


Em 2000 é formada a Sucatas 
Pinto, empresa que conta com a 
experiência da tradição familiar 
dos seus fundadores. Em junção 
a esta experiência, a Sucatas 
Pinto prima pelos seus valores e 
pela qualidade dos seus serviços, 
tendo sempre em consideração 
o seu compromisso com o meio 
ambiente, com os seus clientes e 
fornecedores.

Recolher, reciclar, valorizar e 
reutilizar Metais Ferrosos e Metais 
Não Ferrosos e Veículos em fim 
de vida, ajudando a garantir a 
sustentabilidade e a preservação 
do meio ambiente, desenvolvendo 
ambientes de negócios, nacionais 
e internacionais, que garantam 
a satisfação dos seus clientes, 
fornecedores e colaboradores.

Ser uma referência no ramo da 
gestão de resíduos, reconhecida 
por clientes e fornecedores como 
melhor opção, destacando-se pela 
sua preocupação com o meio 
ambiente.

MISSÃO

VISÃO



A principal atividade da Sucatas 
Pinto é a Gestão de Resíduos - 
Sucata - provenientes de vários 
Sectores de Atividade, tendo Alvará 
para a recolha, triagem, tratamento 
e posterior valorização de Metais 
Ferrosos e Metais Não Ferrosos. 

A empresa investe em meios 
logísticos e em recursos humanos 
altamente capacitados para lhe 
permitir garantir a qualidade e 
excelência de todo o processo, com 
vista a satisfação das necessidades 
dos clientes e partes interessadas.



A empresa recolhe/receciona 
vários resíduos de metais 
ferrosos e não ferrosos 
proveniências de distintas 
áreas (industria, gestores de 
resíduos e particulares) que 
tria e classifica por forma a 
satisfazer os diversos critérios 
solicitados pelos vários clientes 
(industria/fundição, siderurgia e 
gestores de resíduos).





Como Centro de Abate de 
Veículos em Fim de Vida, a 
Sucatas Pinto está acreditada 
pela ValorCar e trata do abate 
de qualquer Veículo em Fim de 
Vida (VFV) que em consequência 
de acidente, avaria, mau estado 
ou outro motivo, não apresenta 
condições para a sua circulação, 
passando a constituir um resíduo. 

A empresa fornece Reboque, 
Cancelamento de Matrículas e 
Certificado de Abate da Viatura.

Documentos necessários aos 
Particulares:
• Livrete; 
• Título do Registo de Propriedade 
(ou o Certificado de Matrícula); 
• Dados do Bilhete de Identidade do 
proprietário; 
• Dados do Cartão de Contribuinte 
do proprietário; 
• Modelo 09 do IMT devidamente 
assinado.

Documentos necessários às 
Empresas:
• Livrete; 
• Título do Registo de Propriedade 
(ou o Certificado de Matrícula); 
• Cópia do cartão de contribuinte da 
empresa;
• Modelo 09 do IMT devidamente 
assinado pelo responsável e 
reconhecido por um advogado/
notário.

ABATE DE VEÍCULOS
EM FIM DE VIDA



A Sucatas Pinto, com vista a um 
desenvolvimento mais sustentável 
do Planeta Terra, evita o uso de 
utilização de matérias primas 
e de outros recursos do planeta 
para a produção de materiais da 
indústria automóvel, através da 
reutilização dos componentes dos 
veículos para a sua recolocação no 
mercado.

Com o serviço de Venda de Peças 
Automóvel usadas, a Sucatas 
Pinto foca-se na satisfação do 
seu cliente através da rapidez e 
transparência dos seus serviços.



Sustentabilidade é um dos 
mais recentes temas de consciência 
social e ambiental, e da tecnologia 
do futuro. Quando ouvimos a 
palavra
"sustentabilidade" tendemos a 
pensar em fontes de combustíveis 
renováveis, em
reduzir as emissões de carbono, em 
proteger o ecossistema e em tentar
encontrar um equilíbrio entre a 
saúde do nosso planeta e a inovação 
tecnológica.
Como a reciclagem de sucata 
beneficia o meio ambiente?
Reciclagem de sucata de metal 
requer significativamente menos 
energia
do que a fabricação de metais 
de matéria-prima. Em média, a 
energia estimada
economizada usando metais 
reciclados é mais de 50%, para o 
ferro e aço, sendo
que para o alumínio e cobre atinge 
os 90% e os 95%, respetivamente.
Como o metal pode ser reciclado 
e reutilizado indefinidamente, 
reciclagem
de sucata permite-nos preservar 
os recursos finitos que temos no 
Planeta Terra,
contribuindo para um futuro mais 
sustentável para as economias e 
ambientes globais e locais. Como 
a reciclagem de dos componentes 

automobilísticos beneficia o 
meioambiente? 
A maioria dos componentes dos 
automóveis pode ser reciclada 
para peças ecomponentes 
utilizáveis. Depois do carro 
chegar à Sucatas Pinto, ele é 
direcionado para a zona de 
despoluição de Veículos em Fim 
de Vida, onde serão retirados 
os combustíveis e os óleos 
para posteriormente enviar 
a um Centro Autorizado e 
Certificado. Após a despoluição 
do veículo, este segue para a 
Zona de Desmantelamento, 
onde há a separação do material 
que poderá ser reutilizado para 
venda e dos materiais que serão 
reciclados.
Numa fase final, o veículo é 
esmagado, desfiado, e os metais 
resultantes  são vendidos para 
fábricas e fundições para a sua 
fusão e posterior reutilização .



rua fonte bolida, 68-78
4585-423 rebordosa

portugal

www.sucataspinto.pt

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional
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