
 
 

 

Regulamento para a campanha  

 de recolha de equipamentos de  Ar Condicionado em fim de vida 

Daikin e Electrão  

 

A Daikin Airconditioning Portugal - Distribuição Equipamento Térmico, S.A, com sede no Edifício 
Dona Maria, Piso 0 A-B, Quinta da Fonte 2770-043 Paço D'arcos, pessoa coletiva nº 501334130, 
terá a decorrer de dia 06 de Janeiro a 31 de Março de 2020 uma campanha que visa valorizar 
equipamentos de ar condicionado entregues por instaladores de AVAC&V (Aquecimento, 
Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração) entregues ao Electrão – Associação de Gestão de 
Resíduos, com sede no Restelo Business Center, Bloco 5 – 4.ª, Av.ª Ilha da Madeira, 35 I, 1400-
203 Lisboa, oferecendo ainda vouchers de desconto Daikin válidos para compras na Loja Daikin 
Online até dia 31 de Maio de 2020. A presente campanha obedecerá às seguintes condições:  

 

1. Participantes 

A campanha destina-se a instaladores de AVAC&R, maiores de 18 anos, que efetuem entre 
as 09:00:00 horas de dia 02 de Agosto e as 23:59:59 horas do dia 30 de Novembro de 2021, 
o registo para participarem na campanha de  recolha de equipamentos de ar condicionado 
usados  na página https://www.daikin.pt/pt_pt/campanhas/reciclar2021.html  

Para a participação ser elegível, os participantes devem ter registo na plataforma Siliamb 
(Agência Portuguesa do Ambiente) e assinarem o protocolo de participação, enviado no 
momento da inscrição. Sem o número APA e a assinatura do protocolo, a participação, a 
valorização e o voucher para compras online não serão entregues.  

A campanha destina-se ao canal profissional (B2B - business to business), não sendo aceites 
participações em nome de particulares ou consumidores.  

A campanha é válida para instaladores residentes em Portugal Continental e nos 
Arquipélagos dos Açores e da Madeira.  

 

2. Duração 

A campanha decorrerá entre as 09:00:00 do dia  02 de Agosto e as 23:59:59 horas do dia 30 
de Novembro de 2021, sendo que os pedidos de recolha dos equipamentos em fim de vida 
terão de ser registados entre essas duas datas.  Para participar na campanha, basta aceder 
ao link https://www.daikin.pt/pt_pt/campanhas/reciclar2021.html  entre os dias  02 de 
Agosto e as 23:59:59 horas do dia 30 de Novembro de 2021. Após o registo de participação, 
será encaminhado para a plataforma PoPE onde deverá fazer o seu pedido de recolha de 
equipamentos de ar condicionado usados.  

 

3. Equipamentos elegíveis para participação da campanha  

Serão considerados todos os equipamentos de ar condicionado de qualquer marca para a 
campanha, sendo que a valorização poderá variar de acordo com o estado de cada 
equipamento (condições válidas para recolhas iguais ou superiores a 500kg): 
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• Ar condicionado completo com ficha de intervenção (sem gás): 300€ por tonelada 

• Ar condicionado incompletos sem ficha de intervenção (com gás): 150€ por tonelada 

• Ar Condicionado Incompleto/sem serpentina: 50€ pro tonelada 

• Mistura de equipamentos elétricos e/ou eletrónicos: 75€ por tonelada 

• Ar Condicionado com recolha em obra: por orçamento 

Completos com ficha de intervenção (sem gás), significa que o equipamento foi entregue 
com todos os componentes constituintes para o normal funcionamento do mesmo, 
incluindo serpentina. 

Incompleto sem ficha de intervenção (com gás), significa  que foi entregue sem 1(um) ou 
mais componentes do equipamento, incluindo serpentina. 

Se o equipamento for entregue completo com ficha de intervenção (sem gás), a valorização 
pode chegar ao valor máximo de 300€ por tonelada, dependendo do estado dos 
equipamentos. O voucher de desconto de 25€ a usar na Loja Daikin Online será atribuído 
por cada 50kg de equipamentos de ar condicionado completos, recolhidos pelo Electrão. Os 
vouchers são atribuídos a todos os instaladores participantes na campanha, mas apenas 
aptos a ser descontados em compras na Loja Daikin online através de representantes Daikin 
(instaladores/revendedores).  

Os Instaladores que não são clientes diretos Daikin, têm a possibilidade de participar na 
campanha através de um Revendedor Daikin, podendo descontar os vouchers Daikin através 
do Revendedor Daikin elegido através do formulário de inscrição, disponível em 
https://www.daikin.pt/pt_pt/campanhas/reciclar.html 

O voucher no valor de 25 €, é atribuído por cada 50kg de equipamento e tem que ser 
necessariamente descontado na Loja Daikin numa encomenda de 1 conjunto split completo 
( unidade interior + unidade exterior). 

No caso de vouchers de valor superior, por exemplo 100 €, não é possível descontar na 
encomenda de 1 só conjunto split completo, o mesmo tem que ser desmultiplicado em 
vouchers de 25 €, e resultar na encomenda proporcional de 4 conjuntos split completos  
(exemplo: um voucher de 75 € , aquisição de 3 splits completos).  

O Revendedor Daikin está no direito de recusar o pedido de Revendedor preferencial 
durante a campanha, podendo o Instalador não cliente direto Daikin, optar por outro 
Revendedor Daikin da listagem disponível no formulário na página da campanha. 

Os vouchers Daikin podem ser utilizados em compras na Loja Daikin em www.lojadaikin.pt , 
a partir de 1 de Setembro de 2021 até ao dia 28 de Fevereiro de 2022, após a confirmação 
do peso total recolhido pelo Electrão.  

 

4. Registos e pedidos de recolha dos equipamentos  

Para o Electrão processar e proceder os pedidos de recolha, os centros de instaladores terão 
de ter registo nas plataformas Siliamb e PoPE.  

A plataforma Siliamb é uma plataforma da Agência Portuguesa do Ambiente e o registo é 
obrigatório para os produtores de resíduos que empreguem mais de dez trabalhadores, que 
produzam resíduos não urbanos, que produzam resíduos perigosos e que procedam à 
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recolha ou transporte de resíduos a título profissional. Através do registo no Siliamb, é 
possível emitir a e-Gar que permite aos operadores efetuarem a recolha dos equipamentos. 

A plataforma PoPE é a plataforma do Electrão que permite a criação dos pedidos de recolha 
dos equipamentos e tracking de todas as recolhas efetuadas anteriormente.  

Os pedidos de recolha só são válidos com os seguintes dados:  

• Nome do produtor/detentor 
• Morada 
• Código postal 
• Pessoa de contacto 
• Telefone 
• Tipo e quantidade de equipamentos a recolher 
• Dados para emissão de e-GAR: NIF do produtor/detentor + Nº APA da morada de 

recolha. 
 
A recolha poderá ser realizada no espaço de 15 dias úteis, sendo que nos Açores e Madeira 
este tempo poderá ser superior.  

 

5. Responsabilidades 

A Daikin e o Electrão gerem em parceria a campanha. Ambas as empresas são responsáveis 
pela gestão, setup, manutenção e acompanhamento da campanha, nomeadamente: 
receção e validação das participações, classificação de todas as participações, envio de e-
mails, bem como o desenvolvimento e manutenção das plataformas digitais da campanha, 
controlo e relatório da ação.  

A Daikin é a única responsável pelos valores de desconto a serem utilizados na Loja Daikin 
online, enquanto que o Electrão é responsável pela valorização monetária e recolha dos 
equipamentos de ar condicionados entregues no âmbito da campanha.  

 

6. Divulgação da campanha 

A campanha será divulgada nas plataformas digitais, comunicação social e outros suportes 
que a Daikin e o Electrão considerem ser relevantes. 

 

7. Dúvidas e esclarecimentos 

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimento, contacte o +351 969 784 337 ou 
envie um e-mail para marina.pinto@electrao.pt. 

 

8. Dados pessoais 

Os dados são recolhidos pela Daikin para executar e gerir a campanha, caso haja alguma 
adversidade nas inscrições. A Daikin e o Electrão assumem que todos os participantes 
cederam com consentimento as informações pessoais para fins desta campanha.  

Os mesmos poderão ser eliminados da base de dados quando o titular assim o entender, 
através do +351 969 784 337 ou endereçando um e-mail para marina.pinto@electrao.pt.  
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Os seus dados pessoais serão processados de acordo com a Política de Privacidade de Dados 
da Daikin, bem como do Electrão. 
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