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Câmara Municipal de Aveiro
Implementação de sistema PAYT
http://www.cm-aveiro.pt/

Politécnico de Coimbra
Coordenador do Projeto
www.ipc.pt

Universidade de Aveiro
Responsável por tecnologias de informação e Internet das Coisas
http://www.ua.pt & www.it.pt

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
Implementação de sistema PAYT
http://www.cm-condeixa.pt

Câmara Municipal de Lisboa
Implementação de sistema PAYT
http://www.cm-lisboa.pt/viver/higiene-urbana/recolha-de-residuos

Universidade Nacional Técnica de Atenas
Implementação técnica e coordenação de equipas
http://www.ntua.gr & www.uest.gr

Câmara Municipal de Larnaka
Implementação de sistema PAYT
http://www.larnaka.org.cy

Câmara Municipal de Vrilissia
Implementação de sistema PAYT
http://www.vrilissia.gr

Cofinanciado pelo programa LIFE da Comissão Europeia 
LIFE15 ENV/PT/000609

estamos a chegar!

http://www.life-payt.eu 
info@life-payt.eu



Em que consiste?
O LIFE PAYT é um projeto europeu que está a decorrer em Aveiro no bairro da Forca 
Vouga e em mais 4 cidades portuguesas e europeias. Este projeto, pioneiro em Portugal, 
usa contentores inovadores que conseguem medir os resíduos neles depositados e 
incentiva a recolha seletiva dos resíduos recicláveis com valor.

O que vai ser feito?
Vai ser testado um modelo de tarifação de resíduos PAYT 
“Pay-as-you-throw”, que significa pagar apenas o que se 
deita fora.

sobre o projeto

quais os principais objetivos?

Envolve 1461 habitantes e 123 estabelecimentos comerciais

Substitui 26 contentores coletivos de resíduos por contentores com chave RFID

1 família residente no bairro da Forca Vouga irá, por ano: produzir menos 253 kg 
de resíduos indiferenciados, emitir menos 73 kg de gases com efeito de estufa e 
enviar para reciclagem mais 179 kg de resíduos

Distribui 100 compostores domésticos no bairro da Forca Vouga

o projeto LIFE PAYT em Aveiro...

após adesão

como estou a ajudar o ambiente?

O que devo fazer?
O utilizador deve colocar os seus resíduos indiferenciados num dos contentores 
identificados, ao qual terá acesso através de um cartão individual de identificação. 
Estão disponíveis guias técnicos e um portal de suporte da implementação do 
PAYT a nível municipal (www.life-payt.eu/aveiro). 

quais as minhas vantagens, 
em termos económicos?

Poupar o custo do tratamento dos resíduos a quem usa os 
ecopontos.

Melhorar o serviço de recolha e tratamento de resíduos e 
reduzir a tarifa cobrada aos cidadãos e empresas.

Encorajar práticas de prevenção e redução de resíduos.

Contribuir para que Portugal atinja as metas nacionais na 
área do ambiente..

Ao depositar menos resíduos indiferenciados e 
separar mais estará a diminuir os resíduos enviados 
para aterro e a contribuir para aumentar a 
reciclagem. Estará deste modo a impulsionar 
a economia circular e a sustentabilidade 
ambiental, reduzindo a sua pegada de 
carbono.

Este é apenas um projeto piloto. Num 
sistema tarifário PAYT o utilizador paga 
apenas os resíduos indiferenciados que 
produz, e não um valor que depende do 
consumo de água, como hoje. No fim do 
mês, a fatura da água irá mostrar o valor que 
pagaria se o tarifário PAYT estivesse em vigor, ao 
lado do valor que paga atualmente, permitindo 
comparar os custos. Quanto mais usar o ecoponto  e 
menos resíduos produzir menor será o custo associado.


