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Influência do estado de 

emergência com o Covid-19 na 

implementação do Projeto LIFE 

PAYT

Face à situação dramática que vivemos em 

Portugal e em todo o mundo, decorrente da 

pandemia do COVID-19, a declaração do “Estado 

de Emergência”, instalada em Portugal e noutros países (inclusivamente nos países parceiros do 

Projeto, Grécia e Chipre), trouxe medidas severas de obrigatoriedade de isolamento e 

distanciamento social. Neste contexto, grande parte das pessoas encontram-se a trabalhar a 

partir …

Ler mais.

Ponto de situação sobre a fase 

de testes do contentor PAYT, 

instalado no Bairro da Forca 

Vouga, em Aveiro

Na primeira fase de testes do contentor PAYT para 

resíduos urbanos (RU) indiferenciados, efetuada 

em Aveiro no ano de 2018, foram identificados 

problemas mecânicos com o tipo de contentor 

instalado, bem como uma capacidade da tômbola 

demasiado pequena (25 litros) para a deposição 

dos RU, o que levou a longo processo de trabalho com o prestador de serviços para encontrar …

Ler mais.



Condeixa-a-Nova tem duas 

novas viaturas para medir o 

volume de resíduos e promover 

a reciclagem

O município de Condeixa-a-Nova recebeu em 

novembro uma nova viatura de recolha de resíduos indiferenciados que pretende responder à 

implementação do sistema PAYT (Pay as you throw / Paga pelo que deita fora), com previsão de 

entrar em vigor no primeiro trimestre de 2020, beneficiando quem mais separa o lixo reciclável. 

Para além da viatura de recolha dos resíduos indiferenciados, …

Ler mais.

IPC acompanha equipa da CML 

em visita aos Grandes 

Produtores

No dia 11 de fevereiro de 2020 a equipa do 

Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) 

acompanhou a equipa da Câmara Municipal de 

Lisboa (CML) em duas das suas visitas de 

monitorização aos Grandes Produtores. Esta ação, realizada periodicamente pelos técnicos da 

Câmara, inclui cerca de 10 visitas mensais para verificação in loco de cada um dos sistemas 

implementados, servindo para avaliar a correta …

Ler mais.

LIFE PAYT realiza inquéritos ao 

setor não-doméstico em 

Condeixa-a-Nova

Nos dias 16, 21 e 22 de janeiro e nos dias 4 e 5 de 

fevereiro de 2020, as equipas do Instituto 

Politécnico de Coimbra  e da Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova realizaram inquéritos presenciais 

de opinião em várias freguesias do concelho de 

Condeixa-a-Nova, como parte de uma acção 

desenvolvida no âmbito do Projeto LIFE PAYT. 

Dirigido apenas ao setor não-doméstico, …

Ler mais.



Projeto LIFE PAYT participa em 

Webminar da Universidade 

Aberta

Devido ao isolamento e circunstâncias de trabalho 

remoto, a Universidade Aberta convidou o projeto LIFE PAYT para ser tema de uma palestra 

durante um Webminar (web-based seminar), organizado no âmbito da Licenciatura em Ciências 

do Ambiente. O “Webminar de Trabalhos de Campo II” foi realizado entre os dias 13 e 16 de abril 

de 2020. A apresentação do projeto “LIFE …

Ler mais.

Projeto LIFE PAYT é 

apresentado em evento da 

Associação de Estudantes da 

ESAC

Os participantes da 11º edição da Semana dos 

Cursos, promovido no dia 20 de Fevereiro de 2020 

pela Associação de Estudantes da Escola Superior 

Agrária de Coimbra, tiveram oportunidade de ouvir 

a gestora do projeto LIFE PAYT, Catarina Sousa, sobre a necessidade de mudança de 

comportamento em relação à separação de resíduos e reciclagem. O tema apresentado abordou 

a necessidade …

Ler mais.

Em regime de videoconferência: 

Projeto LIFE PAYT continua a 

ser divulgado

A fim de contornar o isolamento social a que nos 

obriga a COVID-19, a palestra "O Projeto 

LIFEPAYT: Uma ferramenta para reduzir os 

resíduos no Sul da Europa", realizada no passado 

dia 4 de abril no âmbito do Mestrado em Gestão 

Ambiental da Escola Agrária de Coimbra (ESAC), foi transmitida por videoconferência. A gestora 

do projeto LIFE PAYT, Catarina Sousa, …

Ler mais.



Comissão de Acompanhamento 

do projeto LIFE PAYT reúne em 

Condeixa-a-Nova

No passado dia 21 de novembro decorreu, em Condeixa-a-Nova, a segunda reunião da 

Comissão de Acompanhamento do Projeto LIFE PAYT que contou com a presença de várias 

entidades, tais como a ERSAR, LIPOR, Maiambiente, CCDRC, VALORSUL e a Associação 

ZERO. Este segundo encontro teve como principal objetivo apresentar os avanços desenvolvidos 

no âmbito do projeto LIFE PAYT e ouvir os …

Ler mais.

LIFE PAYT organiza 1º 

Workshop sobre Tecnologias 

PAYT

O Workshop “PAYT em Portugal…os próximos 

passos!” que decorreu no auditório do Museu 

Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S), em Condeixa-a-Nova, no dia 21 de novembro, despertou o 

interesse de empresas e municípios nacionais e estrangeiros, nomeadamente da Grécia, 

Espanha, França, Itália e Irlanda, e ultrapassou o número máximo de 100 participantes. O público 

foi composto maioritariamente por responsáveis e técnicos …

Ler mais.

LIFE PAYT celebra os três anos 

do projeto durante reunião com 

parceiros

Teve lugar, no passado dia 22 de Novembro, nas 

instalações da Câmara Municipal de Condeixa-a-

Nova, a reunião da Comissão de Gestão do Projeto LIFE PAYT. Nesta reunião estiveram 

presentes os parceiros portugueses (Município de Aveiro, Município de Condeixa-a-Nova, IPC e 

Universidade de Aveiro), bem como os parceiros da NTUA, do Município de Vrilissia e do 

Município de Larnaka (via skype). …

Ler mais.

Projeto LIFE PAYT na Ordem 

dos Engenheiros em Aveiro

A coordenadora do projeto LIFE PAYT, Professora 

Célia Dias Ferreira, apresentou o cenário nacional 

da recolha seletiva de resíduos e dados sobre a 

separação na fonte, durante a Conferência 

"Gestão de Resíduos nas Smart Cities", 



organizada pela Ordem dos Engenheiros, na Sede de Delegação, em Aveiro, no dia 6 de 

dezembro. Foram apresentas algumas soluções tecnológicas para uma gestão de resíduos 

mais “smart" …

Ler mais.
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