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Newsletter LIFE PAYT - Dezembro 2016 

 

Destaques 

 

24 Novembro de 2016: 
Evento de Lançamento 

A Câmara Municipal de Lisboa, em 
conjunto com a Câmara Municipal de 
Aveiro, a Câmara Municipal de 
Condeixa-a-Nova, a Universidade de 
Aveiro e o Politécnico de Coimbra 
organizaram o evento de lançamento 
do projeto LIFE PAYT - Uma 
ferramenta para reduzir os resíduos 
no Sul da Europa, que teve lugar no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, Lisboa, Praça do … 

Ler mais. 
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3 Novembro 2016: Participação 
no Evento INTERLIFE 

Decorreu no dia 3 e 4 de Novembro, no Luso o 
evento INTERLIFE, organizado pela APA 
(Agência Portuguesa do Ambiente). No 
seguimento de um convite da APA, o projecto LIFE PAYT fez uma apresentação sumária sobre 
o projeto e sobre a experiência de preparação e submissão da candidatura. Este evento foi 
bastante interessante, tendo constituído uma oportunidade excelente para partilhar 
experiências … 

Ler mais. 

 

Presença na comunicação Social 

  

 

Condeixa integra projecto de 
pagar apenas o lixo que se faz 

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova integra o 
projecto internacional Life Payt, em parceria com 
outros municípios e instituições, foi hoje 
anunciado. O projecto Life Payt, aprovado pela 
Comissão Europeia em Junho de 2016, designado 
“Payt – Ferramenta para Reduzir Resíduos no Sul 
da Europa”, pretende introduzir métodos, 
tecnologias e acções, que conduzam à alteração 

de comportamentos por parte da população … 

Ler mais. 

 

 

Lisboa testa ferramenta 
inovadora para redução de 
resíduos 

Lisboa vai testar um modelo de tarifação de 
resíduos PAYT - pague-apenas-o-que-deita fora. O 
sistema, fomenta a recolha seletiva e pretende 
"reduzir os custos com a recolha e tratamento de 
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resíduos por parte das autarquias, contribuindo para a sustentabilidade económica". 

Ler mais. 

 

 

Colunista Susana Rodrigues 
(Resíduos-Recolha): Projecto 
LIFE PAYT 

Neste artigo quero destacar o lançamento do 
projecto LIFE PAYT que irá ter lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Lisboa, no 
dia 24 de Novembro. É um projecto liderado por Portugal, cofinanciado pelo programa LIFE da 
União Europeia, que conta com três municípios nacionais - Lisboa, Aveiro e Condeixa-a-Nova, 
um grego (Vrilissia) e um de Chipre (Larnaka), e três instituições de ensino, nomeadamente a 
Universidade de Aveiro, a Universidade Técnica Nacional de Atenas e o Politécnico de 
Coimbra, este último líder de consórcio. Com um orçamento de 2.517.571 euros e uma 
duração de 3 anos, este projecto pretende desenvolver uma ferramenta para “reduzir os 
resíduos no Sul da Europa”, suportada num modelo de tarifação de resíduos PAYT – pay as 
you throw. 

Ler mais. 

 

 

Programa LIFE apoia 3 projetos 
portugueses inovadores em 
Ambiente e Ação Climática 

A Comissão Europeia aprovou um pacote de 
investimento de 222,7 milhões de euros, para 
apoiar a transição da Europa para um futuro mais sustentável e com baixas emissões de 
carbono, apoio que provém do Programa LIFE para o Ambiente e a Ação Climática. Em 
Portugal, foram contemplados três Projetos, com um financiamento global de 7,3 milhões de 
euros. O financiamento … 

Ler mais. 

 

Siga-nos nas redes sociais 
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LIFE PAYT - Uma ferramenta para reduzir os resíduos no Sul da Europa. 
Projecto co-financiado pelo programa Europeu LIFE. 

 
Visite-nos em http://www.life-payt.eu 

 
Para evitar que a newsletter acabe na pasta de SPAM, adicione o email pr@life-payt.eu à sua lista 

de contactos. 

 

 


