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Lisboa, abril de zorT

Exmo(a) Senhor(a),

Ao longo de sete ediqoes consecutivas, a Valorpneu atribuiu o Premio lnov,
com o objetivo de premiar
solugdes inovadoras para o destino sustentavei dos pneus usados.
Na evolugao desta iniciativa, a Valorpneu
langa agora o Prdmio lnov.agSo, cujo novo ob.letivo e apoiar as
rdeias candidatas a sairem do papel
e tornarem-se uma realsolug5o de mercado.
O Premio lnov ag6o Valorpneu e pois a oportunidade de fazer os projetos
relacionados com os pneus
em fim de vida ou materiais derivados da sua reciclagem a tornarem-se
casos reais de sucesso, ganhando
o reconhecimento e a viabilidade que o espirito empieendedor
merece.

Podem candidatar-se ao Premio lnov.aqEo Valorpneu estudantes
individuais ou em grupo, investigadores
ou institutos de investigagEo, pessoas singulares, empresas, associag6es
industriais e comerciais, entre
outras organizagOes que acreditam poder beneficiar desta iniciativa
e alavancar o premio lnov.agao
Valorpneu, sendo que todos os detalhes sobre o processo
simplificado de candidatrr.,
.oro
informagoes globais desta iniciativa, estEo permanentemente
disponiveis

b.,

em www.inovacaovalorpneu.pt.

Sendo uma aposta inovadora no panorama d,o empreendedorismo
nacional, o sucesso do pr6mio lnov.agEo
Valorpneu depende do contributo de todos- E neite sentido que
pedimos a sua melhor colaboragdo para
a.ludar na promogao e divulgaqao desta iniciativa, designadamente
atraves da colocagEo em local visivel
das peEas de promoqEo aquijuntas.
Estamos certos que, com o apoio de todos, esta iniciativa vai
ser uma refer€ncia no panorama
do empreendedorismo nacional e ajudar boas ideias a sairem do papel.
Contamos consigo porque o Ambiente conta connosco.

Com os meus melhores cumprimentos,

MUNICIPIO DE ALVAIAZERE

Se:gio
Climenia Silva

(Diretora-Ceral da Valorpneu)
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