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Portaria 572001, anexo ii, nº 3, alínea b): 
“Ao longo da cadeia de comércio, as faturas 
deverão ter discriminado o valor global 
que, em cada transação, corresponde à 
contribuição para a entidade gestora.” Pode 
desenhar o respetivo iDU da fatura de 
forma a informar o consumidor final.

 

 

 

PHC Ecovalor CS
A gestão integrada de Ecovalor com a faturação

Visite www.phc.pt

A solução que permite elaborar o cálculo das 
diversas taxas nos respetivos documentos e dossiers 
internos, bem como obter os dados para as respetivas 
Declarações Anuais.

Benefícios

Solução

Destinatários

tratamento integrado de 
ecovalor com a faturação

cálculo automático do 
ecovalor

empresas que vendem 
produtos sujeitos a 
ecovalor

http://www.phc.pt/portal/programs/estview.aspx?ref=Ecovalor
http://www.phc.pt
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este ecrã permite a introdução de valores referentes às taxas de ecovalor.

criação de tipos de pilhas/ acumuladores.• 
criação de materiais de embalagens, indicando a respetiva categoria.• 
classificação das pilhas/ acumuladores por peso, ecovalor por kg e quantidades existentes em determinado artigo.• 
configuração de artigos com diversas taxas de ecovalor (pilha/ acumulador, embalagens, reee e outros).• 
elaboração de análises que permitem preencher as diversas declarações anuais para as entidades gestoras.• 
configuração de documentos de faturação e dossiers internos para uso da funcionalidade.• 
cálculo automático do ecovalor.• 
impressão de documentos de faturação com a informação do ecovalor.• 

Stocks e Artigos
o ecrã de stocks e serviços, permite criar diversos artigos 
indicando o ecovalor a que está sujeito. Podendo ainda obser-
var uma listagem dos ecovalores desse artigo.

este módulo, integrado com o módulo PHc Gestão cs, permi-
te efetuar documentos de faturação e Dossiers internos com 
ecovalor. Deve configurar cada documento de forma a que o 
mesmo utilize ecovalor. Após a configuração do documento, 
ficam disponíveis nas linhas do mesmo as respetivas colunas 
relativas ao ecovalor. 

Ao clicar numa linha do documento no campo ecovalor, fica a 
saber em detalhe quais os ecovalores de referência desse mesmo 
produto.

Gestão de Pilhas/Acumuladores
Pode configurar pilhas/ acumuladores contidas no respetivo 
artigo, para a mesma referência, com datas diferentes e com a 
possibilidade de ativar ou inativar as mesmas.

Neste ecrã pode configurar os diversos tipos de pilhas/ acumuladores, 
indicando o seu respetivo ecovalor (euros/kg).

Gestão de Embalagens
o ecrã de materiais de embalagens permite definir os tipos 
de embalagens (papel/cartão, aço, plásticos, etc.). Posterior-
mente, pode definir para um respetivo artigo, quais os tipos 
de materiais utilizados. A informação configurada nestes ecrãs 
será vital para a obtenção dos dados necessários ao preenchi-
mento da respetiva Declaração Anual.

Aqui pode associar a cada tipo de pilha/ acumulador o seu respetivo peso. 
efetuando assim automaticamente o cálculo do ecovalor.

Principais funcionalidades
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Análise Global de Ecovalores
A Análise Global de ecovalores permite visualizar a informa-
ção relativa aos valores reais introduzidos nos documentos de 
faturação e dossiers internos, relativamente aos ecovalores de 
pilhas/ acumuladores e embalagens.

Declaração de ecovalores das embalagens.

Declaração de ecovalores das pilhas/acumuladores.

As Declarações de ecovalores de embalagens e pilhas/ acu-
muladores servem de apoio ao preenchimento das respetivas 
declarações anuais a entregar (pagar) à respetiva entidade 
gestora.

este documento tem como objetivo descrever as funcionalida des do software. como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no 
mesmo formato. se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do software, se a mes ma corresponde ao que necessita.
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©PHc | todos os direitos sobre este documento estão reservados. este documento tem apenas objetivos de informação. 
A PHc não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHc é uma marca registada.

design | www.cabine.pt

Para saber tudo sobre a PHc, subscreva a “iDirecto” 
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

http://www.cabine.pt
www.phc.pt/idirecto

