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CASCAIS AMBIENTE 

Recolha de resíduos, ação integrada 
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INÍCIO DE ATIVIDADE 
Novembro de 2005 

 
ÁREA ABRANGIDA  

6 freguesias do Concelho de Cascais 
97 km2 

 
POPULAÇÃO SERVIDA 

206 mil habitantes 

 
HORÁRIO DE ATIVIDADES 

24 horas/dia 
7 dias/semana 

365 dias/ano 
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2005 

Limpeza Urbana 

Recolha de RU 

Indiferenciado 

2007 
Recolha de RU Seletivo 

Sensibilização Ambiental 

2008 

Parques e Jardins 

Espaços de Jogos e 

Recreio 

2012 
Meio Marinho 

Meio Terrestre 

História 
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NÚMERO DE COLABORADORES: 564 

FROTA:  143 veículos 
  

Veículos de recolha resíduos indiferenciados 

veículos de recolha selectiva 

veículos de recolha de resíduos verdes 

máquinas pesadas (tratores) 

veículos de recolha de “objetos fora de uso” 

varredoras mecânicas 

máquinas de limpeza de praia  
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Para os munícipes isto significa… 

•  Confiança 

•  Competência   

Fomentar o Desenvolvimento Sustentável e  
a Participação Cívica: 
 

 Satisfação dos Utilizadores 
 
 Garantia de Respeito Individual e  
  Justiça para com os Colaboradores 
 
 Inovação e qualidade dos Serviços 
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2. PANORAMA ATUAL 

Como o alcançamos?  

 
 Conhecer e dominar o negócio 

 
 Identificar rápida e cabalmente  
     as necessidades 

 
 Agir prontamente com capacidade 
     de adequação às necessidades 

 
 Procurar constantemente aumentar  
     os atuais níveis de desempenho 

 
 Aumentar a produtividade e  
     eficácia 

 
 Procurar alternativas/soluções que 
     permitam melhores resultados 

 

  INOVAÇÃO 
 



3. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NOS SERVIÇOS 

      PRINCIPAIS SOLUÇÕES:PRINCIPAIS SOLUÇÕES: 
 

1. MONITORIZAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIÇOS 
 

2. LAVAGEM INTEGRADA DE CONTENTORES 
 

3. SGEV – SISTEMA DE GESTÃO ESPAÇOS VERDES 
 

4. MOBA - SOFTWARE DE GESTÃO DOS  
       SERVIÇOS DE RESÍDUOS 

 
 
 
 



PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS:  

• Melhor conhecimento da realidade dos Serviços Operacionais 

• Redefinição de circuitos de recolha de resíduos  

• Aquisição de viaturas e equipamentos diferenciadores  

 

Quantidade de resíduos recolhidos por ponto  de 

recolha (kg/ponto) e equipamento 

(kg/equipamento) vs capacidade de contentorização 

(m3) 

EMAC EMAC 

SOLUÇÃO 1 - ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS 

Indicadores Definição 
Unidade

s 
Capacidade instalada Volume total de contentorização. m3 

Quantidade média de RU recolhidos por 
dia de recolha 

Quantidade de resíduos recolhidos por circuito por dia de recolha t/circuito 

Nº de fretes realizado por circuito 
Número de voltas por circuito. Corresponde ao número de vezes que a viatura 

de recolha tem que abandonar o circuito para ir descarregar a sua carga 
Nº/circuito 

Nº de pontos de recolha por circuito Número total de pontos de por circuito e por dia de recolha. 
Pontos de 
recolha  
/circuito 

Nº de equipamentos por circuito Número total de equipamentos por circuito e por dia de recolha. 
Equipamentos/ 

circuito 

Consumo médio de combustível por 
circuito 

Razão entre a quantidade total de combustível consumido no circuito e os km 
totais percorridos 

l/100 km 

Tempo total do circuito 
Tempo que decorre desde que a viatura de recolha sai do parque até ao 
momento em que regressa, depois de completar o circuito de recolha. 

h 

Distância total do circuito 
Distância percorrida pela viatura de recolha desde que a viatura sai do parque 
até ao momento em que regressa, depois de completar o circuito de recolha. 

km 

Tempo efetivo de recolha 
Tempo que o veículo demora nas tarefas de esvaziamento dos equipamentos 

e deslocação entre equipamentos. 
h 

Tempo médio de recolha por ponto de 
recolha 

Tempo que em média demora a operação de esvaziamento dos equipamentos 
para dentro da caixa da viatura e a reposição dos equipamentos no mesmo 

local da via pública. 

ss,ms/ 
ponto de 
recolha 

Tempo de transporte 

Tempo desde o último ponto de recolha, quando o veículo atingiu a sua 
capacidade máxima ou quando finalizou o circuito, até ao local de deposição 
da sua carga. Se o circuito tiver mais do que uma volta, incluiu também o 

tempo de regresso ao 1º ponto do 2º frete e o tempo de regresso ao local de 
deposição e assim sucessivamente. 

h 

Tempo no local de deposição 
Tempo necessário ao esvaziamento da carga do veículo, desde a sua entrada 

no local de deposição (i.e. estação de transferência, aterro, incineradora, 
compostagem) até à sua saída. 

h 

Tempo de parque  
Tempo que decorre do parque até ao 1º ponto de recolha, mais o tempo do 

local de deposição (do último frete) até ao parque. 
h 
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PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS:  

• Melhor conhecimento das necessidades dos nossos clientes 

• Conhecer a opinião dos clientes sobre o nosso desempenho 

• Redefinição de prioridades de intervenção 

 

SOLUÇÃO 1 - ACOMPANHAMENTO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 
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PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS:  

• Simplificação dos Planos de Trabalhos e 

Operações  

• Ajustamento operacional às reais 

necessidades  

• Redução de gastos com pessoal  

• Redução de gastos com viatura 

especifica para lavagem de contentores 

SOLUÇÃO 2 - EQUIPAMENTO DE RECOLHA E LAVAGEM SIMULTÂNEA 

3. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NOS SERVIÇOS 



 

PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS:  

• Registo histórico de todas as 

intervenções nos Espaços Verdes 

• Simplificação dos Planos de Trabalhos 

• Ajustamento operacional às reais 

necessidades  

• Redução de gastos com pessoal 

fiscalização 

SOLUÇÃO 3 - SGEV – SISTEMA DE GESTÃO ESPAÇOS VERDES 
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SOLUÇÃO 4- SOFTWARE PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS 
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     GESTÃO EM TEMPO REAL GESTÃO EM TEMPO REAL   

• Gestão integrada dos Serviços 

• Registo dos Níveis de enchimento dos ecopontos 

• Visualização das viaturas  

• Gestão da Frota 

• Gestão de contratos dos Grandes Produtores 

• Preparado para o progresso natural dos Serviços (PAYT) 

• Sistema aberto e versátil que pode ser adaptado às realidades 

e exigências 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Contexto Económico-Ambiental • Contexto Económico-Ambiental 

• Necessidade de ter Serviços mais 

eficazes e eficientes  

• Necessidade de ter Serviços mais 

eficazes e eficientes  

• Gestão Inovadora dos Serviços • Gestão Inovadora dos Serviços 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Vivemos, não numa época de mudanças… 

Mas numa mudança de épocas!” 
 

(Leonardo da Vinci 1452 - 1519) 




