio de sucata

Outros (por favor especificar)

________________________________________

3. Importação:
Adquire alguns pneus e/ou veículos fora de Portugal?

Sim:

Não:

4. Obrigações do detentor:
Os detentores de pneus usados devem assegurar:
• O transporte dos pneus usados até ao Centro de Receção, por meios próprios ou subcontratados;
• O acompanhamento do transporte dos pneus usados com a documentação legalmente exigida;
• Que os pneus entregues se encontram isentos de contaminações;
• Os meios de descarga e a entrega dos pneus por tipologia (ligeiros, pesados, industriais, danificados e maciços);
• O respeito do horário e regras funcionamento do Centro de Receção.
5. Tratamento de dados pessoais:
O tratamento dos dados pessoais é necessário por motivo do interesse legítimo relacionado com a atividade da Valorpneu,
entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais.
Os dados são recolhidos pelo Centro de Receção que integra a rede da Valorpneu com as seguintes finalidades:
• assegurar a identificação e acompanhamento das origens dos pneus usados entregues na sua rede de receção,
• gerir as quantidades de pneus usados entregues nos Centros de Receção e
• assegurar um acesso controlado ao SGPU.
No caso dos empresários em nome individual os dados são recolhidos, além das anteriores, também com a finalidade de
promover a adesão dos produtores ao SGPU.
A Valorpneu trata e conserva os seus dados pessoais apenas pelo período de tempo necessário para o cumprimento das
finalidades que motivaram a sua recolha e conservação.
Poderá exercer os seus direitos para o seguinte endereço de e-mail - valorpneu@valorpneu.pt
Para obter mais informações consulte www.valorpneu.pt

Data: ____/____/____ Assinatura e carimbo da empresa: _______________________________________________
Anexo: Fotocópia do cartão de pessoa coletiva.
(a preencher pela BRAVAL)

Parecer técnico: ______________________________

Decisão: ____________________________________

Data: ___/___/_____ O Técnico: _________________

Data: ___/___/_____ O DGE: ___________________

BRAVAL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
NIPC: 503 730 947
Tel. 253 639 220 - FAX 253 639 229
Sede: Edifício Câmara Municipal de Braga, Praça do Município, Apartado 1040, 4711-908 BRAGA
Instalações: Rua do Aterro, Ferreiros, 4830 -166 Póvoa de Lanhoso
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