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ERP Portugal – Ecovalores Pilhas e Acumuladores | Fees Batteries and Accumulators – 2022 

 
As prestações financeiras do modelo financeiro têm a aprovação da APA, I.P. e da DGAE. 

The fees of the price model have the approval from APA, I.P. and DGAE. 
 

 PRESTAÇÕES FINANCEIRAS Janeiro 2022 
Fees January 2022 

 

Categoria de PA | BA Category 
Prestação Financeira | Fees 

(€/kg) 

Pilhas e Acumuladores Portáteis | Portable Batteries and Accumulators 

Alcalinas | Alkaline 0,2137 

Botão | Cell-Button 0,8526 

Chumbo Ácido | Lead-Acid 0,0100 

Iões de lítio | Lithium Ion 0,2231 

Lítio e Outras | Lithium and others  0,7146 

NiCd (Níquel Cádmio) | NiCd (Nickel - Cadmium) 0,1814 

NiMH (Níquel Metal Hidreto) | NiMH (Nickel – Metal Hydride) 0,0389 

Zinco Carbono | Zinc-Carbon 0,2298 

Pilhas e Acumuladores Industriais | Industrial Batteries and Accumulators 

Chumbo Ácido | Lead-Acid 0,0275 

NiCd (Níquel Cádmio) | NiCd (Nickel - Cadmium) 0,9072 

NiMH (Níquel Metal Hidreto) | NiMH (Nickel – Metal Hydride) 0,3651 

Iões de lítio | Lithium Ion 1,1451 

Outras | Others 0,7553 

 
 

Sobre todos os montantes descritos, acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. 

All these values accrue VAT at the legal rate in force. 
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Os valores apresentados poderão ser reduzidos de acordo com o modelo de bonificações da ERP Portugal. 

The prices presented may be reduced according to ERP Portugal rebate model. 

 

Categoria da Bonificação 

Category of the Bonus 

Descrição 

Description 

Bonificações (%) 

Bonus (%) 

A 
Fidelização Temporal 

Customer loyalty 
2,00 

B 

Fidelização por adesão a mais do que um fluxo específico gerido pela 

ERP Portugal (EEE) 

Loyalty by joining more than one specific stream managed by ERP 

Portugal (EEE) 

1,00 

C 

Aplicável a produtores que organizem campanhas adicionais de 

prevenção e comunicação em conjunto com a ERPPT 

Producers who organize additional prevention and awareness 

campaigns together with ERPPT 

1,00 

D 

Entrega de RPA à ERP Portugal, de pelo menos 100kg por ano, para 

encaminhamento para reciclagem 

Forwarding WBA to ERP Portugal of at least 100kg per year for 

recycling 

1,00 

 

 

 

 

CONDIÇÕES DE ADERENTE DE PEQUENA DIMENSÃO | CONDITIONS FOR SMALL DIMENSION MEMBERS 
Requisitos | Requirements 
 
Para os aderentes de pequena dimensão e para as situações pontuais de colocação de Pilhas e Acumuladores Portáteis e 
Industriais no mercado. 
For small members and for specific situations of placing Portable and Industrial Batteries and Accumulators on the market. 
 
Aderentes que tenham uma colocação anual de pilhas e acumuladores no mercado nacional de peso igual ou inferior a 25,00 
Quilogramas | Members who have an annual BA placement in the national market weighing 25,00 kilograms or less: 
 

▪ Pagamento de Contribuição Financeira Anual Mínima no valor de 75,00€. Devida no momento de adesão, e, 
posteriormente, no dia 20 de março de cada ano de adesão; 
Payment of Annual Minimum Financial Contribution in the amount of € 75.00. Due at the time of accession, 
andthereafter on March 20 of each year of membership; 

 
▪ Apresentação de Declaração Anual apresentada no momento de adesão, e, posteriormente, entre o dia 1 de janeiro e 

o dia 15 de março de cada ano de adesão. 
Presentation of Annual Declaration submitted at the time of registration, and thereafter between January 1 and March 
15 of each year of membership. 

 
Os fatores de bonificação não se aplicam aos aderentes que se enquadram nas condições de pequena dimensão. 
Bonification Model does not apply to members who fall under the conditions of small dimension. 

 


