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Mudar de Atitude
Em período de aniversário dos 30 anos da Continental Mabor, a revista que hoje está 
nas vossas mãos tem um conteúdo temático Segurança, Proteção e Ambiente. 

Todos estas temas são desígnios sociais 
que todos os países estão a encarar de 
frente e que nós como cidadãos também 
partilhamos. Não se trata de uma moda 
passageira porque a consciência coletiva 
está atenta e cada vez mais participativa, 
embora haja ainda um longo caminho a 
percorrer. 

Um mundo melhor e mais habitável é o 
que todos desejamos, mas para que ele 
melhore todos temos de colaborar. Mesmo 
as pequenas atitudes individuais e coletivas 
são valiosas e tudo o que se possa fazer é 
sempre positivo.

Na sequência destas considerações lem-
bramo-nos de termos visto recentemente 
na comunicação social uma campanha 
muito atrativa e pedagógica sobre os 
pneus usados da autoria da Valorpneu.

Perguntarão agora, há alguma relação da 
Valorpneu com a Continental Mabor? Já 
vamos ver. A Continental Mabor é sócio da 
Associação Portuguesa de Industriais da 
Borracha (APIB) e preside à sua Direção. 
Por sua vez a APIB é um dos sócios funda-
dores da Valorpneu cuja finalidade é a re-
colha, transporte e reutilização dos pneus 
usados integrado no conceito de economia 
verde. 

Além das ligações institucionais, há objeti-
vos comuns e partilhados por todos os as-
sociados e o Ambiente é também um dos 
focos principais na atividade de todos eles.
Tanto assim que num Painel recentemente 
realizado pela APIB todas as intervenções 
se direcionaram nesse sentido. 

A Dra. Climénia Silva, Diretora Geral da Va-
lorpneu na sua apresentação “Mudar de 
atitude, uma visão para economia circular” 
avançou com dados muto impressionantes. 
Sabiam que desde o inicio da atividade em 
2013 até ao final de 2019 foram recolhidas 
1.500.000 toneladas de pneus usados?

Mudar de atitude, 
uma visão para a 
economia circular

DESENHAR, REPARAR, 
REUTILIZAR

• Desenvolver parcerias 
envolvendo I&D para análise de 
produtos em fim de vida com 
vista a estimular a inovação 
junto dos fabricantes

• Dinamizar as atividades de 
reparação e reutilização

INCENTIVAR UM MERCADO 
CIRCULAR

• Analisar a bonificação para o 
consumidor ou empresa de 
modelos de negócios circulares

• Revisão de instrumentos fiscais 
que incentivam ou desencorajam 
a circularidade

INVESTIGAR E INOVAR PARA 
UMA ECONOMIA CIRCULAR

• Agenda de I&I em economia 
circular

• Mapeamento e promoção dos 
projetos de investigação e 
inovação em economia circular 
em curso – FCT, H2020, LIFE

Plano de Ação Nacional para a Economia Circular
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Inovação e Investigação + Financiamento disponível + Foco na Procura 
geram Oportunidades 

Restruturar empresas de 
setores tradicionais em crise 
aproveitando a mudança de 

paradigma e tornando-as 
mais competitivas 

Desenvolvimento de novos 
negócios baseados na 

recuperação e reciclagem e na 
utilização de bens em lugar da 

sua posse  

Ultrapassar a escassez de 
recursos naturais com a 

substituição por matérias 
primas secundárias 

Aproveitar o potencial de 
conhecimento e 

experiência adquirido e 
colocá-lo ao serviço da 

economia circular

Disponibilizar com 
vantagens económicas 

produtos mais duradores e 
inovadores e novos serviços 

aos consumidores

Requalificar mão 
de obra e criar 

novos empregos  

Rentabilizar as 
tecnologias avançadas 
disponíveis em alguns 
setores da economia  

Utilizar os financiamentos 
disponíveis previstos no 

Pacote de Transição para a 
Economia Circular

Utilizar os apoios disponíveis 
para ajudar as empresas a 

beneficiarem das oportunidades 
de negócio decorrentes de uma 

maior eficiência dos recursos
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O que foi feito? Graças ao bom rela-
cionamento convidou o Museu Au-
tomóvel e a Forave a participarem já 
que estas duas entidades trabalham 
com jovens e crianças. São estes que 
constituem o futuro e são eles o su-
porte de uma consciência ecológica 
da nossa sociedade. O Eng.° Ama-
deu Melo e Silva, Diretor do Museu 
Automóvel diz “Este ano passar a 
mensagem foi mais difícil por causa 
da situação pandémica. Foi mesmo 
impossível em relação às crianças e 
jovens que visitam a Escola de Segu-
rança Rodoviária. Quanto aos jovens 
da Escola de Restauro, a atenção que 
prestaram ao tema foi maior e deu 
oportunidade a que houvesse uma 
troca viva de opiniões entre eles. O 
Museu que gere um património valio-
so ligado ao nosso passado também 
está atento às questões ambientais 
que hoje se colocam. Queremos que 
os nosso jovens percebam que não 
há incompatibilidade entre o uso dos 
veículos clássicos e o ambiente”.
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Aplicações do granulado de borracha acrescem valor à economia
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Um contributo importante para o Ambiente, para a Economia e para a Sociedade

As atividades desenvolvidas no 
SGPU enquadram-se por excelência 
no conceito da Economia Verde:

 Contribuem para a redução 
significativa dos riscos 
ambientais

 Geram riqueza
 Alavancam a criação de 

emprego
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E qual o seu destino final? 50,7% para re-
ciclagem, 29% para valorização energética, 
e 19,2 % para recauchutagem. Por estes 
números podemos dizer que estamos num 
bom caminho mas ainda certamente muito 
há a fazer, a começar pela consciencializa-
ção cada um de nós.

Nesse sentido a Valorpneu desafiou a APIB 
a participar em ações apoiadas de S.C.&E. 
(sensibilização, comunicação e educação).

Por sua vez a APIB contactou os seus asso-
ciados e a Continental Mabor aderiu desde 
a primeira hora.

Já a Dra. Manuela Guimarães, Diretora da 
Forave refere “Apesar das atuais circuns-
tâncias foi possível envolver nas ações 
ainda mais pessoas que no ano anterior, 
desde alunos, professores até ao pessoal 
de apoio. Da parte dos alunos apercebe-

mo-nos que o tema lhes interessou, houve 
mais participação e surgiu até a sugestão 
de um concurso de ideias. Estamos entu-
siasmados com esta abordagem por parte 
dos nossos alunos“.


