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1. ÂMBITO 

O presente Regulamento estabelece as condições de seleção dos centros de 
desmantelamento de Veículos em Fim de Vida (VFV) e/ou de recolha de Baterias de 
Veículos Usadas (BVU) que integram a REDE VALORCAR, conforme definida no Decreto-
Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 64/2008, de 8 de Abril, e 
no Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 173/2015, de 25 
de Agosto. 

2. ENTIDADE PROMOTORA 

Cabe à VALORCAR promover e coordenar os procedimentos para seleção dos centros de 
desmantelamento de VFV e/ou de recolha de BVU da REDE VALORCAR. 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1. A seleção dos centros é efetuada através de concursos, de âmbito geográfico distrital. 

3.2. Excetuam-se do disposto no número anterior as instalações que sejam detidas por 
operadores com centros já integrados na REDE VALORCAR. 

3.3. Os fatores que determinam a abertura dos concursos e o número de vagas a 
considerar são: 

  A necessidade de dar cumprimento aos valores mínimos definidos no ponto 6.6. do 
Apêndice ao Despacho n.º 13092/2010, de 13 de Agosto, e/ou no ponto 5.8 do 
Apêndice ao Despacho n.º16781/2009, de 14 de Julho; 

  A necessidade de dar cumprimento à taxa de recolha definida no ponto 2.1. do 
Apêndice ao Despacho n.º 13092/2010, de 13 de Agosto, e/ou no ponto 2.1. do 
Apêndice ao Despacho n.º 16781/2009, de 14 de Julho. 

3.4. Verificando-se os fatores mencionados no ponto 3.3., os concursos são abertos 
ordinariamente no mês de março de cada ano, podendo ser abertos concursos 
extraordinários se necessário. 

3.5. Os avisos de abertura dos concursos são divulgados no sítio da Internet da 
VALORCAR, podendo igualmente ser usados outros meios (comunicação a 
potenciais interessados por correio, correio eletrónico, etc.). 

4. CANDIDATOS 

4.1. Podem ser candidatos todos os operadores que se encontrem licenciados para o 
exercício da atividade de desmantelamento de VFV (LER 160104) e/ou de recolha de 
BVU (LER 160601 e/ou 160605). 

4.2. Os candidatos devem, à data de apresentação da candidatura, satisfazer todos os 
requisitos definidos no Anexo I ao presente Regulamento, conforme aplicáveis à 
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atividade de “centro de desmantelamento de VFV e de recolha de BVU” ou de “centro 
de recolha de BVU”. 

4.3. A inobservância dos requisitos previstos no número anterior determina a exclusão da 
candidatura do procedimento de seleção. 

5. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

5.1. O prazo para apresentação das candidaturas é de 30 dias de calendário contados a 
partir da data de divulgação do aviso de abertura. 

5.2. As candidaturas são apresentadas informaticamente, através do email 
valorcar@valorcar.pt, e devem ser instruídas com todos os documentos exigidos nos 
Anexos II e III do presente Regulamento, bem como com os documentos que os 
candidatos considerem relevantes para avaliação das respectivas candidaturas. 

5.3. A VALORCAR comunica ao candidato a receção da respectiva candidatura. 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1. A apreciação das candidaturas a “Centro de desmantelamento de VFV e de recolha 
de BVU” é efetuada com base nos seguintes critérios de seleção: 

a) Capacidade instalada para a despoluição de VFV (LER 160104), conforme definida 
na licença do candidato; 

b) Número de certificados de destruição de VFV emitidos no último ano civil; 

c) Capacidade instalada para a recolha/armazenamento de BVU (LER 160601 e/ou 
160605), conforme definida na licença do candidato; 

d) Quantidade de BVU recolhida e enviada para reciclagem no último ano civil; 

e) Distância geográfica ao centro da REDE VALORCAR mais próximo; 

f) Certificação em Ambiente (ISO 14001), Qualidade (ISO 9001) e Segurança, Higiene 
e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001); 

g) Indicadores, para o último ano civil, relativos aos seguintes materiais (kg expedido 
para reciclagem/VFV abatido): baterias (LER 160601 e/ou 160605); catalisadores 
(LER 160801); óleos (LER 130204 a 130208); plásticos (LER 160119); pneus (LER 
160103); vidros (LER 160120). 

6.2. A aplicação dos critérios de seleção constantes das alíneas a), b), c), d), e) e g) é 
realizada por atribuição de uma pontuação relativa, cujo mínimo corresponde a 1 e o 
máximo corresponde ao número total de candidatos. A aplicação do critério de 
seleção constante da alínea f) é realizada por atribuição da pontuação 1 por cada 
uma das certificações mencionadas a todos os candidatos que as possuam. 

mailto:valorcar@valorca.pt
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6.3. Os critérios de seleção constantes das alíneas b), e), d) e g) têm uma ponderação 
correspondente a 2 e os constantes das alíneas a), c) e f) têm uma ponderação 
correspondente a 1. 

6.4. O valor global alcançado por cada candidatura a “Centro de desmantelamento de 
VFV e de recolha de BVU” corresponde ao somatório das pontuações obtidas em 
cada um dos critérios de seleção referidos em 6.1. 

6.5. A apreciação das candidaturas a “Centro de recolha de BVU” é efetuada com base 
nos seguintes critérios de seleção: 

a) Capacidade instalada para a recolha/armazenamento de BVU (LER 160601 e/ou 
160605), conforme definida na licença do candidato; 

b) Quantidade de BVU recolhida e enviada para reciclagem no último ano civil; 

c) Distância geográfica ao centro da REDE VALORCAR mais próximo; 

d) Certificação em Ambiente (ISO 14001), Qualidade (ISO 9001) e Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001); 

6.6. A aplicação dos critérios de seleção constantes das alíneas a), b), e c) é realizada por 
atribuição de uma pontuação relativa, cujo mínimo corresponde a 1 e o máximo 
corresponde ao número total de candidatos. A aplicação do critério de seleção 
constante da alínea d) é realizada por atribuição da pontuação 1 por cada uma das 
certificações mencionadas a todos os candidatos que as possuam. 

6.7. Os critérios de seleção constantes das alíneas b) e c) têm uma ponderação 
correspondente a 2 e os constantes das alíneas a) e d) têm uma ponderação 
correspondente a 1. 

6.8. O valor global alcançado por cada candidatura a “Centro de recolha de BVU” 
corresponde ao somatório das pontuações obtidas em cada um dos critérios de 
seleção referidos em 6.6. 

7. AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

7.1. As candidaturas são analisadas e avaliadas pela VALORCAR no prazo máximo de 90 
dias de calendário contados a partir do último dia para apresentação de candidaturas. 

7.2. Compete à VALORCAR verificar o preenchimento das condições de admissibilidade 
das candidaturas e proceder à avaliação das candidaturas à luz dos critérios de 
seleção. 

7.3. A VALORCAR pode solicitar, sempre que entenda necessário, a apresentação de 
documentos em falta ou a prestação de esclarecimentos sobre a documentação 
apresentada, devendo os candidatos apresentar os documentos ou prestar os 
esclarecimentos solicitados no prazo que lhes for fixado para o efeito, sob pena de a 
candidatura ser excluída. 
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7.4. A VALORCAR realiza uma vistoria às instalações do candidato a fim de avaliar no 
local as condições das mesmas e dos equipamentos disponíveis. 

7.5. A VALORCAR elabora um relatório preliminar no qual fundamenta as razões que 
determinam a exclusão de candidatos e a classificação das candidaturas admitidas. 
Este relatório será submetido a certificação por uma entidade independente. 

7.6. Cumprido o disposto no número anterior, a VALORCAR elabora um relatório final, no 
qual são ponderadas as observações formuladas pela entidade certificadora. 

8. DIVULGAÇÃO DA DECISÃO FINAL 

8.1. A decisão final adotada é notificada a todos os candidatos e à Agência Portuguesa do 
Ambiente, acompanhada do relatório final de análise das candidaturas. 

8.2. Os resultados do concurso são divulgados no sítio da Internet da VALORCAR. 

9. CONTRATO 

9.1. A minuta do contrato a celebrar é enviada ao(s) candidato(s) vencedor(es) na mesma 
data da notificação da decisão final do concurso (Anexo IV ao presente 
Regulamento). 

9.2. A não assinatura do contrato no prazo de 20 dias da notificação realizada para o 
efeito, por razões imputáveis ao candidato, determina a caducidade da decisão de 
integração, sendo nesse caso selecionado o candidato classificado no lugar seguinte. 
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ANEXO I 

REQUISITOS 

Os requisitos a satisfazer pelo candidato encontram-se divididos nas seguintes categorias: 

 Instalações; 

 Experiência técnica; 

 Administrativos; 

 Recursos humanos. 

Os requisitos específicos dos VFV não são aplicáveis às candidaturas a “Centro de 
recolha de BVU”. 

1. Requisitos relativos às instalações 

As instalações do candidato devem incluir as seguintes zonas: 

 Receção de VFV; 

 Armazenamento de VFV não despoluídos/desmantelados; 

 Despoluição/desmantelamento de VFV; 

 Armazenamento de materiais/componentes retirados de VFV e de carcaças, bem 
como de BVU. 

Qualquer uma destas zonas deve satisfazer os seguintes requisitos: 

 Encontrar-se claramente separadas e identificadas (a delimitação das áreas pode, 
p.e., ser efetuada através de grades amovíveis ou de uma faixa de cor viva pintada 
no pavimento e complementada com letreiros identificadores); 

 Possuir superfície impermeabilizada (p.e. pavimento em betão impermeável ou 
outro material que garanta um nível de impermeabilização equivalente) e 
suficientemente resistente para permitir a circulação de empilhadores; 

 Possuir um sistema de combate a incêndios, o qual deve encontrar-se disponível 
num local adequado e devidamente sinalizado. Recomenda-se a utilização de 
extintores do tipo ABC (líquidos, sólidos e gases inflamáveis), com uma 
capacidade igual ou superior a 5 kg; 

 Estar equipada com sistemas de recolha e tratamento de águas pluviais, águas de 
limpeza e de derramamentos que assegurem o cumprimento da legislação 
nacional relativa a descarga de águas residuais. Estes sistemas devem incluir 
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canais de drenagem e equipamentos de separação de óleos e gorduras por 
decantação. 

A totalidade das instalações deve encontrar-se rodeada de uma vedação que impeça o 
livre acesso ao seu interior. 

As instalações devem encontrar-se dotadas de equipamento de movimentação e 
transporte de VFV e/ou de BVU (p.e. empilhadores), com uma adequada capacidade. 

1.1. Requisitos específicos para a zona de receção de VFV 

A zona de receção de VFV deve incluir uma área exterior e uma área interior. 

A área exterior destina-se ao estacionamento do VFV enquanto o seu proprietário/detentor 
cumpre os procedimentos de entrega. Esta área deverá encontrar-se próxima da entrada 
das instalações, mas sem a bloquear, e ter uma capacidade mínima para 3 veículos. 

A área interior, que pode localizar-se no edifício administrativo, é o local onde o 
proprietário/detentor formaliza a entrega do VFV. Esta área deverá ser devidamente 
coberta, de forma a proporcionar proteção contra a chuva e contra o vento, e possuir uma 
dimensão igual ou superior a 6 m2. 

1.2. Requisitos específicos para a zona de armazenamento de VFV não despoluídos/ 
desmantelados 

A zona de armazenamento de VFV não despoluídos/desmantelados deve possuir uma 
área igual ou superior a 500 m2. 

Para evitar o derrame de fluidos e os danos em componentes ou materiais, o 
armazenamento de VFV não despoluídos/desmantelados deve ser realizado sem que os 
mesmos sejam empilhados ou colocados em outras posições que não a horizontal e sem 
que os mesmos sofram deformações físicas. 

1.3. Requisitos específicos para a zona de despoluição/desmantelamento de VFV 

A zona de despoluição/desmantelamento de VFV deve: 

 Encontrar-se devidamente coberta, de forma a proporcionar proteção contra a 
chuva e contra o vento, mas suficientemente ventilada e iluminada; 

 Possuir tetos e paredes construídos em materiais resistentes ao fogo; 

 Estar equipada com: 
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- Pelo menos uma unidade de despoluição, que permita realizar a remoção 
pneumática, em condições de segurança, do combustível (gasóleo ou gasolina), do 
óleo lubrificante (do motor e da caixa de velocidades), do óleo dos sistemas 
hidráulicos, do líquido de arrefecimento e do fluido dos travões; 

- Equipamento para neutralização dos componentes pirotécnicos (por exemplo 
airbags e pré-tensores dos cintos de segurança); 

- Equipamento que permita realizar a remoção eficaz e em condições de 
segurança dos seguintes componentes: fluido do sistema de ar condicionado; 
baterias; filtros de óleo; depósitos de gás de petróleo liquefeito (GPL); 
componentes identificados como contendo mercúrio; componentes e materiais 
rotulados ou de outro modo identificados nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 
196/2003; catalisadores; grandes componentes de plástico (p.e. pára-choques); 
vidros; pneus; componentes susceptíveis de reutilização como peças em segunda 
mão. 

1.4. Requisitos específicos para a zona de armazenamento de materiais/componentes 
retirados de VFV e de carcaças, incluindo as BVU. 

A zona de armazenamento de materiais/componentes de VFV e de carcaças deve incluir 
uma área exterior e uma área interior: 

A área interior deve: 

 Encontrar-se devidamente coberta e fechada, de forma a proporcionar proteção 
contra a chuva e contra o vento, mas suficientemente ventilada e iluminada; 

 Possuir tetos e paredes construídos em materiais resistentes ao fogo; 

 Conter contentores apropriados e devidamente identificados para o 
armazenamento de baterias, filtros de óleo e condensadores contendo PCB/PCT. 
Estes contentores devem garantir que os fluidos contidos nestes componentes não 
são derramados; 

 Conter contentores apropriados e devidamente identificados para o 
armazenamento em separado dos seguintes fluidos: combustível (com capacidade 
mínima para 1000 l), óleo lubrificante e óleo dos sistemas hidráulicos (com 
capacidade mínima para 1000 l), líquido de arrefecimento (com capacidade mínima 
para 650 l), fluido dos travões (com capacidade mínima para 60 l) e fluido do 
sistema de ar condicionado; 

 Conter contentores apropriados e devidamente identificados para o 
armazenamento de grandes componentes de plástico, de catalisadores e de vidro, 
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bem como prateleiras adequadas para o armazenamento de peças para 
reutilização. 

A área exterior deve: 

 Prever um espaço apropriado para o armazenamento de pneus; 

 Prever um espaço apropriado para o armazenamento de carcaças de VFV 
desmantelados, que permita a circulação de veículos pesados. 

2. Requisitos relativos à experiência técnica 

O candidato deverá ter experiência comprovada na gestão de VFV, nas vertentes da 
receção, armazenamento temporário e despoluição/desmantelamento, e/ou na gestão de 
BVU. 

3.  Requisitos administrativos 

O candidato deve: 

 Estar formalmente constituído e desenvolver um objeto social compatível com a 
atividade de gestão de VFV e/ou de BVU; 

 Não se encontrar em nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; 

 Estar legalmente licenciado para a gestão de VFV (LER 160104) nos termos do n.º 
1 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 196/2003, e/ou para a gestão de BVU (LER 
160601 e/ou 160605) nos termos do n.º2 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 6/2009, 
de 6 de Janeiro; 

 Estar inscrito no SIRAPA e aí ter procedido ao registo da informação a que se 
encontra obrigado; 

 Possuir todos os seguros de responsabilidade civil legalmente exigidos para o 
exercício da atividade (danos próprios e de terceiros, acidentes de trabalho) e 
garantias financeiras para danos ambientais. 

4.  Requisitos relativos aos recursos humanos 

O candidato deve dispor dos seguintes meios humanos: 

 Funcionários habilitados para recolha, processamento e registo de dados no 
Sistema de Informação da VALORCAR, com experiência no processamento da 
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informação constante nos documentos e formulários legais associados aos VFV 
e/ou às BVU e na utilização de meios informáticos e internet; 

 Funcionários habilitados para realizar as operações de gestão de VFV e/ou de 
BVU, com experiência no manuseamento e na utilização dos equipamentos 
associados às operações de despoluição/desmantelamento, acondicionamento e 
movimentação. 
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ANEXO II 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR 

As entidades que reúnam as condições definidas no presente documento e que se 
pretendam candidatar a “Centro de desmantelamento de VFV e de recolha de BVU da 
REDE VALORCAR” ou a “Centro de recolha de BVU”, deverão entregar informaticamente 
um Processo de Candidatura, instruído com os seguintes documentos: 

 Indicação do tipo de candidatura: “Centro de desmantelamento de VFV e de 
recolha de BVU” ou “Centro de recolha de BVU” 

 Descrição detalhada das instalações e dos recursos humanos e equipamentos a 
afetar à atividade de recolha/transporte de VFV e/ou de BVU, armazenamento 
temporário de VFV e/ou de BVU, despoluição/desmantelamento de VFV e 
acondicionamento de componentes/materiais de VFV e de carcaças; 

 Lista dos meios informáticos disponíveis para processamento da informação 
constante nos documentos e formulários legais associados aos VFV e/ou às BVU; 

 Identificação da quantidade anual de VFV e/ou de BVU geridos no último ano civil 
(ou durante o período em que laborou, no caso de empresas mais recentes), bem 
como cópia dos certificados de destruição de VFV emitidos; 

 Identificação da quantidade expedida para reciclagem/valorização, no último ano 
civil, dos seguintes componentes: baterias (LER 160601 e/ou 160605); 
catalisadores (LER 160801); óleos (LER 130204 a 130208); plásticos (LER 
160119); pneus (LER 160103); vidros (LER 160120), bem como cópia dos 
documentos comprovativos da sua expedição (GAR ou formulários do movimento 
transfronteiriço); 

 Cópia atualizada da Certidão Permanente ou respectivo código de acesso; 

 Certidão da repartição de finanças atestando que não existem dívidas para com a 
Fazenda Nacional por impostos, contribuições ou outras importâncias devidas; 

 Declaração do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de que não 
existem dívidas para com esta entidade; 

 Cópia das apólices de Seguro de Responsabilidade Civil e de Acidentes de 
Trabalho; 

 Comprovativo da constituição da garantia financeira para danos ambientais 
prevista no Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho; 
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 Cópia da autorização/licença para o desmantelamento de VFV nos termos do n.º 1 
do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 196/2003 e/ou para a gestão de BVU nos termos 
do n.º2 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 6/2009; 

 Cópia de inscrição no SIRAPA; 

 Cópia dos certificados ISO 9001/ISO14001/Registo EMAS/OHSAS, quando 
existam; 

 Declaração de acordo com o Anexo III a este documento; 

 Identificação do Diretor Técnico das instalações; 

 Identificação da pessoa responsável pelos contactos com a VALORCAR. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

 

1-        ..............., titular do bilhete de identidade n.º .........., residente em ...................., na 

qualidade de representante legal da empresa ............................, declara sob 

compromisso de honra, que a sua representada não se encontra em nenhuma das 

situações referidas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

2- O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica a exclusão da candidatura apresentada, bem como da participação à 

entidade competente para efeitos de procedimento penal. 

3- O declarante obriga-se a apresentar documentos comprovativos de qualquer das 

situações referidas no n.º 1 desta declaração se a VALORCAR os solicitar. 

4- O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 

documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 

imputável, determina, para além da sua exclusão do procedimento, a 

impossibilidade de, durante dois anos, concorrer a procedimentos abertos pela 

VALORCAR. 

 
 
 

 [local], [dia]/[mês]/[ano]  
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATOS 
 
 
 
 
 
 



[ NOME ]   VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda.
[ MORADA ]  Av. da Torre de Belém, 29
[ CÓDIGO POSTAL ] 1400-342 LISBOA
[ TELEFONE ] 21 301 17 66

[ E MAIL ]  valorcar@valorcar.pt
[ S ITE ]  www.valorcar.pt

[ R EPRESENTADA POR ]  Ricardo Miguel Lobão Tello Marques Furtado na sua qualidade de Diretor-Geral com poderes para o acto, 
adiante designada por “VALORCAR”

ENTIDADE

MORADA DAS INSTALAÇÕES

CÓDIGO POSTAL  

TELEFONE 

FAX 

E MAIL  

S ITE  

R EPRESENTADA POR  

PESSOA DE CONTA CTO COM A VALORCAR  

Adiante designada por “Segundo Outorgante”

  

Sociedade Comercial por Quotas
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

506 653 536
40.000€

                         – Sociedade Comercial Quotas
Sociedade Anónima
Outro tipo sociedade

CONTRATO DO DESMANTELADOR Nº

RUBRICAS DA VALORCAR RUBRICA(S) DO SEGUNDO OUTORGANTE

1.º OUTORGANTE

2.º OUTORGANTE

[ ESCOLHA UMA OPÇÃO ]

[ CONSERVATÓRIA REGISTO COMERCIAL DE ]

[ N. MATRÍCULA CRC/NIPC ]

[ CAPITAL SOCIAL (€) ]

[ N. MATRÍCULA CRC/NIPC ] 

[ CAPITAL SOCIAL ] 

PÁGINA 1 DE 4
VERSÃO 20/12/2013

Entre as partes contratantes acima identificadas, nas respectivas qualidades 
e posições em que intervêm, livremente e dentro dos princípios da boa fé, é 
celebrado o presente Contrato, nos termos dos considerandos e cláusulas se-
guintes e dos anexos que dele fazem parte integrante:

Considerando que:

 a. O Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, estabelece os princípios e as normas 
aplicáveis à gestão de Veículos em Fim de Vida, adiante designados abreviadamente 
por “VFV”;

 b. Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 196/2003, a responsabilidade 
dos fabricantes ou importadores de veículos ligeiros pela gestão de VFV é transferida 
destes para uma entidade gestora devidamente licenciada para exercer essa atividade;

 c. A VALORCAR foi licenciada como entidade gestora de um Sistema Integrado de Gestão 
de VFV nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 196/2003;

 d. De acordo com a sua licença, a VALORCAR deverá organizar uma rede nacional de centros 
licenciados para a receção e desmantelamento de VFV, adiante designada abreviadamente 
por “REDE VALORCAR”;

 e. O Segundo Outorgante, na sua qualidade de operador autorizado para a receção e desman-
telamento de VFV, pretende aderir à REDE VALORCAR.

É acordado:



CONTRATO DO DESMANTELADOR Nº

RUBRICAS DA VALORCAR RUBRICA(S) DO SEGUNDO OUTORGANTE

CLÁUSULA PRIMEIRA
Definições

1. São aplicáveis ao presente Contrato as definições constantes do Decreto-Lei n.º 196/2003, que aqui 
se dão, para todos os efeitos, por integralmente reproduzidas. 

2. Todas as referências no presente Contrato ao Decreto-Lei n.º 196/2003, consideram-se feitas 
ao Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
64/2008, de 8 de Abril.

CLÁUSULA SEGUNDA
Objeto

1. O presente Contrato estabelece os direitos e os deveres da VALORCAR e do Segundo Outorgante, 
de forma a assegurar que são cumpridos os requisitos relacionados com a receção e o tratamento 
de VFV e dos seus materiais e componentes, nos termos do Decreto-Lei n.º 196/2003 e demais 
legislação aplicável.

2. Pelo presente Contrato, o Segundo Outorgante, na sua qualidade de operador autorizado para a 
receção e o desmantelamento de VFV, adere à REDE VALORCAR.

CLÁUSULA TERCEIRA
Âmbito Material de Aplicação

1. O presente Contrato abrange os veículos cujos respectivos importadores/fabricantes hajam 
transferido as suas responsabilidades em matéria de gestão de VFV para a VALORCAR, nos termos 
dos n.os 2 e 3 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 196/2003.

2.  Estão excluídos do âmbito do presente Contrato quaisquer resíduos resultantes do fabrico de 
veículos novos e da sua manutenção/reparação.

CLÁUSULA QUARTA
Âmbito Territorial de Aplicação

As disposições do presente Contrato são aplicáveis no território de Portugal, nos termos da Licença 
concedida à VALORCAR.

CLÁUSULA QUINTA
Obrigações da VALORCAR

1. A VALORCAR publicitará o Segundo Outorgante enquanto membro da REDE VALORCAR, 
nomeadamente através da sua página da Internet e de outros meios adequados.

2. A VALORCAR desenvolverá ações de sensibilização/informação no sentido de que os VFV produzidos 
no país sejam entregues pelos seus proprietários/detentores na REDE VALORCAR.

3. A VALORCAR promoverá a investigação e o desenvolvimento de novos métodos e ferramentas 
de desmantelamento, de separação dos materiais resultantes da fragmentação e de soluções de 
reciclagem/valorização dos componentes e materiais de VFV, em cumprimento das condições 
explícitas na Licença, informando o Segundo Outorgante dos resultados dessas ações e, sempre 
que necessário, promovendo também o seu envolvimento.

4. A VALORCAR disponibilizará ao Segundo Outorgante, nomeadamente por meio eletrónico, as 
informações de desmantelamento previstas no n.º 6 da cláusula oitava que lhe tenham sido 
entregues pelos importadores/fabricantes referidos no n.º 1 da cláusula terceira.

5. A VALORCAR desenvolverá e disponibilizará ao Segundo Outorgante um sistema de informação 
para realizar a emissão do certificado de destruição e a monitorização do fluxo de VFV e dos 
materiais e componentes resultantes do seu tratamento, de forma a dar cumprimento às obrigações 
de monitorização previstas no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 196/2003.

6. A VALORCAR informará o Segundo Outorgante dos importadores/fabricantes que tenham 
transferido as suas responsabilidades em matéria de gestão de VFV para a VALORCAR, nos termos 
dos n.os 2 e 3 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 196/2003.

7. A VALORCAR atribuirá ao Segundo Outorgante o certificado (“CODE”) nos termos e condições 
previstos na Cláusula Nona.

8. A VALORCAR entregará ao Segundo Outorgante, sob empréstimo, uma placa informativa de que o 
Segundo Outorgante pertence à REDE VALORCAR, a qual deverá ser afixada em local visível nas 
suas instalações. 

CLÁUSULA SEXTA
Obrigações do Segundo Outorgante

1. O Segundo Outorgante deverá possuir, durante a duração do presente Contrato e suas eventuais 
renovações, as necessárias autorizações para realizar operações de receção e desmantelamento de 

VFV, nos termos do n.º 1 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 196/2003.

2. O Segundo Outorgante deverá possuir, durante a duração do presente Contrato e suas eventuais 
renovações, as instalações, os funcionários e os equipamentos adequados para a receção e 
o desmantelamento de VFV de acordo com o Decreto-Lei n.º 196/2003, bem como para o 
armazenamento dos materiais e dos componentes resultantes dessas operações. O Segundo 
Outorgante deverá ajustar a sua capacidade para a receção e tratamento de VFV de acordo com a 
quantidade de VFV gerada regularmente. Se necessário, tal deverá incluir o aumento da sua própria 
capacidade, de forma a satisfazer os requisitos do mercado.

3. O Segundo Outorgante aceitará a entrega, sem encargos, de VFV nas suas instalações, salvo quando:

a) O VFV não contiver o motor, os veios de transmissão, a caixa de velocidades, os catalisadores, 
as unidades de comando eletrónico ou a carroçaria, e apenas no caso destes veículos 
estarem equipados de origem com estes componentes;

b) Tiverem sido acrescentados resíduos ao VFV.

4. O Segundo Outorgante aceitará a entrega, nas suas instalações, dos VFV referidos nas alíneas a) e b) 
do n.º3 da presente cláusula, contra um pagamento a acordar com o seu último detentor, cabendo 
a este o cumprimento do pagamento do valor por ambos estipulado.

5. O Segundo Outorgante privilegiará, na sua política de aquisições e vendas de VFV, componentes e 
materiais, os operadores pertencentes à REDE VALORCAR.

6. Para todos os VFV que receba, o Segundo Outorgante emitirá um certificado de destruição através 
do sistema previsto no n.º 5 da cláusula quinta, de acordo com os requisitos do artigo 17º do 
Decreto-Lei n.º 196/2003, e do manual de procedimentos fornecido pela VALORCAR. A password 
de acesso ao sistema apenas poderá ser utilizada por funcionários/colaboradores do Segundo 
Outorgante.

7. O certificado de destruição só poderá ser disponibilizado a terceiros, mesmo que não assinado, 
após o Segundo Outorgante tomar posse física do VFV em questão e de todos os documentos 
legalmente previstos.

8. Nos casos em que intervenham intermediários entre os legítimos proprietários/detentores de 
VFV e o Segundo Outorgante, o Segundo Outorgante assegurará que o VFV seja transportado 
diretamente do local de origem para as suas instalações.

9. O Segundo Outorgante, para todo o VFV que entre nas suas instalações:

a) Realizará as operações de tratamento de acordo com o estabelecido no artigo 20º do 
Decreto-Lei n.º 196/2003;

b) Não procederá à comercialização, como veículos em segunda mão, de VFV em relação aos 
quais tenha sido emitido um certificado de destruição;

c) Não procederá à comercialização, para reutilização, de componentes pirotécnicos, 
designadamente “air-bags” e pré-tensores de cintos de segurança, nem de outros 
componentes cuja comercialização venha a ser interditada ou restringida pela VALORCAR 
por razões de salvaguarda da segurança rodoviária e de proteção dos consumidores;

d) Enviará os materiais e componentes removidos do VFV para operadores devidamente 
autorizados a procederem à sua gestão, de forma a garantir o cumprimento dos objetivos 
de gestão previstos no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 196/2003;

e) Caso proceda ao transporte do VFV, fá-lo-á de acordo com o disposto no artigo 18º e n.º7 do 
artigo 20º do Decreto-Lei n.º 196/2003.

10. O Segundo Outorgante enviará à VALORCAR, gratuitamente, as informações relativas às 
quantidades e respectivos destinatários dos componentes e materiais retirados dos VFV, nos termos 
definidos no n.º 4 da cláusula oitava.

11. Os custos relacionados com a recolha, transporte, tratamento e cumprimento dos objetivos 
de gestão para os VFV e dos seus componentes e materiais serão suportados pelo Segundo 
Outorgante, que terá como proveitos os valores originados pela comercialização dos componentes 
e materiais resultantes do tratamento dos VFV.

12. O Segundo Outorgante deverá tomar todas as medidas necessárias para a concretização dos 
objetivos de gestão estabelecidos no Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 196/2003, nomeadamente 
através da realização de acordos de cooperação verticais com outros operadores envolvidos na 
reutilização, reciclagem e valorização de materiais e componentes de VFV.

13. O Segundo Outorgante não poderá receber VFV em instalações não licenciadas para o efeito 
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RUBRICAS DA VALORCAR RUBRICA(S) DO SEGUNDO OUTORGANTE

e deverá tomar todas as medidas necessárias para impedir a intervenção de operadores não 
licenciados no circuito de receção, armazenamento, transporte, desmantelamento e fragmentação 
de VFV a si destinados.

CLAÚSULA SÉTIMA
Subcontratações

1. O Segundo Outorgante poderá recorrer em situações especiais, i.e., impedimentos de força 
maior e situações imprevistas ou ainda em casos de volume excessivo de trabalho, a empresas 
subcontratadas (subcontratação) para dar cumprimento a determinadas obrigações decorrentes do 
presente contrato, desde que estas operações se realizem nas instalações do Segundo Outorgante, 
sob sua orientação, direção e responsabilidade.

2. Nos casos referidos no número anterior, o Segundo Outorgante deverá munir-se do competente 
contrato e requerer à empresa a subcontratar as provas necessárias, as quais deverão corresponder 
a todas as exigências e requisitos previstos para as tarefas a desempenhar no âmbito desse contrato.

3. A VALORCAR deverá tomar conhecimento prévio da subcontratação mencionada no número 
anterior, e poderá aconselhar e recomendar a não realização do contrato em situações de duvidosa 
idoneidade da empresa a subcontratar, por motivos de falta ou insuficiente capacidade técnica e 
humana, já devidamente comprovadas.

4. As alterações relevantes do subcontrato firmado com o Segundo Outorgante, nos termos 
anteriormente descritos, determinam para este último o dever de informar a VALORCAR das 
respectivas alterações, incluindo o prazo e término da subcontratação.

5. O Segundo Outorgante poderá estabelecer acordos/contratos com empresas que assegurem o 
transporte de VFV dos locais de origem até às suas instalações, devendo, nesse caso, certificar-se, 
previamente que essas empresas cumprem toda a legislação aplicável e dar conhecimento prévio 
da existência desses acordos/contratos à VALORCAR.

CLAÚSULA OITAVA
Envio de Informação

1. As Partes concordam em trocar as informações que sejam necessárias para avaliar o cumprimento 
do presente Contrato e para dar cumprimento a disposições legais. Esta disposição não será 
aplicável a informações consideradas confidenciais ou relevantes para a concorrência.

2. O Segundo Outorgante enviará à VALORCAR cópia da documentação comprovativa de que se 
encontra autorizado para a receção e o desmantelamento de VFV de acordo com o n.º 1 do artigo 
20º do Decreto-Lei n.º 196/2003, e dará conhecimento por escrito e de imediato à VALORCAR, de 
quaisquer alterações relativas à autorização existente, às instalações objeto deste contrato e aos 
elementos identificadores do Segundo Outorgante, incluindo as que se referem ao pacto social.

3. O Segundo Outorgante dará conhecimento por escrito e de imediato à VALORCAR, da ocorrência de 
interrupções de funcionamento e de acidentes nas instalações objeto deste contrato, bem como da 
realização de quaisquer ações de inspeção levadas a cabo pelas autoridades competentes. Ainda, 
deverá informar em tempo útil, dos resultados de quaisquer ações ou medidas corretivas levadas a 
efeito pelas entidades competentes.

4. O Segundo Outorgante enviará à VALORCAR, através do sistema de informação referido no n.º 
5 da cláusula quinta, as informações relativas às quantidades e respectivos destinatários, dos 
componentes e materiais retirados desses VFV, o mais tardar até ao dia 15 do mês seguinte àquele 
a que disserem respeito.

5. A VALORCAR dará conhecimento por escrito e de imediato ao Segundo Outorgante, de quaisquer 
alterações relativas à sua Licença e aos seus elementos identificadores, incluindo as que respeitem 
o conteúdo do pacto social, assim como alterações relativas aos importadores/fabricantes referidos 
no n.º 1 da cláusula terceira.

6. A VALORCAR disponibilizará, por via eletrónica ou outras, ao Segundo Outorgante, no prazo 
máximo de 6 meses após o início da comercialização de cada tipo de veículo novo colocado no 
mercado, as informações de desmantelamento previstas nos n.os 4 e 5 do artigo 7º do Decreto-Lei 
n.º 196/2003, que lhe tenham sido transmitidas pelos importadores/fabricantes referidos no n.º 1 
da cláusula terceira.

CLÁUSULA NONA
Certificado VALORCAR

1. A VALORCAR emitirá e disponibilizará informaticamente ao Segundo Outorgante um certificado - 
Certificado VALORCAR de Operador de Desmantelamento (“CODE”), onde faz prova que este integra 
a REDE VALORCAR.

2. O CODE é válido por 12 meses, sendo automaticamente renovado desde que o Segundo Outorgante 
não se encontre em situação de incumprimento contratual.

CLAÚSULA DÉCIMA
Responsabilidade e seguros

1. O Segundo Outorgante é responsável pelas ações que realiza no âmbito do presente contrato, 
especialmente no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de transporte e tratamento 
previstos no Decreto-Lei n.º 196/2003, desde o momento em que toma posse dos VFV.

2. O Segundo Outorgante deve indemnizar o importador/fabricante em causa ou a VALORCAR pelos 
prejuízos resultantes do incumprimento deste contrato e de ações interpostas judicialmente por 
terceiros e que respeitem à gestão dos VFV efetuada pelo Segundo Outorgante.

3. O Segundo Outorgante realizará os seguros e as garantias financeiras legalmente exigíveis para o 
exercício da sua atividade, e sempre que solicitado pela VALORCAR deverá fazer prova documental 
da sua existência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Registos e Visitas

1. O Segundo Outorgante obriga-se a organizar e manter um sistema de registo específico, suportado 
por meio de arquivos documentais ou em suporte informático, contendo todas as informações 
requeridas para a avaliação do cumprimento do Contrato, nomeadamente os elementos relativos 
aos VFV recebidos e às quantidades e respectivos destinatários dos componentes e materiais 
retirados dos VFV. Este sistema de registo deverá ser mantido e disponibilizado à VALORCAR até 5 
anos após o termo do presente Contrato.

2. A VALORCAR reserva-se o direito de visitar as instalações do Segundo Outorgante em qualquer 
altura, desde que durante o horário normal de laboração, a fim de verificar o cumprimento dos 
requisitos de funcionamento e de proceder à análise de validação dos elementos referidos no 
número anterior, por si ou através de uma empresa de auditoria independente, por si contratada, 
sendo que, para o efeito, o Segundo Outorgante deverá disponibilizar todos os elementos referidos 
no número anterior e no prazo máximo de 30 dias a contar da data da sua solicitação. 

3. Os encargos decorrentes da auditoria serão suportados pela VALORCAR, excepto no caso em que 
se determine, e resultado da auditoria, terem sido prestadas falsas informações pelo Segundo 
Outorgante.

4. Caso se verifique que os encargos decorrentes das atividades referidas no número anterior 
devam ser suportados pelo Segundo Outorgante, nos termos do número anterior, a VALORCAR 
dará conhecimento ao Segundo Outorgante, tão breve quanto possível, do valor dos encargos 
respectivos, sendo que o Segundo Outorgante se obriga a liquidar esses montantes no prazo 
máximo de 15 dias a contar da data de emissão da fatura emitida pela VALORCAR, sem prejuízo do 
direito de resolução do Contrato que assiste à VALORCAR, nos termos descritos na cláusula décima 
oitava.

5. O Segundo Outorgante aceita receber visitas de representantes dos importadores/fabricantes 
referidos no n.º 1 da clausula terceira, durante o horário normal de funcionamento, e desde que 
sujeitas a combinação prévia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Confidencialidade

1. Qualquer aderente ao Sistema Integrado de Gestão de VFV tem o direito de solicitar à VALORCAR 
informação referente à qualidade de aderente de um terceiro, nos termos do número seguinte.

2. Dentro dos limites estabelecidos pelas disposições legais que regulam a proteção de dados, a 
VALORCAR fica, desde já, expressamente autorizada a incluir o nome ou designação do Segundo 
Outorgante, morada, telefone, fax, endereço de correio electrónico e fotografias, nas suas próprias 
publicações ou em outros meios de divulgação e comunicação.

3. A utilização pelo Segundo Outorgante de marcas, símbolos, logótipos ou outros elementos de 
identificação ou sinais distintivos da VALORCAR e dos importadores/fabricantes referidos no n.º 1 
da cláusula terceira, carece de autorização prévia da VALORCAR e dos respectivos importadores/
fabricantes, através de documento escrito que identifique os termos e condições particulares de 
utilização.

4. Sem prejuízo da obrigação de informação a que possam estar sujeitas, designadamente, por acto 
administrativo ou judicial, as Partes comprometem-se a manter e fazer observar por todos os seus 
colaboradores, agentes e mandatários a mais estrita confidencialidade relativamente a todas as 
informações financeiras e comerciais de carácter reservado a que tenham acesso por efeito do 
presente Contrato e, bem assim, a abster-se de as utilizar para quaisquer fins alheios à execução 
do mesmo.

5. O dever de confidencialidade previsto no número anterior manter-se-á mesmo após o termo do 
presente Contrato, independentemente do fundamento que lhe der origem.
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ASSINATURAS E CARIMBO DA VALORCAR ASSINATURAS E CARIMBO DO SEGUNDO OUTORGANTE

Data de Assinatura
dia mês ano

Data de Assinatura
dia mês ano

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Duração do Contrato

 1. O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 
2015, sendo automaticamente prorrogado:

 a) Em caso de prorrogação da licença da VALORCAR, pelo prazo de validade nela estabelecido;
 b) Em caso de concessão de nova licença à VALORCAR, pelo prazo de validade nela estabelecido.

 2. Caso a Licença emitida a favor da VALORCAR seja revogada antes de decorrido o prazo de vigência 
do presente Contrato e das renovações que venham a ter lugar, este caduca automaticamente.

 3. Caso as licenças emitidas a favor do Segundo Outorgante para a realização de operações de receção 
e de desmantelamento de VFV sejam revogadas antes de decorrido o prazo de vigência do presente 
Contrato ou das renovações que venham a ter lugar, este caduca automaticamente.

 4. Uma vez decorrido o período de vigência inicial referido no n.º 1, e sem prejuízo do disposto nos 
números dois e três, o presente Contrato poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer das 
Partes, mediante comunicação escrita, enviada com uma antecedência mínima de 6 meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Alterações ao Presente Contrato

 1. Caso qualquer uma das cláusulas do presente Contrato venha a ser julgada inválida ou não oponível 
à Parte ou Partes obrigadas ao seu cumprimento, independentemente dos motivos, o Contrato 
manter-se-á válido e em vigor relativamente às demais cláusulas, substituindo-se a cláusula ou 
cláusulas julgadas inválidas ou inoponíveis, pela cláusula ou cláusulas que de forma mais adequada 
reflitam a vontade das Partes e os fundamentos do Contrato que melhor se ajustem ao cabal 
cumprimento das suas disposições essenciais.

 2. O presente Contrato exprime integralmente a vontade das Partes contraentes sobre o seu objeto, só 
podendo ser alterado mediante acordo escrito celebrado entre as mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Cessão da Posição Contratual

O Segundo Outorgante não poderá, em caso algum, ceder a sua posição contratual, mesmo para 
sociedade que com ele se encontre em relação de grupo, sem o prévio e expresso consentimento escrito 
da VALORCAR.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA
Condição Suspensiva

 1. Pode constituir condição suspensiva do presente Contrato, a falta de envio pelo Segundo 
Outorgante à VALORCAR, no todo ou em parte, das informações previstas e nas datas estabelecidas 
na cláusula oitava, caso se prove não existir fundamento para o incumprimento aqui previsto.

 2. Em consequência da verificação da condição suspensiva, o Segundo Outorgante após notificação 
escrita da VALORCAR perde a qualidade de pertencente à REDE VALORCAR, cessando todas e 
quaisquer obrigações da parte desta perante o Segundo Outorgante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
Cessação do Contrato

 1. O presente Contrato poderá cessar por caducidade, por denúncia ao abrigo do n.º4 da Cláusula 
Décima Terceira, por acordo das Partes, ou por resolução nos termos do número seguinte.

 2. Independentemente da causa que determine o termo do Contrato, o Segundo Outorgante fica 
obrigado a devolver à VALORCAR, no prazo máximo de 8 dias a contar da data da cessação dos 
efeitos do Contrato, a placa informativa referida no n.º8 da Cláusula Quinta e o CODE emitido para 
o ano em curso.

 3. A utilização da placa informativa ou do CODE por parte do Segundo Outorgante após a data de 
cessação do contrato, será considerada abusiva, sendo o Segundo Outorgante responsável pelos 
danos e prejuízos que essa utilização cause à VALORCAR ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
Resolução com Justa Causa

 1. Durante o período de vigência do Contrato, qualquer das Partes poderá resolvê-lo com justa causa, 
nos seguintes casos:

 a) Situação de insolvência ou falência notória da outra Parte, ainda que não tenha sido instaurado o 
respectivo processo, ou quando se verifique decisão judicial, em processo dessa natureza;

 b) Instauração de qualquer processo judicial que possa implicar cessação total ou parcial de ativi-
dade, designadamente o processo especial de recuperação de empresas e de falência;

 c) Incumprimento grave das obrigações contratualmente assumidas, particularmente as previstas 
nas Cláusulas Quinta, Sexta, Sétima e Oitava;

 d) Dissolução ou liquidação, judicial ou extra judicial de qualquer das Partes;
 e) Cessação da atividade de qualquer das Partes;

 f) Alterações significativas à estrutura acionista, à gestão ou à forma legal da outra Parte, na medida 
em que estas alterações ponham em causa o cumprimento do Contrato;

 g) Deficiências graves de funcionamento ou de gestão, que ponham em causa a reputação da outra 
Parte e/ou o cumprimento do Contrato.

 h) Falsificação dos documentos comprovativos das quantidades e respectivos destinatários, dos com-
ponentes e materiais retirados desses VFV.

 2. A resolução prevista nesta Cláusula produz efeitos imediatamente após a respectiva notificação 
escrita à Parte faltosa por carta registada com aviso de receção, considerando-se tal notificação 
eficaz desde que enviado para o endereço conhecido e disponibilizado pelo destinatário, mesmo 
que seja devolvida pelos serviços postais por não ter sido reclamada, por culpa do destinatário. 
Neste último caso, a notificação produzirá efeitos a partir da data da respectiva devolução pelos 
serviços postais.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
Foro Competente

Fica desde já estipulada a exclusiva competência do foro da Comarca de Lisboa, com renúncia expressa 
a qualquer outro, para dirimir qualquer conflito emergente do presente Contrato, excepto se, por acordo 
escrito, as partes decidam sujeitar as questões em litígio a um Tribunal Arbitral, que funcionará nos termos 
da lei aplicável às arbitragens voluntárias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA
Notificações

 1. Salvo o disposto no número seguinte e nos casos expressamente previstos, todas as comunicações, 
informações e pedidos efetuados ao abrigo deste Contrato deverão:

 a) Ser realizadas por escrito, mediante carta, fax ou correio eletrónico;
 b) Considerar-se recebidas, no caso de serem realizadas por fax ou correio eletrónico, no mesmo dia 

em que foram enviadas, caso remetidas até às 18:00 horas. Depois deste horário, serão consid-
eradas recebidas no primeiro dia útil seguinte;

 c) Ser enviadas para os endereços e/ou números de fax referidos neste Contrato, sem prejuízo de 
outros que as Partes venham a indicar por escrito e que, em relação ao Segundo Outorgante, de-
vem constar da ficha de operador que deverá ser atualizada sempre que ocorra alguma alteração.

 2. Todavia, deverão ser feitas por carta registada com aviso de receção as notificações relativas a:
 a) Alteração dos termos e condições da licença do Segundo Outorgante;
 b) Alteração dos termos e condições da licença da VALORCAR;
 c) Cessação do Contrato.

Feito em dois exemplares, ficando um na posse de cada um dos contraentes, fazendo ambos fé.

[Imposto de Selo pago por guia]
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Entre as partes contratantes acima identificadas, nas respectivas qualidades 
e posições em que intervêm, livremente e dentro dos princípios da boa fé, é 
celebrado o presente Contrato, nos termos dos considerandos e cláusulas se-
guintes e dos anexos que dele fazem parte integrante:

Considerando que:

a. O Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de Janeiro, estabelece o regime de colocação no mercado 
de pilhas e acumuladores ou baterias e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e 
eliminação dos resíduos de pilhas e acumuladores ou baterias;

 b. Nos termos do n.º 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 6/2009, cabe aos produtores de
baterias, individualmente ou através de uma entidade gestora licenciada, assegurar o 
tratamento, reciclagem e/ou eliminação dos resíduos de baterias recolhidos seletiva-
mente, suportando os custos líquidos decorrentes dessas operações;

 c. A VALORCAR foi licenciada como entidade gestora de um sistema integrado de gestão de 
resíduos de baterias para veículos automóveis e para alguns tipos de baterias industriais, 
por despacho do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento

Regional, de 14 de Julho de 2009, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 20º do Decre-
to-Lei n.º 6/2009;

 d. De acordo com a sua Licença, a VALORCAR deverá organizar uma rede de centros de recolha 
e de pontos de recolha de resíduos de baterias, garantindo uma adequada cobertura territo-
rial, tendo em conta critérios de densidade populacional e de acessibilidade;

 e. O Segundo Outorgante, na sua qualidade de operador licenciado para a recolha e/ou trata-
mento de resíduos de baterias, pretende aderir à rede de centros de recolha de resíduos de 
baterias acreditados pela VALORCAR – “REDE VALORCAR”

É acordado:
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CLÁUSULA PRIMEIRA
Definições

São aplicáveis ao presente Contrato as definições constantes do Decreto-Lei n.º 6/2009, que aqui se dão, 
para todos os efeitos, por integralmente reproduzidas.

CLÁUSULA SEGUNDA
Objeto

1. O presente Contrato estabelece os direitos e os deveres da VALORCAR e do Segundo Outorgante, 
de forma a assegurar que são cumpridos os requisitos relacionados com a recolha, transporte,
armazenamento, triagem e/ou tratamento de resíduos de baterias, nos termos do Decreto-Lei n.º 
6/2009 e demais legislação aplicável.

2. Pelo presente Contrato, o Segundo Outorgante, na sua qualidade de operador licenciado para a 
recolha, transporte, armazenamento, triagem e/ou tratamento de resíduos de baterias, adere à
REDE VALORCAR.

CLÁUSULA TERCEIRA
Âmbito Material de Aplicação

O presente Contrato abrange as baterias das categorias identificadas no ANEXO I, cujos respectivos 
produtores hajam transferido as suas responsabilidades em matéria de gestão de resíduos de baterias para 
a VALORCAR, nos termos do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 6/2009.

CLÁUSULA QUARTA
Âmbito Territorial de Aplicação

As disposições do presente Contrato são aplicáveis no território de Portugal, nos termos da Licença 
concedida à VALORCAR.

CLÁUSULA QUINTA
Obrigações da VALORCAR

1. A VALORCAR publicitará o Segundo Outorgante enquanto membro da REDE VALORCAR,
nomeadamente, através da sua página da Internet e de outros meios adequados.

2. A VALORCAR desenvolverá ações de sensibilização/informação no sentido de que os resíduos de 
baterias produzidos no país sejam entregues pelos seus detentores na REDE VALORCAR.

3. A VALORCAR promoverá a investigação e o desenvolvimento de novos métodos e ferramentas de 
tratamento, de separação dos materiais resultantes e de soluções de reciclagem dos componentes 
e materiais constituintes das baterias, em cumprimento das condições explícitas na sua Licença, 
informando o Segundo Outorgante dos resultados dessas ações e, sempre que necessário,
promovendo também o seu envolvimento.

4. A VALORCAR pagará ao Segundo Outorgante um Valor de Incentivo (VI) pelos resíduos de baterias 
recolhidos e comprovadamente encaminhados para destinos considerados adequados, nos termos 
e condições previstos na Cláusula Sétima.

5. A VALORCAR desenvolverá e disponibilizará ao Segundo Outorgante um sistema de informação 
para a monitorização do fluxo de resíduos de baterias, de forma a dar cumprimento às obrigações 
de monitorização definidas na sua Licença.

6. A VALORCAR atribuirá ao Segundo Outorgante o certificado (“COGRB”), nos termos e condições
previstos na Cláusula Nona.

7. A VALORCAR entregará ao Segundo Outorgante, sob empréstimo, uma placa comprovativa de que 
o Segundo Outorgante pertence à REDE VALORCAR, a qual deverá ser afixada em local visível nas 
suas instalações.

CLÁUSULA SEXTA
Obrigações do Segundo Outorgante

1. No decurso da vigência do presente Contrato e suas eventuais renovações, o Segundo Outorgante:
a. Deverá ser titular das necessárias licenças para realizar operações de recolha, transporte, armazena-

mento, triagem e/ou tratamento de resíduos de baterias, nos termos do Decreto-Lei n.º 6/2009, o 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e demais legislação aplicável;

b. Realizará a recolha, transporte, armazenamento e/ou tratamento de resíduos de baterias de acordo 
com a legislação aplicável, garantindo o cumprimento dos objetivos de gestão previstos na Licença 
da VALORCAR;

c. Enviará à VALORCAR, gratuitamente, através do sistema de informação referido no n.º 5 da Cláusula 

Quinta, as informações relativas às origens, quantidades e destinos dos resíduos de baterias geridos 
por si, o mais tardar até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito. A password de 
acesso ao sistema de informação apenas poderá ser utilizada por funcionários/colaboradores do 
Segundo Outorgante.

2. As quantidades de resíduos de baterias referidos nas alíneas b) e c) do número anterior dizem
respeito:

a.  À totalidade dos resíduos de baterias resultantes da atividade de desmantelamento de VFV exercida 
pelo Segundo Outorgante, no caso de ser um centro de abate de VFV integrado na REDE VALORCAR;

b. À totalidade dos resíduos de baterias recebidas de outros centros da REDE VALORCAR e que já
tenham sido por estes declaradas à VALORCAR;

c. Aos resíduos de baterias recolhidos pelo Segundo Outorgante que forem necessários para que o 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE BATERIAS DE VEÍCULOS USADAS (SIGBVU) dê cumprimento 
aos objetivos de recolha impostos na Licença da VALORCAR. Para o efeito, a VALORCAR poderá fixar 
quantidades mínimas a serem declaradas anualmente pelo Segundo Outorgante, tendo sempre em 
conta o tipo de atividade e a quota de mercado do Segundo Outorgante e os objetivos de recolha a 
cumprir pelo SIGBVU no ano em causa.

3. Os resíduos de baterias declarados à VALORCAR pelo Segundo Outorgante não poderão em caso 
algum ser simultaneamente declarados a outras entidades gestoras ou sistemas individuais de
gestão de resíduos de baterias das categorias abrangidas pelo presente contrato.

4. Os custos relacionados com a recolha, transporte, armazenagem, triagem e/ou tratamento e
cumprimento dos objectivos de gestão para os resíduos de baterias serão suportados pelo
Segundo Outorgante, que terá como proveitos os valores originados pela sua comercialização e 
o Valor de Incentivo (VI).

CLÁUSULA SÉTIMA
Valor de Incentivo (VI)

1. O VI representa uma contrapartida financeira atribuída pela VALORCAR ao Segundo Outorgante, 
para promover a recepção de resíduos de baterias e estimular a adopção de boas práticas
ambientais.

2. O VI é devido por cada tonelada de resíduos de baterias enviada pelo Segundo Outorgante para 
outro centro da REDE VALORCAR ou para um operador de reciclagem devidamente licenciado, 
deduzida a quantidade de resíduos de baterias que o Segundo Outorgante tenha recebido de 
outros centros da REDE VALORCAR.

3. O VI a vigorar no ano de 2010 e seguintes é de €10/t, o qual pode ser revisto nos termos definidos 
na Licença da VALORCAR.

4. O VI será pago trimestralmente ao Segundo Outorgante, mediante apresentação de fatura
até ao dia 30 do mês seguinte, contra apresentação de cópias dos documentos  necessários
à comprovação dos movimentos de resíduos de baterias efetuados, tais como guias de
acompanhamento ou formulários do movimento transfronteiriço, guias de transporte e faturas.

5. A quantidade global de resíduos de baterias sujeitos ao VI não ultrapassará a quantidade total de 
baterias declaradas à VALORCAR pelos produtores aderentes ao SIGBVU.

CLAÚSULA OITAVA
Envio de Informação

1. As Partes concordam em trocar as informações que sejam necessárias para avaliar o cumprimento 
do presente Contrato e para dar cumprimento a disposições legais. Esta disposição não será
aplicável a informações consideradas confidenciais ou relevantes para a concorrência.

2. O Segundo Outorgante enviará à VALORCAR cópia da documentação comprovativa de que se
encontra licenciado para a gestão de resíduos de baterias, de acordo com o Decreto-Lei n.º178/2006 
e demais legislação aplicável, e dará conhecimento, por escrito e de imediato à VALORCAR, de
quaisquer alterações relativas à licença existente, às instalações objecto deste contrato e aos
elementos identificadores do Segundo Outorgante, incluindo as que se refiram ao pacto social.

3. O Segundo Outorgante dará conhecimento, por escrito e de imediato à VALORCAR, da ocorrência 
de interrupções de funcionamento e de acidentes nas instalações objecto deste contrato, bem
como da realização de quaisquer ações de inspeção levadas a cabo pelas autoridades competentes. 
Ainda, deverá informar, em tempo útil, dos resultados de quaisquer ações ou medidas corretivas 
levadas a efeito pelas entidades competentes.

4. A VALORCAR dará conhecimento, por escrito e de imediato ao Segundo Outorgante, de quaisquer 
alterações relativas à sua Licença e aos seus elementos identificadores, incluindo as que considere 
relevantes e respeitem o conteúdo do pacto social.
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CLÁUSULA NONA
Certificado VALORCAR

1. A VALORCAR emitirá e disponibilizará informaticamente ao Segundo Outorgante um certificado, 
denominado - Certificado de Operador de Gestão de Baterias de Veículos Usadas (“COGBVU”)-
atestando que este integra a REDE VALORCAR.

2. O COGBVU é válido por 12 meses, sendo automaticamente renovado desde que o Segundo
Outorgante não se encontre em situação de incumprimento contratual.

CLAÚSULA DÉCIMA
Responsabilidade e seguros

1. O Segundo Outorgante é responsável pelas ações que realiza no âmbito do presente contracto, 
especialmente, no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de recolha, transporte,
armazenagem, triagem e/ou tratamento.

2. O Segundo Outorgante deve indemnizar o produtor em causa, ou a VALORCAR, pelos prejuízos 
resultantes do incumprimento deste contrato e de ações interpostas judicialmente por terceiros 
e que respeitem à gestão dos resíduos de baterias efectuado pelo Segundo Outorgante ou por 
empresa subcontratada.

3. O Segundo Outorgante realizará os seguros legalmente exigíveis para o exercício da sua atividade 
e, sempre que solicitado pela VALORCAR, deverá fazer prova documental da sua validade e vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Registos e Visitas

1. O Segundo Outorgante obriga-se a organizar e manter um sistema de registo específico, suportado 
por meio de arquivos documentais ou em suporte informático, contendo todas as informações
requeridas para a avaliação do cumprimento do Contrato, nomeadamente, os elementos relativos 
às origens, quantidades e destinos dos resíduos de baterias geridos.

2. A VALORCAR reserva-se o direito de visitar as instalações do Segundo Outorgante, em qualquer 
altura, desde que durante o horário normal de laboração, a fim de verificar o cumprimento dos 
requisitos de funcionamento e de auditar os elementos referidos no número anterior, por si ou
através de uma empresa de auditoria independente, por si contratada, sendo que, para o efeito, o 
Segundo Outorgante deverá disponibilizar todos os elementos referidos no número anterior e no 
prazo máximo de 30 dias a contar da data da sua solicitação.

3. Os encargos decorrentes da auditoria serão suportados pela VALORCAR, excepto no caso em que 
se determine, em resultado da auditoria, terem sido prestadas falsas informações pelo Segundo 
Outorgante, que tenham conduzido, nomeadamente, ao recebimento de um VI indevido.

4. Caso se verifique que os encargos decorrentes da atividade de auditoria devam ser suportados pelo 
Segundo Outorgante, nos termos do número anterior, a VALORCAR dará conhecimento ao Segundo 
Outorgante, tão breve quanto possível, do valor estimado dos encargos respectivos.

5. Nos casos em que a auditoria determinar que é devido uma devolução do VI por parte do Segundo 
Outorgante, à VALORCAR, aquele obriga-se, desde logo, a liquidar esses montantes, incluindo
o valor da auditoria, sendo disso caso, no prazo máximo de 10 dias a contar da data de emissão 
da respectiva factura. Serão, igualmente, facturados juros de mora contados desde a data do
vencimento de cada uma das facturas que tenham sido objecto de correção, adoptando-se, para o 
efeito, a taxa a que se refere o artigo 559º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Confidencialidade

1. Qualquer aderente ao SIGBVU tem o direito de, a qualquer momento, solicitar à VALORCAR
informação referente à qualidade de aderente de um terceiro.

2. Dentro dos limites estabelecidos pelas disposições legais que regulam a proteção de dados, a
VALORCAR fica, desde já, expressamente autorizada a incluir o nome ou designação do Segundo 
Outorgante, morada, telefone, fax, endereço de correio electrónico e fotografias, nas suas próprias 
publicações ou em outros meios de divulgação e comunicação.

3. A utilização pelo Segundo Outorgante de marcas, símbolos, logótipos ou outros elementos de
identificação ou sinais distintivos da VALORCAR carece de autorização prévia da VALORCAR, através 
de documento escrito que identifique os termos e condições particulares de utilização.

4. Sem prejuízo da obrigação de informação a que possam estar sujeitas, designadamente, por
acto ou decisão administrativa ou judicial, as Partes comprometem-se a manter e fazer observar 
por todos os seus gerentes, trabalhadores, funcionários, agentes e mandatários, a mais estrita
confidencialidade, relativamente a todas as informações financeiras e comerciais de natureza
reservada a que tenham acesso, por efeito do presente Contrato e, bem assim, a abster-se de as 
utilizar para quaisquer fins alheios à execução do mesmo.

5. O dever de confidencialidade previsto no número anterior manter-se-á mesmo após o termo do 
presente Contrato, independentemente do fundamento que lhe der origem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Duração do Contrato

1. O presente Contrato entra em vigor na data da respectiva assinatura e vigorará até 31 de Dezembro 
de 2014, sendo automaticamente prorrogado:

a. Em caso de prorrogação da licença da VALORCAR, pelo prazo de validade nela estabelecido;
b. Em caso de concessão de nova licença à VALORCAR, pelo prazo de validade nela estabelecido.

2. Caso a Licença emitida a favor da VALORCAR seja revogada, antes de decorrido o prazo de vigência 
do presente Contrato e das renovações que venham a ter lugar, este caduca automaticamente.

3. Caso as licenças emitidas a favor do Segundo Outorgante para a realização de operações de recolha, 
transporte, armazenamento, triagem e/ou tratamento de resíduos de baterias, sejam revogadas
antes de decorrido o prazo de vigência do presente Contrato ou das renovações que venham a ter 
lugar, este caduca automaticamente.

4. Sem prejuízo do disposto no número um, o presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes, mediante comunicação escrita, enviada com a antecedência mínima de 6 meses em 
relação ao termo do período contratual em vigor ao tempo da denúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Alterações ao Presente Contrato

1. Caso qualquer uma das cláusulas do presente Contrato, venha a ser julgada inválida ou não
oponível à Parte ou Partes obrigadas ao seu cumprimento, seja por que razão for, o presente
Contrato manter-se-á válido e em vigor relativamente às demais cláusulas, substituindo-se a
cláusula ou cláusulas julgadas inválidas ou inoponíveis pela cláusula ou cláusulas que, mais
adequadamente, reflitam a vontade das Partes, os fundamentos essenciais da vontade de contratar 
e a economia geral do presente Contrato que, melhor e mais equitativamente, permitam cumprir 
as suas disposições essenciais.

2. O presente Contrato exprime integralmente a vontade das Partes contratantes sobre o seu objecto, 
só podendo ser alterado mediante acordo escrito celebrado entre as mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Cessão da Posição Contratual

O Segundo Outorgante não poderá, em caso algum, ceder a sua posição contratual, mesmo para 
sociedade que com ele se encontre em relação de grupo, sem o prévio e expresso consentimento escrito 
da VALORCAR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Cessação do Contrato

1. O presente Contrato poderá cessar por caducidade, por denúncia ao abrigo do n.º 4 da Cláusula 
Décima Terceira, por acordo das Partes, ou por resolução, nos termos do n.º 1 da Cláusula Décima 
Sétima.

2. Independentemente da causa que determine o termo do Contrato, o Segundo Outorgante fica
obrigado a devolver à VALORCAR, no prazo máximo de 8 dias a contar da data do termo o Contrato, 
a placa referida no n.º7 da Cláusula Quinta e o COGRB emitido para o ano em curso.

3. A utilização da placa informativa ou do COGRB por parte do Segundo Outorgante após a data de 
cessação do contrato, será considerada abusiva, sendo o Segundo Outorgante responsável pelos 
danos e prejuízos que essa utilização cause à VALORCAR ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
Resolução com Justa Causa

1. Durante o período de vigência do Contrato, qualquer das Partes poderá resolvê-lo com justa causa, 
nos seguintes casos:

a. Situação de insolvência ou falência notória da outra Parte, ainda que não tenha sido instaurado o 
respectivo processo, ou quando se verifique decisão judicial, em processo dessa natureza;

b. Instauração de qualquer processo judicial que possa implicar cessação total ou parcial de atividade, 
designadamente o processo especial de recuperação de empresas e de falência;

c. Incumprimento grave das obrigações contratualmente assumidas, particularmente as previstas na 
Cláusula Sexta e Décima Primeira;

d. Dissolução ou liquidação, judicial ou extrajudicial de qualquer das Partes;
e. Cessação da atividade de qualquer das Partes;
f. Alterações significativas à estrutura acionista, à gestão ou à forma legal da outra Parte, na medida 

em que estas alterações ponham em causa o cumprimento do Contrato;
g. Deficiências graves de funcionamento ou de gestão, que ponham em causa a reputação da outra 

Parte e/ou o cumprimento do Contrato;
h. Falsificação dos documentos comprovativos dos movimentos de resíduos de baterias efectuados 

previstos na Cláusula Sétima.
2. Sem prejuízo do que se estabelece nas demais cláusulas do presente Contrato, o incumprimento 

por uma das Partes de qualquer obrigação que para ela resulte do presente Contrato, confere
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à outra Parte o direito de o resolver, se a Parte faltosa não sanar a situação que determina tal 
incumprimento no prazo máximo de 60 dias a contar de notificação que, para o efeito, a Parte não 
faltosa lhe tenha dirigido.

 3. A resolução prevista nesta Cláusula produz efeitos imediatamente após a respectiva notificação
escrita à Parte faltosa por carta registada com aviso de recepção, considerando-se tal notificação 
eficaz desde que enviado para o endereço conhecido e disponibilizado pelo destinatário, mesmo 
que seja devolvida pelos serviços postais, por não ter sido reclamada. Neste último caso, a
notificação produzirá efeitos a partir da data da respectiva devolução pelos serviços postais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
Foro Competente

Fica desde já estipulada a exclusiva competência do foro da Comarca de Lisboa, com renúncia expressa 
a qualquer outro, para dirimir qualquer conflito emergente do presente Contrato, excepto se, por acordo 
escrito, as partes decidam sujeitar as questões em litígio a um Tribunal Arbitral, que funcionará nos termos 
da lei aplicável às arbitragens voluntárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
Notificações

 1. Salvo o disposto no número seguinte e nos casos expressamente previstos, todas as comunicações, 
informações e pedidos efectuados ao abrigo deste Contrato deverão:

a. Ser realizados por escrito, mediante carta, telefax ou correio electrónico;
 b. Considerar-se recebidas, no caso de serem realizadas por fax ou correio electrónico, no mesmo dia 

em que foram enviadas, caso remetidas até às 18:00 horas. Depois deste horário, serão consideradas 
recebidas no primeiro dia útil seguinte;

 c. Ser enviadas para os endereços e/ou números de telefax referidos neste contrato, sem prejuízo de 
outros que as Partes venham a indicar por escrito e que, em relação ao Segundo Outorgante, devem 
constar da ficha de operador que deverá ser atualizada sempre que ocorra alguma alteração:

2. Todavia, deverão ser feitas por carta registada com aviso de recepção, as notificações relativas a:
a. Alteração dos termos e condições da licença do Segundo Outorgante;

 b. Alteração dos termos e condições da Licença da VALORCAR;
 c. Cessação do Contrato.

Feito em dois exemplares, ficando um na posse de cada um dos contraentes, fazendo ambos fé.

[Imposto de Selo pago por guia]

ANEXO I
Identificação das baterias abrangidas

a. Baterias ou acumuladores para veículos automóveis, que sejam utilizadas para fornecer energia ao 
motor de arranque, para as luzes e para a ignição (baterias SLI);

 b. Baterias ou acumuladores para motociclos, que sejam utilizadas para fornecer energia ao motor de 
arranque, para as luzes e para a ignição (baterias SLI);

 c. Baterias ou acumuladores para máquinas agrícolas e industriais, que sejam utilizadas para fornecer 
energia ao motor de arranque, para as luzes e para a ignição (baterias SLI);

 d. Baterias ou acumuladores de tração, aplicadas em máquinas agrícolas e industriais eléctricas; 
 e. Baterias ou acumuladores de tração, aplicadas em veículos automóveis eléctricos e híbridos.

 f. Baterias e acumuladores de embarcações eléctricas e não eléctricas.

VERSÃO 20/12/2013
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