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Período de referência: De 1 novembro 2017 a 28 novembro 2017 
 

1. Colaboradores:  

(indicar nº de colaboradores, seu estado de operacionalidade, entre outros assuntos considerados pertinentes) 

 

A avaliação feita durante o mês dos serviços de limpeza na Junta de Freguesia, concluiu-se que é positivo 

pelos serviços efetuados, com os meios disponíveis. 

 

Com um total de 42 trabalhadores, tendo um défice de 8 acidentados/doença/férias e 

maternidade/paternidade. Com 2 guardas ao Posto, 2 assistentes operacionais para limpeza das instalações, 

restaram 29 operacionais para desempenhar as tarefas na via pública, alguns com limitações médicas. 
 

2. Descrição dos trabalhos de Higiene Urbana realizados no período de referência:  

(indicar os trabalhos efetuados, por tipologia, locais intervencionados, equipamentos e colaboradores envolvidos, entre outros assuntos 
considerados pertinentes) 

 

Varredura 

• Foi efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo 2 vezes por semana, com apoio de soprador manual 
ou dorso e noutros cantões com mais visibilidade, foi diariamente. 

 

• Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1m3) e com apoio de soprador em 
várias artérias da Freguesia. 

 

• Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2m3) e com apoio de soprador 
manual em várias artérias da Freguesia. 

 

• Foi efetuada lavagem mecânica em recantos, com a lavadora Mathieu Aquadine, nos locais críticos da 
Freguesia. 

 

• Foi efetuada varredura com 3 Aspiradores GLUTTON em algumas artérias da Freguesia. 
 
 

Deservagem Mecânica 

• Foi efetuada a deservagem no Bairro São Miguel, nos seguintes arruamentos: 

Dia 08 

» Travessa Henrique Cardoso 

» Rua Infante D. Pedro  

Dia 09 

» Rua António Ferreira 

» Rua Alfredo Cortês 

» Rua Diogo Bernardes 

» Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos 

Dia 10 e 11 

» Rua Eng.º Manuel da Rocha 

Dia 11 

» Rua Helena Félix 

 

Eixos 

Dia 16 

» Avenida Prof. Gama Pinto, parte 

» Avenida Prof. Egas Moniz 
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Dia 17 

» Avenida prof. Gama Pinto, restante 

 

 

Deservagem em proteção integrada (Vinagre) 

• Não foi efetuada deservagem em proteção integrada. 

 

Deservagem em proteção integrada (Sal) 

Dia 09 

» Rua Frei Amador Arrais, parte 

Dia 10 

» Rua Jerónimo Corte Real 

» Praça Gonçalo Trancoso 

» Rua Frei Amador Arrais, restante 

» Praça Francisco Morais 

Dia 15 

» Rua António Ferreira, parte 

» Rua Frei Tomé de Jesus 

» Praça Andrade Caminha 

Dia 16 

» Rua Diogo Bernardes, parte 

» Rua Fernão Alvares do Oriente 

» Rua António Ferreira, restante 

» Rua Alfredo Cortês 

Dia 17 

» Rua Flores de Lima, parte 

» Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos, parte 

Dia 20 

» Rua Flores de Lima, restante 

» Rua Diogo Bernardes, restante 

» Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos, restante 

» Avenida Estados Unidos da América, poente parte 

Dia 21 

» Avenida Estados Unidos da América, poente restante 

» Travessa Henrique Cardoso 

Dia 23 

» Avenida estados Unidos da América, nascente 

 

Lavagem 

 

• Foi terminada a lavagem manual no Bairro de Alvalade com duas agulhetas (4 trabalhadores), nos 

seguintes arruamentos: 

» Avenida da Igreja, poente 

» Rua Alberto Oliveira, norte 

» Rua Fernando Caldeira, norte 

» Rua Rosália de Castro 

» Rua Branca Gonta Colaço 
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Foi suspensa a lavagem manual a partir do dia 15 de novembro pelas condições de seca extrema sentidas no 

país. 

 

 

Motocão – Remoção de dejetos de canídeos 

• Foi efetuada a remoção de dejetos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da 

Freguesia. 

 

• Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos nos dispensadores que estão distribuídos 

pela Freguesia, com a viatura elétrica ou com motocão, que fazem este circuito diariamente.  

 

 

Sargetas 

• Foi efetuada limpeza de sarjetas e remoção de resíduos das grelhas sumidouras nos locais referidos de 

seguida. 

 

• Pontos críticos (Periodicamente): 
 » Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. Estados Unidos da América) 
 » Av. da República (junto ao viaduto da CP) 
 » Av. das Forças Armadas (à entrada do acesso à Av. dos Combatentes) 
 » Av. dos Combatentes (junto separador central, em frente à Universidade Católica) 
 » Azinhaga das Galhardas (a meio) 
 » Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja) 
 » Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil) 

 

• Foi efetuada limpeza de sarjetas, pontualmente, no período de 2 a 10 de novembro, em alguns 

arruamentos da freguesia, estando a lavagem suspensa. 

» Bairro do Montepio 

» Bairro de Alvalade (Caixas) 

» Bairro do Pote D’Água 

» Avenida Rio de Janeiro 

» Avenida de Roma 

 

 

Diversos 

• As viaturas de apoio à limpeza fizeram diariamente o transporte dos trabalhadores para os locais a 

intervencionar, nas diversas tarefas. 

 

• Foram removidos, pelas viaturas que dão apoio à operação de lavagem, os achegos originários das 
lavagens dos arruamentos intervencionados. 

 

• Foi efetuada esvaziamento de papeleiras pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica. 
 

• Foi efetuada limpeza diária no período da tarde, por um trabalhador, no Mercado de Levante na Rua 
Antero de Figueiredo.  

 

• Foi feito o armazenamento temporário de REE’s, depositados pelos fregueses no ponto de recolha do PL 
Murtas, bem como daqueles recolhidos pelas viaturas de apoio por se encontrarem abandonados na via 
pública. 
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• Foi efetuado o transporte de baias e mesas com a viatura IVECO, do Posto das Murtas para o Parque 
José Gomes Ferreira, no período da tarde do dia 8 de novembro, para isolar um abatimento na faixa de 
rodagem. 
 

 
 
PL Murtas 

• Foram efetuados os seguintes trabalhos pelo EGO e pelos Guardas do Posto: 
 

» Manutenção de sopradores manuais; 
 
» Manutenção e limpeza diária, dos espaços adjacentes e ajardinados, em redor e no interior das 

instalações; 
 
» Varredura manual diária no Bairro das Murtas (Rua das Murtas); 
 
» Saída/entrada e limpeza dos pequenos equipamentos que operam na via pública; 
 
» Empalhamento das vassouras das varredoras. 

 
 
 
 

3. Outros assuntos:  

(indicar outro tipo de atividades desenvolvidas, dificuldades, necessidades de recursos, análises conclusivas, entre outros assuntos 
considerados pertinentes) 
 

• Foram removidos da via pública, durante o mês, 645,58 m3 de resíduos. 

 

• Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que 

se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente 

depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, 2 vezes por semana - 35 m3. 

 

Fiscalização 

• Foi efetuada fiscalização/monitorização diária pelos EGO/EOs ao estado de limpeza dos arruamentos, 

antes e após os serviços efetuados, em toda a freguesia.  

 

• Nas rotinas de fiscalização e acompanhamento dos serviços, foram registadas nas fichas de fiscalização 

ocorrências encontradas na via pública pelos EGO/EOs, que deram origem a 49 GOPI, com os seguintes 

números de ocorrência: 129988, 129982, 129975, 131099, 132002, 137887, 127231, 127838, 127830, 

127828, 127844, 128094, 128097, 128110, 128107, 128391, 128378, 128394, 128409, 128401, 128454, 

126834, 129034, 129978, 130682, 130683, 131364, 131372, 131590, 131609, 131618, 131669, 131971, 

132212, 132205, 132194, 132187, 132175, 132219, 132270, 132790, 134941, 134954,134970, 134976, 

134978, 135214, 135667, 135732/2017, e 2 CRM/PROC, com os números 029332, 02933, encaminhados 

para tratamento pelos serviços competentes. 

 

• Foi efetuada fiscalização/monitorização, pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia 

seguinte ao jogo de futebol Sporting/Sporting Braga, jogo da Liga NOS (5 de novembro), verificando-se a 

necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio com soprador, 

durante essa manhã, ficando os custos da OEL no valor de € 289,67. 

 

• Foi efetuada fiscalização/monitorização, pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia 
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seguinte ao jogo de futebol Sporting/Famalicão, jogo da Taça de Portugal (16 de novembro), verificando-

se a necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio com 

soprador, durante essa manhã, ficando os custos da OEL no valor de € 289,67. 

 

• Foi efetuada fiscalização/monitorização, pelos EGO/EOs, na Avenida de Roma, onde decorreu o evento 

“V Tertúlia Rover Portugal”, no dia 19 de novembro, verificando-se a necessidade de intervenção. 

Estiveram no local três trabalhadores com sopradores, ficando os custos da OEL no valor de € 176,90. 

 

• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia 

seguinte ao jogo de futebol Sporting/Olympiacos, jogo para a Champions League (22 de novembro), 

verificando-se a necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio 

com soprador, durante essa manhã, ficando os custos da OEL no valor de € 289,67. 

 

Eventos  

• Sporting/Sporting Braga, 5 de novembro 

• Sporting/Famalicão, 16 de novembro 

• V Tertúlia Rover Portugal, 19 de novembro 

• Sporting/Olympiacos, 22 de novembro 
 

Elaborado por (EGO): Daniel Rodrigues Data: 01-12-2017 

 


