O QUE É O SISTEMA (PAYT)?

“Pague de acordo com o lixo que produz”
No sistema PAYT, o cálculo da tarifa de resíduos passa a ser feito em função da
quantidade de resíduos produzidos pelo cidadão. Por isso, quem separa mais
para reciclagem vai ser premiado - a fatura vai refletir apenas a parte de resíduos
depositados que não podem ser reciclados (lixo indiferenciado).
O sistema passa a ser mais justo.

CINCO ANOS PARA ADAPTAR A TARIFA – ATÉ 2026

Uma nova legislação estabelece que os municípios terão cinco anos, a partir de
1 de julho de 2021, para separar o cálculo da tarifa de resíduos da água consumida,
e implementar um sistema PAYT.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DO SISTEMA PAYT?

Os consumidores passam a pagar pelo lixo indiferenciado que efetivamente
produzem. Os que geram menos resíduos deste tipo, pagam menos.
Um incentivo à separação dos resíduos domésticos, que aumenta a
possibilidade de os reciclar.
O aumento da reciclagem promove a sustentabilidade ambiental e valoriza
resíduos que podem tornar-se matérias-primas para outros bens, dandolhes uma nova vida (uma sola de sapato, um caderno de papel reciclado,
acessórios para carros e bicicletas...).
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OS TRÊS SISTEMAS MAIS COMUNS
1. O consumidor dispõe
de um contentor
individual
O valor calcula-se tendo em
conta a quantidade de lixo
indiferenciado depositado
por semana. A tarifa pode
ser aplicada em função
do volume ou do peso
dos resíduos. O contentor
tem um identificador único
que permite registar a
quantidade depositada pelo
contrato estabelecido com
o utilizador. Quem depositar
menos lixo indiferenciado,
paga menos.

2. O consumidor
coloca os resíduos
indiferenciados em
contentores coletivos
O utilizador tem acesso
ao sistema através de um
cartão magnético que
o identifica e regista a
quantidade de resíduos
colocados no contentor,
em função do volume ou
do peso. Só é cobrada
a parte referente ao lixo
indiferenciado. Quanto
menor a quantidade destes
resíduos, menos é cobrado
ao utilizador.

3. O consumidor tem
acesso ao sistema de
sacos pré-pagos
Os utilizadores adquirem
sacos de resíduos
específicos para os
resíduos indiferenciados.
São fornecidos também
sacos gratuitos para
resíduos recicláveis
(embalagens, vidro, papel)
e compostáveis (orgânicos).
A tarifa, neste caso, é
determinada em função
da compra de sacos com
determinada capacidade.

ONDE POSSO OBTER A INFORMAÇÃO?
Saiba mais sobre o sistema PAYT no seu município.

Conheça o nosso portal www.maissustentabilidade.pt

