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Porquê complicar o que é simples ?





Adaptado de: PAYT Handbook, projeto financiado pela União Europeia, 2006

Países praticamente sem experiência em PAYT

Países com pequeno número de aplicações locais

Países com taxas de aplicação inferior a 10%
Países com taxas de aplicação entre 10-40%

Países com taxas de aplicação entre 40-60%

Países com uma ampla área de implementação

- Dispersão da implementação na Europa
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ACS12



Diapositivo 4

ACS12 Este slide é muito importante para explicar as diferenças tecnológicas todas que existem. Talvez devam ser dados exemplos de 
todas estas soluções.
Ana Catarina Sousa; 30/03/2021



Modus Operandi - volumeModus Operandi - volume

5



Sistema de acesso controlado em contentor em prédios e 
condomínios da responsabilidade dos próprios

1- Carregar no botão

3 - Depositar os resíduos

2 - Marcar código no controlo 
de acesso

4 – Fechar o contentor (poderá 
ser automático)



Exemplo de aplicação do PAYT

1. Volume recolhido é cobrado ao 
proprietário do contentor 

2. O proprietário escolhe o tipo de 
contentor

3. Frequência de recolha - oferta 
máxima de x por semana



PAYT em moradias e prédios – identificação dos utilizadores
"Pouco espaço em casa, 
contentor mais pequeno"

"Moradia, acomoda o 
contentor"

H2: "Flexibilidade na recolha 
em prédios (interior –exterior)"

H1: "Tarifas em prédios - um 
contentor por alojamento"

45 l
120 l

120 l

1100 l

45 l
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Momento da identificação

Identificação dos 
utilizadores no 
momento do 
baldeamento
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PAYT
Esclarecido

“A introdução do PAYT não obriga 
necessariamente a uma mudança radical dos 
esquemas de recolha implementados

O PAYT é flexível tendo em conta a diversidade 
de soluções tecnológicas

A importância da implementação de recolhas 
seletivas adicionais, como a recolha de 
biorresíduos, a promoção da compostagem 
doméstica, possibilitando aos utilizadores a 
redução do “lixo” (indiferenciados)
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PAYT
Recomendações finais

“Quem produz mais lixo, paga mais”

Separar a fatura da água dos resíduos

Identificar quem produz resíduos

Comodidade para o utilizador
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