Designação do projeto |

Implementação do sistema Pay-as-You-Throw (PAYT) na zona

envolvente ao Centro Histórico de Guimarães

Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000156
Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de intervenção | Região Norte - Município de Guimarães
Entidade beneﬁciária| Vitrus Ambiente, EM, SA

Data de aprovação | 30-05-2018
Data de início | 01-06-2018
Data de conclusão | 30-09-2020

Custo total elegível | 607.695,67 EUR
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | Fundo de Coesão -

516.541,32 EUR

Apoio ﬁnanceiro público nacional/regional | 91.154,35 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | A Operação visou a
implementação do sistema Pay-as-You-Throw (PAYT) na zona envolvente ao Centro Histórico de
Guimarães. Com a aplicação deste sistema o utilizador é responsabilizado pela quantidade de
resíduos produzidos e, como tal, sujeito a uma tarifa em função dessa quantidade de resíduos.

Os seus principais objetivos visaram:
A diminuição da quantidade de resíduos produzidos | A diminuição da quantidade de resíduos
encaminhados para aterro; | O aumento da quantidade de resíduos encaminhados para recolha
seletiva; | O aumento da acessibilidade ao serviço de recolha seletiva na zona de intervenção.

Os resultados esperados/atingidos compreendem:
•

O.06.01.01.C - Capacidade adicional de reciclagem de resíduos | Meta: 84 ton/ano | Resultado
alcançado: 542 ton/ano

•

O.06.01.02.G - Nº de Equipamentos fixos ou móveis para Recolha Seletiva ou para a prevenção
da produção de resíduos adquiridos/otimizados | Meta: 3.063 equipamentos | Resultado
alcançado: 3.075 equipamentos

•

O.06.01.04.G - População servida pelas infraestruturas de RU/ equipamentos/ sistemas

alternativos e inovadores de prevenção de produção de resíduos, recolha e reciclagem
multimaterial | Meta: 1.885 pessoas | Resultado alcançado: 1.477 pessoas
•

R.06.01.02.P - Incremento na Acessibilidade ao serviço recolha seletiva | Meta: 11 % |
Resultado alcançado: n.i.

•

R.06.01.03.P - Resíduos Urbanos (RU) preparados para reutilização e reciclagem, no total de
RU recicláveis | Meta: 16,08% | Resultado alcançado: 18,24%

