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Destaques

Visita técnica às instalações do
CITVRSU de Coimbra
A equipa do IPC do projeto LIFE PAYT visitou as
instalações do Centro Integrado de Tratamento e
Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos
(CITVRSU) em Coimbra, gerido pela ERSUC –
Resíduos Sólidos do Centro S.A. A visita às
instalações permitiu observar o ciclo de tratamento
desde o fosso onde todos os resíduos são

descarregados, até à zona de maturação do composto. …

Ler mais.

Condeixa conhece a composição
dos seus resíduos urbanos
Decorreu ao longo da semana de 27 a 31 de
Março uma campanha de caracterização física de
resíduos urbanos em Condeixa. O objetivo é
estimar a composição dos resíduos
indiferenciados recolhidos pelo município em
vários locais do concelho. A campanha que
decorreu ao longo de 5 dias, analisou diversos
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contentores de resíduos indiferenciados, em especial aqueles gerados pelo setor comercial. …

Ler mais.

Projeto LIFE PAYT apresentado
em seminário dedicado aos
municípios
Decorreu na Escola Superior Agrária de Coimbra,
no passado dia 29 de Março, um seminário
dedicado ao tema: “Os municípios e as questões

ambientais do séc. XXI”, com o objetivo de debater as diferentes formas de adaptação dos
municípios às grandes questões ambientais. O seminário contou com a presença da
coordenadora do projeto LIFE PAYT, Doutora Célia Ferreira, que apresentou …

Ler mais.

Definido o conjunto de
indicadores ambientais para o
projeto LIFE-PAYT

Durante o projeto LIFE PAYT serão utilizados indicadores para medir o desempenho ambiental
das várias ações. A seleção dos indicadores foi realizada por uma equipa do Instituto Politécnico
de Coimbra (IPC) em colaboração com os parceiros do projeto, a Universidade Nacional Técnica
de Atenas e Autoridades Locais envolvidas. Quantos resíduos produzimos? Quantos separamos?
Quantos poderíamos separar?  Quais são as consequências …

Ler mais.

O projeto LIFE PAYT adere aos
Critérios das Compras Públicas
Ecológicas!
O projeto LIFE PAYT, que irá decorrer em três
municípios Portugueses e outros dois municípios,
um do Chipre e o outro da Grécia, tem uma
política ativa de compras ecológicas, reduzindo o
impacto ambiental e a pegada de carbono.   Na
fase inicial, a aquisição de centenas de
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contentores para recolha de resíduos indiferenciados é uma das ações cujo impacto …

Ler mais.

Presença na comunicação Social
 

Sistema mede quantidade de
lixo nos contentores para
determinar taxa
Um projecto que incentiva a separação do lixo e a
reciclagem está a ser testado em Lisboa, Aveiro e
Condeixa. São contentores especiais que

percebem se há ou não separação de resíduos.E quem não a fizer acaba por pagar. Notícia
original em SIC Notícias

Ler mais.

Condeixa integra projeto
internacional para incentivar
separação de lixos
O município de Condeixa aderiu ao projeto
internacional LIFE PAYT, em parceria com outros
municípios portugueses (Aveiro e Lisboa) e do sul
da Europa, para promover a reciclagem e reduzir a
produção de lixo indiferenciado. Em Condeixa este
projeto prevê a realização de um estudo para aplicação de um modelo tarifário tendo por base o
princípio “Pay-as-You-Throw”, ou seja “pague …

Ler mais.

Aprovado Projeto LIFE PAYT
Aveiro integra o projeto LIFE PAYT, um projeto
europeu que tem como principal objetivo a
prevenção de resíduos, reutilização e recolha
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seletiva num consórcio liderado pelo IPC que inclui mais sete parceiros: Câmara Municipal de
Aveiro, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Câmara Municipal
de Larnaka (Chipre), Câmara Municipal de Vrilissia (Grécia), Universidade Técnica Nacional de
Atenas (Grécia) …

Ler mais.

Condeixa aposta na redução de
resíduos
Trata-se de uma ferramenta para reduzir os
resíduos no Sul da Europa, através de um
conjunto de métodos, tecnologias e acções que
«conduzam à alteração de comportamentos por
parte da população», contribuindo para a
«prevenção e redução da quantidade de resíduos indiferenciados e para o incremento da
separação». Em causa está o projecto Life Payt, que ontem foi lançado, em …

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
resíduos por parte das autarquias, contribuindo

para a sustentabilidade económica".

Ler mais.

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
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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.

Siga-nos nas redes sociais
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