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Enquadramento

§ A aplicação do princípio do poluidor-pagador 
pela diferenciação de sistemas de tarifação 
consoante a produção de resíduos através de 
sistemas de tipo pay-as-you-throw (PAYT) é 
reconhecida pelas mais-valias que apresenta em 
termos ambientais (enquanto estímulo para a redução 
da produção de resíduos e aumento da reciclagem), 
de equidade entre utilizadores e de equilíbrio 
económico-financeiro das entidades gestoras.

Soluções:

Apresentar Soluções e Estratégias adaptadas às 
necessidades e à realidade do cliente:

v Soluções tarifárias que cumpram com os
requisitos da ERSAR e que melhor se
adaptem às necessidades do cliente;

v Elaborar estudos prévios;
v Implementar prestações de serviços com

projetos piloto Pay As You Throw (PAYT);
v Ações de sensibilização e educação

ambiental;
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1. Sistemas de Contentor Variável ou de Subscrição de Contentor
– o utilizador escolhe o número ou tamanho do contentor, para
a sua quantidade semanal de deposição;

2. Programa de Sacos – os utilizadores compram sacos de
diferentes cores ou com logótipos de acordo com o tipo de
resíduo e colocam os resíduos produzidos no respectivo saco,
para que seja efectuada a recolha;

3. Programas de Etiquetas ou Autocolantes – Os utilizadores
compram etiquetas ou autocolantes, destinadas a diferentes
tipos de resíduos, que depois colocam nos resíduos que querem
que sejam recolhidos.

4. Sistemas híbridos - os utilizadores pagam uma tarifa mensal,
que lhes dá direito a depositar um determinado limite de
resíduos, a partir do qual pagam uma tarifa extra de acordo com
o volume de resíduos adicional;

5. Sistemas baseados no peso – utilizam viaturas de recolha
equipadas com sistemas de pesagem dos contentores
recolhidos (que são individuais) e a tarifa é cobrada de acordo
com o peso real dos resíduos recolhidos.


