HIGIENE
URBANA

PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO 2022

HIGIENE URBANA
— Reforçar a regularidade das operações de limpeza e
lavagem das ruas e passeios da freguesia de Alvalade,
com o propósito de melhorar a eficiência dos serviços
da Higiene Urbana, designadamente dos serviços de
varredura, lavagem de ruas, deservagem e limpeza de
todo o mobiliário urbano no espaço público, incluindo
as papeleiras, contentores e cestos de depósito de lixo
existentes no espaço público, avaliando-se a necessidade de se estabelecerem parcerias com outras
entidades para se aumentar a eficiência na resposta da
Junta de Freguesia;
— Recorrer a equipamentos elétricos como regra - esta
opção, além de ser substancialmente menos poluente,
produz menos ruído, fator que reduz de forma significativa o incómodo causado na via pública;
— Promover a Celebração de novos Contratos CDC, com
vista à formalização da delegação das competências
municipais na freguesia de Alvalade;
— Realizar desinfestações urgentes - desbaratizações e
desratizações que não foram realizadas devido à COVID-19;
— Promover a formação de trabalhadores, em particular, a formação para o desenvolvimento de competências em áreas tecnológicas, gestão de equipas e trabalho em equipa;
— Implementar práticas informáticas simples, atualmente escassas neste modelo de atuação, que promovam a melhoria da eficácia das tarefas diárias dos
trabalhadores, com a supressão do uso tradicional de
papel, informatizando o departamento ao nível dos
responsáveis diretos de equipa;

HIGIENE URBANA
Higiene Urbana promovendo a equidade das mesmas,
utilizando software de distribuição de tarefas, promovendo a igualdade entre as equipas operacionais e
distribuição de tempos similares, permitindo relatórios
imediatos para ajustes das atividades decorrentes neste
serviço de limpeza urbana;
— Criar uma plataforma de interação on-line dirigida
especialmente à população de Alvalade para tomar
conhecimento das ocorrências relacionadas com a
Higiene Urbana “in loco”, promovendo a celeridade da
sua resolução;
— Aumentar a fiscalização em locais estratégicos da
freguesia, nomeadamente nos espaços verdes e de lazer
familiar e promover ações de sensibilização frequentes;
— Promover ações de sensibilização, designadamente,
instalando no espaço público placas sensibilizadoras
dos seus deveres cívicos, em locais estratégicos, em
especial, para portadores de canídeos;
— Promover ações de sensibilização de boas práticas
ambientais, designadamente na prossecução do objetivo de aumentar os índices indicadores da separação
dos resíduos por categorias;
— Analisar a viabilidade para Alvalade de tecnologia
inovadora e software de inteligência artificial (testada
em projetos piloto – Smart/Cities) detetando resíduos
no chão e recolhendo dados. O projeto piloto enquadrou-se nas ações de Lisboa – Capital Verde Europeia
2020 e pretendeu testar uma solução tecnológica que
otimize as ações de limpeza urbana.

— Analisar a viabilização de sistemas de gestão adequados à realidade da operacionalização das equipas da
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