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POSEUR abre concurso 
para sistemas inovadores 
no setor dos resíduos 

urbanos 

  O POSEUR tem 5 milhões de euros para promover a implementação de 
sistemas inovadores de recolha seletiva porta-a-porta, sistemas PAYT ou 
outros sistemas comprovadamente inovadores com vista ao aumento da 
recolha seletiva e reciclagem. O concurso, aberto de 10 de julho a 15 de 
dezembro de 2017, destina-se a autarquias e suas associações, ao setor 
empresarial local e a empresas concessionárias … 

Ler mais. 
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Participação na 1ª esLCA 
Summer School 

    No início do passado mês de julho o 
bolseiro Álvaro Braña, do Politécnico de 
Coimbra, participou na 1st esLCA 
Summer School, que teve lugar na 

Escola Técnica Superior de Engenharia da Universidade de Santiago de 
Compostela (USC), com o objetivo de aprofundar conhecimentos na 
Avaliação de Ciclo de Vida. O grupo de participantes (procedentes dum 
amplo número de … 

Ler mais. 

 

 

Apresentação do projeto 
LIFE PAYT no encontro 
ciência FCT 

Decorreu em Lisboa, entre os dias 03 e 
05 de Julho, o evento Ciência 2017 – 
Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal. O evento, organizado 
pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, juntou a comunidade 
científica portuguesa O projeto LIFE PAYT esteve presente com uma 
comunicação, integrada na sessão dedicada à economia circular: “O 
caminho … 

Ler mais. 

 

 

Encontro da Comissão de 
Gestão do projeto LIFE 
PAYT em Atenas 

Decorreu em Atenas, entre os dias 26 e 
27 de Junho, o segundo encontro da 

Comissão de Gestão do projeto LIFE PAYT. Esta comissão é constituída 
pelos representantes de cada parceiro, responsáveis pela coordenação 
técnica geral e pela gestão do projeto, monitorizando o progresso e 
assegurando a realização das tarefas. Durante este encontro foi possível 
analisar o progresso geral do … 

Ler mais. 
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Participação em 
Conferência Internacional 
dedicada à Gestão de 
Resíduos Urbanos 

    A equipa do projeto LIFE PAYT 
esteve presente na “5th International 
Conference on Sustainable Solid Waste 
Management” que decorreu em Atenas, 
entre os dias 21 e 24 de Junho. No 
âmbito da conferência foi apresentado 
um poster “Transition to PAYT tariffs in 
Southern European Countries: the 
contribute of LIEF PAYT project” e 
efetuadas diversas apresentações orais 
referentes ao … 

Ler mais. 

 

 

Aveiro: Adoção de tarifas 
de resíduos PAYT 
("Pague-o-que-deita-fora") 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) 
tem vindo a dinamizar o projeto 
Europeu “LIFE PAYT”, o qual integra 

desde finais de 2016 juntamente com as cidades de Lisboa, Condeixa-a-
Nova, Vrilissia (Grécia) and Larnaca (Chipre). O objetivo principal do projeto 
LIFE PAYT é apoiar os municípios na adoção de tarifas de resíduos PAYT 
("Pague-o-que-deita-fora"), que encorajará a adoção de práticas de … 

Ler mais. 

 

 

Aveiro conhece a 
composição física dos 
resíduos produzidos no 
Bairro da Forca 

  O objetivo desta campanha é 
conhecer a composição dos resíduos 
indiferenciados produzidos no Bairro da 

Forca, em Aveiro. Ao longo de 4 dias, a SUMA realizou um circuito 
dedicado ao Bairro da Forca. Os resíduos, encaminhados para as 
instalações da ERSUC, foram analisados pela empresa ECOGESTUS. Em 
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conjunto com outras ações, os resultados desta campanha permitirão 
identificar as atuais … 

Ler mais. 

 

 

Visita à Maiambiente 

No passado dia 13 de Junho, a equipa 
do Município de Aveiro e do IPC afeta 
ao projeto LIFE PAYT visitou as 
instalações da Maiambiente. Sendo a 
Maiambiente pioneira na 
implementação de sistemas PAYT, a 

visita teve como principal objetivo a partilha de conhecimento e 
experiências em sistemas de gestão de resíduos urbanos. Foram discutidas 
questões relacionadas com o sistema, … 

Ler mais. 

 

 

Reunião da Equipa de 
Monitorização 

  Decorreu no passado dia 09 de Junho, 
a reunião de acompanhamento anual 
pela Comissão Europeia/EASME, 
presidida pela  Dr. Filipa Ferrão. Na 
reunião onde foi apresentado o trabalho 
desenvolvido no âmbito do projeto LIFE 

PAYT, estiveram presentes todos os parceiros portugueses (Município de 
Aveiro, Município de Condeixa, Município de Libsoa, IPC e UAVR). 

Ler mais. 

 

 

Sessão local de 
esclarecimento em Aveiro, 
dedicada ao projecto 
“LIFE PAYT” 

Decorreu no passado dia 08 de Junho 
de 2017, pelas 18:30h, no edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro, 
uma sessão Local de esclarecimento do projeto LIFE PAYT, destinado aos 
residentes da Urbanização Forca-Vouga. A sessão, presidida pela 
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Sr.ª Vereadora do Pelouro do Ambiente e Qualidade, Doutora Raquel 
Madureira, teve como principal objetivo apresentar o projeto aos munícipes 
do bairro. Durante … 

Ler mais. 

 

 

Publicação do Information 
Board 

  Já se encontra disponível o information 
board produzido no âmbito do projeto 
LIFE PAYT. Publicado em Junho de 
2017, tem como principal objetivo a 
divulgação do projeto, descrevendo a 
estratégia, a fonte de financiamento e 

os resultados esperados. O Information Board foi elaborado em Português, 
Inglês e Grego e está publicado em locias estratégicos de todos os 
beneficiários do … 

Ler mais. 

 

 

Criação da Comissão de 
Acompanhamento do 
projeto LIFE PAYT 

Integrada no âmbito do Projeto LIFE 
PAYT, foi criada em Junho uma comissão de acompanhamento tendo como 
missão o acompanhamento e divulgação do projeto. A Comissão de 
Acompanhamento Portuguesa já conta com a participação de 19 membros 
de diversas instituições: ANMP, APA, CCDRC, entidades reguladoras: EGF, 
ERSAR e ESGRA; Sistemas inter e multimunicipais de gestão de resíduos: 
ERSUC, LIPOR, Maiambiente, … 

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. 

 

 


