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Prestações Financeiras 2019
Fees 2019

As prestações financeiras apresentadas servem de cálculo ao
valor devido pelo Aderente à ERP Portugal como contrapartida
pela transferência da responsabilidade pela gestão de Resíduos
de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos.
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The presented fees are the base for calculating annual amounts
payable by the Members to ERP Portugal in consideration of the
transfer of the responsibility for WEEE management.

A estrutura de preços é baseada no princípio "quilograma
colocado no mercado” (placed on the market - POM).
The price structure is based on the principle “kilograms placed on
market” (POM).
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Apresentamos a tabela de prestações financeiras por POM, organizadas por categoria legal.
The Electrical and Electronic Equipment POM fees are presented by category.
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Categoria de EEE | EEE Category

Prestação Financeira | Fee
(€/ton)

Equipamentos de Regulação de Temperatura
Temperature exchange equipment

80,24

Tv e Monitores
TV/ Monitors

197,46

Lâmpadas
Lamps

491,94

Lâmpadas LED
LED Lamps

467,34

Equipamentos de grandes dimensões
Large equipment

35,29

Equipamentos de pequenas dimensões
Small equipment

43,36

Equipamentos IT
IT Equipment

27,13
Sobre todos os montantes descritos, acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.
All these values will be increased by VAT at the legal rate in force.
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Condições para Aderentes
de Pequena Dimensão
Conditions for Small Dimension Members
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Para os aderentes de pequena dimensão e para
as situações pontuais de colocação de
Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no
mercado.
For small members and for specific situations of
placing Electrical and Electronic Equipment on the
market.
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Requisitos | Requirements
Aplicável a produtores que tenham uma colocação anual de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no mercado nacional de peso igual ou
inferior a 1 tonelada.
Applicable to producers with an annual placed of 1 tonne or less in the national market.

Condições do Aderente | Terms of the Members
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▪ Nos casos em que a colocação no mercado não atinja 1 tonelada, mas o valor de prestação financeira apurado na sequência da
apresentação da declaração anual seja superior a 80,00€, os Aderentes ficam obrigados a pagar o valor que resultar da
declaração;
In cases where the placing on the market does not reach 1 tonne, but the financial value calculated following the submission of the
annual declaration is higher than € 80.00, the Members are required to pay the amount resulting from the declaration;
▪ Nos casos em que a colocação no mercado ultrapasse 1 tonelada mas o valor de prestação financeira apurado na sequência da
apresentação da declaração anual seja inferior a 80,00€, os Aderentes apenas pagarão a contribuição financeira anual mínima.
In cases where the placing on the market exceeds 1 tonne but the amount of the fee calculated following the submission of the
annual declaration is less than € 80.00, the Members will only pay the minimum annual financial contribution.
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Critérios das Bonificações
Económico-Financeiras e Ambientais
Criteria for Economic-Financial and
Environmental Bonifications
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Os valores apresentados poderão ser reduzidos
de acordo com o modelo de bonificações da ERP
Portugal, desde que cumpridos os critérios de
elegibilidade.
The prices presented may be reduced according
to ERP Portugal bonifications model.
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Categoria Legal
Legal Category

Descrição | Description

Desconto | Rebate
(%)

Todas | All

Fidelização temporal (manutenção do contrato de aderente até ao termo de vigência da licença da Entidade Gestora) |
Customer loyalty (maintenance of the adhesion agreement until the expiration of the license of the Compliance Scheme)

4.00%

Todas | All

Fidelização por adesão a mais do que um fluxo específico gerido pela Entidade Gestora (P&A) | Loyalty by adhesion to
more than one specific stream managed by ERP (B&A)

1.00%

1

Frigoríficos com fluídos de arrefecimento com potencial de aquecimento (GWP*) < 15 | Refrigerators with cooling fluids
with GWP* <15

2.00%

2

Computadores portáteis ou tablets sem retardadores de chama bromados | Laptops or tablets without brominated
flame retardants

1.00%

2

TV sem retardadores de chama bromados | TV without brominated flame retardants

4.00%

4 e/and 5

Aspiradores com componentes plásticas > 25 gr que não contenham retardadores de chama bromados | Vacuum
cleaners with plastics components > 25 gr not containing brominated flame retardants

1.00%

5

Consolas de jogos sem retardadores de chama bromados | Games consoles without brominated flame retardants

1.00%

1 e/and 4

Equipamento que tenha categoria energética A+++ | Equipment with energy efficiency A+++

2.00%

1 e/and 4

Equipamento que tenha categoria energética A++ | Equipment with energy efficiency A++

1.00%

Todas | All

Aplicável a produtores que organizem campanhas adicionais de prevenção e comunicação em conjunto com a ERP
Portugal | Producers who organize additional prevention and awareness campaigns together with ERP Portugal

1.00%

- Frigoríficos que contenham documentação técnica de reparação | Refrigerators with technical repair documentation

1

OU | OR

1.00%

- Disponibilidade de venda de peças de reposição em separado | Availability of sale of spare parts separately

4 e/and 5

- Ferramentas elétricas que contenham documentação técnica de reparação | Electrical tools with tecnhical repair
documentation
OU | OR

- Disponibilidade de venda de peças de reposição em separado| Availability of sale of spare parts separately

5.00%
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Categoria Legal
Legal Category

Descrição | Description

Desconto | Rebate
(%)

- Consola de jogos que contenham documentação técnica de reparação | Games consoles with tecnical repair
documentation
OU | OR
5

- Disponibilidade de venda de peças de reposição em separado| Availability of sale of spare parts separately

1.00%

OU | OR
- Ausência de retardadores de chama bromados no casco de plástico | Absence of brominated flame retardants in
plastic hull
4

5

- Máquinas de lavar roupa ou loiça com disponibilidade de venda de peças de reposição separadas até 11 anos |
Washing machines or dishwashers with availability of sale of spare parts up to 11 years
- Máquinas de café e chaleiras com disponibilidade de venda de peças de reposição separadas até 5 anos | Coffee
machines and electric kettle with availability of sale of spare parts up to 5 years
E | AND

1.00%

1.00%

- Disponibilidade de documentação técnica de reparação | Availability of technical repair documentation
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- Computadores com periféricos standard incluindo cartões de memória e leitores | Computers with standard
peripherals including memory cards and readers
- Ausência de tintas e coberturas que dificultam a reciclagem e reutilização | Absence of paint and coverage that make
recycling and reuse difficult

1.00%

- Impressoras que podem ser totalmente desmanteladas com equipamento standard | Printers that can be completely
dismantled with standard equipment
4

E | AND

5.00%

- Disponibilidade de venda de peças de reposição separadas até 5 anos | Availability of sale of spare parts separately uo
to 5 years
- Impressoras que podem ser totalmente desmanteladas com equipamento standard | Printers that can be completely
dismantled with standard equipment
6

E | AND
- Disponibilidade de venda de peças de reposição separadas até 5 anos | Availability of sale of spare parts separately uo
to 5 years

4.00%
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European Recycling Platform
ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos
Centro Emp. Ribeira da Penha Longa | R. D. Dinis Bordalo Pinheiro N.º 467 B
2645-539 Alcabideche
Telefone: 00351 219 119 630
Email: info@erp-portugal.pt
Web: www.erp-recycling.pt

