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AGENDA

• Setores regulados no âmbito dos Resíduos

• Instrumentos de enquadramento – PAYT

• Modelos de implementação – PAYT

• Guia técnico do PAYT

• Notas e conclusões



Setores regulados
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SETORES REGULADOS NO ÂMBITO DOS RESíDUOS

Serviço em baixa 
(retalhista)

Serviço em alta 
(grossista)



Instrumentos de enquadramento



6

• Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020/2020+)

• Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR)

• Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos (Regulamento 
n.º52/2018) da ERSAR

• Estratégia para a Economia Circular e proposta de diretiva resíduos

• Regime Geral de Gestão de Resíduos (Novo RGGR)

Instrumentos de enquadramento - PAYT

Como instrumentos de apoio à implementação do PAYT, destacam-se os seguintes:
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Instrumentos de enquadramento - PAYT

PERSU 2020
• Preconiza medidas com vista à aplicação de sistemas PAYT, sendo a ERSAR a entidade 

responsável pela sua coordenação, em articulação com a APA, as CCDR e os Municípios

PO SEUR
• O programa de financiamento PO SEUR tem candidaturas específicas que promovem a 

implementação de sistemas de recolha seletiva com o PAYT

RGGR (ANEXO I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro)
• O N.º 4 do artigo 104.º dispõe que "no prazo de cinco anos após a entrada em vigor do

presente regime, as tarifas devem deixar de ser indexadas ao consumo de água e cumprir o
previsto no número anterior, salvo se disposto em sentido contrário nos planos de ação
aprovados, previstos no artigo 18.º".
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Instrumentos de enquadramento - PAYT

O acesso ao programa de financiamento POSEUR tem como critérios de elegibilidade a 
sustentabilidade económico financeira dos serviços. 

Neste contexto, a sustentabilidade económico financeira dos serviços consubstancia-se em:

 Estrutura tarifária do serviço de gestão de resíduos urbanos prestados a utilizadores finais 
(domésticos e não domésticos) de acordo com o RTR (artigo 18.º)

 Grau de recuperação dos custos
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Instrumentos de enquadramento - PAYT

Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos (estrutura tarifária)

• Tarifa de disponibilidade: Aplicável a todos os utilizadores (expressa em euros/dia)

• Tarifa variável: aplicável de acordo com metodologias PAYT (euros por quantidade de 
resíduos urbanos recolhidos indiferenciadamente no caso de medição direta do respetivo 
peso ou volume) ou por indexação ao consumo de água (quando não exista medição 
direta do peso ou volume de resíduos urbanos produzidos).

A entidade gestora define a implementação de uma ou ambas as metodologias, podendo 
ser efetuada uma aplicação diferenciada por área geográfica ou por utilizador.
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Instrumentos de enquadramento - PAYT

Estratégia para a Economia Circular e diretivas quadro de resíduos, de aterros e de 
embalagens

• Estabelece metas ambiciosas de reciclagem e desvio de aterro para 2035 e 2030

• Refere que os EM devem por em prática instrumentos económicos (entre os quais os 
mecanismos PAYT), eficazes para a mudança de comportamentos com vista à aplicação 
da hierarquia de resíduos urbanos, a nível nacional e local



Modelos de implementação - PAYT
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Modelos de implementação - PAYT

Elemento comum a todos os sistemas PAYT é a possibilidade de o utilizador influenciar 
o nível de encargos por si suportado em função do seu comportamento no tocante à 
produção e separação de resíduos da sua responsabilidade.



Guia técnico do PAYT
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Guia técnico do PAYT

Objetivo: Desenvolvimento de uma ferramenta de caráter prático de suporte à implementação 
de sistemas PAYT

Descrição e análise 
comparativa de 
sistemas PAYT

Simulador de custos

Modelo de plano de 
implementação

2.º semestre 2018

Guia técnico n.º 26
(Disponível no sítio 

da ERSAR, na 
internet)

Componentes do Guia Conclusão



Notas e conclusões
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Notas e conclusões

Principais resultados

 Redução da produção de resíduos / melhor separação de resíduos
 Melhor perceção: serviço prestado e pagamento em função do uso do serviço
 Alteração de comportamentos

Algumas dificuldades

 Impacte inicial negativo
 Alguns comportamentos indesejáveis, com maior impacte na fase inicial; importância 

da sensibilização e fiscalização
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Notas e conclusões

Escala - Preferencialmente a sua implementação deve assentar numa escala suficientemente 
abrangente, municipal, ou preferencialmente supramunicipal, para evitar o turismo de 
resíduos, sem prejuízo de se efetuarem previamente estudos piloto.

A solução adotada é função do contexto, a nível local, e está sujeita a evolução.

Poderá ser necessário equacionar diferentes opções técnicas.

É importante garantir
 Sensibilização, comunicação e acompanhamento
 Recuperação de custos antes da sua aplicação



18

Notas e conclusões

Tarifa - A componente de disponibilidade da tarifa, numa fase inicial, poderá estimular 
uma fuga mais reduzida de resíduos do sistema, caso assuma um valor relativo mais 
elevado do que a tarifa variável pela utilização efetiva do serviço. 

A prazo, todavia, uma vez que o estímulo aos comportamentos ambientalmente mais 
adequados por parte dos utilizadores é dado pela componente variável da tarifa, os 
proveitos tarifários obtidos pela aplicação da tarifa variável deverão assumir a 
preponderância devida para a sua prossecução.
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Notas e conclusões

Regulamento de Serviço - A adaptação do regulamento de serviço, na componente 
operacional, tarifária e jurídica manifesta-se de vital importância, para acorrer às diversas 
exigências de aplicação de sistemas PAYT.

Sistemas de gestão de informação – Os sistemas de gestão de informação deverão ser 
suficientemente robustos, de forma a permitir um efetivo controlo e monitorização do 
sistema.



Obrigado!

Contactos:
miguel.nunes@ersar.pt (Miguel Nunes)
geral@ersar.pt


