
GESTÃO DE RESÍDUOS
GRA Software de qualidade que 

satisfaz as exigências dos 
segmentos de mercado onde 

se posiciona.
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A Gestão de Resíduos Analogon é 
uma aplicação vocacionada para a 
gestão e impressão do modelo 
A - 1428 (Guia de Acompanhamento 
de Resíduos), gestão de resíduos de 
construção e demolição (RCD) e 
gestão dos certificados de Veículos 
em fim de vida, o processo de 
despoluição/desmantelamento e a 
gestão de peças.

A GRA está dotada de um ambiente 
de trabalho sofisticado, agradável e 
intuitivo, cujo principal objectivo é 
apresentar ao utilizador toda a 
informação de uma forma rápida e 
directa.

GRA

O GRA está segmentado em 
quatro linhas de produtos:
 
1. Essencial, 
2. Essencial +  
3. Operador
4. Operador +

SOLUÇÕES ANALOGON

OPERADORESSENCIAL

ESSENCIAL
+

OPERADOR
+

GESTOR COMERCIAL

MÓDULOS DISPONÍVEIS.

Veículos em Fim de Vida.

Resíduos de Construção e Demolição.

Resíduos de Óleos.

Interface Balança.

Aluguer de Equipamentos.

Metais Não Preciosos.

VFV.
RCD.

RO.

 IB.
AE.

MNP.
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ESPECIALIDADES

RCD

• Guia de acompanhamento de 
RCD

• Certificado de recção de RCD
• Construtores/ Obras
• Ligação ao módulo vendas – 

produtos da triagem;
• Métodos de tratamento e 

triagem

• Gestão de de amostras
• Relatório de carga de óleos 

VFV

// SEGMENTAÇÃO POR LINHAS E MÓDULOS

Clientes/Produtores

Fornecedores/Transportadores/Destinatários

Processos (PROC)

Guia de Acompanhamento (modelo A)

Impressão no modelo A – 1428

Importação SIRAPA – Formulário B

Importação SIRAPA – Formulário C1

Importação SIRAPA – Formulário C2

Importação SIRAPA – Formulário D1

Emissão da eGAR - Produtor

Emissão da eGAR – Destinatário/Transportador

Talão de pesagem

Stock de LERs (Resíduos)

Vendas/Compras (Faturação)

Avenças

Contas Correntes (CC)

Stocks

Assistente de faturação (GAR, RCD, TP, etc)

Funcionários\Motoristas

MÓDULOS (Pode adquirir estes módulos à parte)

•Fluxos de operações de 
desmantelamento/despoluição

•Stock de Peças/Componentes
•Impressão do Modelo 9, 
  10 e 13  – IMTT
•Veículos
•Formulário anual VFV
•Certificado de destruição de 

veículos em fim de vida
•Gestão de números de série
•Relatório de veículos abatidos - 

IMTT

RO MNP

OPERADOR 

• Multi-balanças
• Obtenção de pesagens   

(GAR, RCD, TP, etc.) 

• Fluxo de entrega, recolha, 
troca e limpeza

• Assistente de faturação dos 
serviços

• Localização
• Contrato
• Imputação de custos fixos
• Números de série
• Preços: fixos e automáticos
• Gestão de contentores 

• Registo e consulta da 
transação (Lei n.º 54/2012)

• Pagamento automático 
(autofacturação) 
• Emissão da GAR

AE IB

ESSENCIAL



Rua Dr. Eduardo Gonçalves nº 2
4720-343 Ferreiros - Amares

Braga - Portugal

e. analogon@analogon.pt
 t. 253 908 398

m. 969 609 773

A EMPRESA

A  Analogon é uma empresa 100% 
nacional, tendo como objetivo o 
desenvolvimento de software de qualidade 
para satisfazer as exigências dos 
segmentos de mercado onde se posiciona.

Com uma ampla oferta de produtos e 
serviços desenvolvidos para o mercados 
nacional, a Analogon Software, desenvolve 
projetos de integração e à medida das 
necessidades dos nossos clientes.

“Projetos de integração e à 
medida das necessidades dos 
nossos clientes.”

Somos uma equipa composta por 
quadros com experiência de longos anos 
no desenvolvimento de soluções para 
diversos segmentos de mercados.

As soluções Analogon Software foram 
certificadas a partir do dia 2 de 
Novembro de 2010. Estas soluções, para 
além de disponibilizarem novas 
funcionalidades, cumprem as obrigações 
impostas na Portaria n.º 363/2010.


