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A Novageo na sua oferta dispõe de um conjunto de soluções testadas, facilmente adaptáveis às necessidades específicas

de cada caso. A grande vantagem das soluções pré-customizadas consiste no reduzido tempo necessário à sua

implementação, para além da garantia da sua maturidade e estabilidade, fruto de um aperfeiçoamento contínuo ao longo

dos nossos 30 anos de existência.

A Novageo desenvolve as suas soluções para dar resposta a necessidades concretas. O nosso intuito é criar soluções que,

num espaço de tempo bem mais curto, facilitem a leitura e interpretação de informação georreferenciada capaz de

ajudar à tomada de melhores decisões.

Com recurso à plataforma niuGIS e a incorporação de uma vertente mobile, dispomos de uma ferramenta simples, ágil e

de fácil utilização capaz de fazer a gestão e monitorização da limpeza urbana do seu Município / Junta de Freguesia.

O Programa do XXI Governo Constitucional reforçou as competências das autarquias locais, bem como das suas

estruturas associativas, numa lógica de descentralização e subsidiariedade, salvaguardando assim o melhor interesse dos

cidadãos e das empresas que procuram da parte da Administração Pública uma resposta pronta, ágil e adequada.

O reforço da autonomia local foi concretizado não só através da descentralização de competências da Administração

direta e indireta do Estado para as autarquias locais e para as suas estruturas associativas, mas também através da

redistribuição de competências entre a Administração autárquica.

Um Plano de Gestão da Limpeza Urbana é um instrumento estratégico muito importante

para qualquer Município / Junta de Freguesia que orienta as suas prioridades de intervenção

na área ambiental, tendo por base a preocupação da limpeza do seu território (tarefas de

lavagem e varredura das ruas), a qualidade do serviço prestado, o cumprimento de metas

ambientais e a mudança comportamental dos agentes locais, tanto no aumento dos níveis

de reciclagem dos cidadãos, como na diminuição da produção de resíduos juntos dos

produtores.

A solução tecnológica que aqui descrevemos tem não só o intuito de ir ao encontro da nossa

visão de um território limpo suportado em mecanismos tecnológicos de recolha,

armazenamento, monitorização e análise de informação e dos trabalhos desenvolvidos, mas

também o intuito de facilitar o processo de divulgação do tema junta da população, e assim,

contribuir para o desenvolvimento de comportamentos ecologicamente sustentáveis que

promovam a redução de produção de resíduos.



A reorganização administrativa dos municípios concretizou-se, entre outras, na transferência das competências de

varredura e lavagem dos arruamentos para as Juntas de Freguesia, proporcionando condições que favorecem uma gestão

especializada e mais eficiente dos resíduos sólidos urbanos.

Esta reorganização administrativa dos municípios, duma forma geral, levou as Juntas de Freguesia a assumir

competências na área da Limpeza Urbana, tais como:

• Limpeza das vias e espaços públicos, assegurando a varredura e lavagem manual, com recurso a equipamentos

mecânicos de pequena capacidade;

• Limpeza urbana integral (desmatação) dos espaços expectantes com uma área inferior a 5.000m2 e dos taludes

com uma inclinação inferior a 25%;

• Limpeza de sarjetas e sumidouros;

• Limpeza de espaços em eventos organizados ou coorganizados pelas Juntas de Freguesia e colaboração na limpeza

de eventos ocasionais organizados ou coorganizados pelo Município;

• Despejo das papeleiras na via pública.

Duma forma geral, os Municípios continuam responsáveis pela remoção de resíduos e por algumas operações de Limpeza

Urbana, tais como:

• Varredura e lavagem mecânica de eixos estruturantes;

• Lavagem de contentores de uso coletivo, contentores de orgânicos e papeleiras;

• Colaboração com as Juntas de Freguesias na limpeza de espaços em eventos ocasionais organizados ou

coorganizados pelo Município e apoio na limpeza de espaços em eventos de interesse estratégico para as Juntas de

Freguesia;

• Limpeza urbana integral (desmatação) dos espaços expectantes com uma área igual ou superior a 5.000 m2 e dos

taludes com uma inclinação igual ou superior a 25%;

• Limpeza coerciva de terrenos particulares e de terrenos municipais sem acesso público;

• Limpeza e remoção de grafitis;

• Desinfestação e controlo de pragas.



“A Novageo na sua oferta dispõe de um

conjunto de soluções testadas, facilmente

adaptáveis às necessidades específicas de cada

caso. A grande vantagem das soluções pré-

customizadas consiste no reduzido tempo

necessário à sua implementação, para além da

garantia da sua maturidade e estabilidade, fruto

de um aperfeiçoamento contínuo ao longo dos

nossos 30 anos de existência.”

A quantidade de vias de comunicação existente e o escasso orçamento para a contratação de recursos humanos são os

grandes fatores na dificuldade de gestão da limpeza de ruas para a grande maioria dos municípios e em especial para as

juntas de freguesia.

Conscientes deste enquadramento e com recurso à nossa tecnologia metemos “mãos à obra” e desenvolvemos uma

solução intuitiva, simples, rápida e de baixo custo para dar resposta a esta situação.

Via browser e com recurso ao niuGIS (plataforma WebSIG da Novageo Solutions) conseguimos descomplicar o processo

de gestão e monitorização da limpeza das vias de comunicação.

Com recurso à plataforma niuGIS passou a ser possível não só a visualização de todas as vias de comunicação da respetiva

área administrativa, mas também a fácil e rápida visualização do estado de limpeza das vias. Através da atribuição de

cores (verde, amarelo e vermelho) a uma matriz temporal das intervenções feitas no terreno, é agora mais fácil de gerir e

identificar o estado em que se encontra cada uma das vias de comunicação.

A solução que idealizámos permite gerar relatórios e em cada momento não só saber quais as ruas que sofreram

intervenções há menos tempo, mas também quais as que necessitam de intervenção urgente.



Na imagem em baixo, é possível visualizar no mapa as ruas e os respetivos troços e sobre elas uma matriz de cores, na

geometria da rua que corresponde ao estado em que se encontra após a última intervenção executada e tendo em

consideração os parâmetros de prioridade definidos.

A matriz é composta por três cores: verde, amarelo e vermelho que correspondem ao estado de limpeza das ruas à data,

respetivamente: "conforme", "a terminar" e "não conforme". Isto significa que cada rua com uma intervenção realizada

no passado e registada no sistema tem uma cor associada. O mapa mostra as várias ruas e a matriz de cores

correspondente, facilitando desta forma, a análise e gestão visual de todas as Vias de Comunicação.

Uma das mais-valias desta solução é a possibilidade de classificar a prioridade das intervenções em cada troço

desenhado. Podendo, desta forma, identificar a prioridade como alta, média ou baixa, tendo uma janela temporal de um

mês, seis meses e um ano, respetivamente.

O comprimento de cada troço

desenhado será automaticamente

calculado e o comprimento da rua

será o somatório dos comprimentos

de todos os troços a ela associados.

Para cada rua é indicado o seu

comprimento e é também possível

aceder às listagens de todos os troços

que a constituem e de todas as

intervenções executadas nos troços,

ao longo do tempo.

“A Novageo desenvolve as suas soluções

para dar resposta a necessidades

concretas. O nosso intuito é criar

soluções que, num espaço de tempo bem

mais curto, facilitem a leitura e

interpretação de informação

georreferenciada capaz de ajudar à

tomada de melhores decisões.”



A denominação “Áreas Públicas” inclui áreas como jardins, parques de lazer / merendas, praças, átrios ou rotundas, cuja

gestão seja da competência da Câmara Municipal / Junta de Freguesia.

A solução ajusta-se a múltiplas aplicações nesta vertente e também permite a gestão das Áreas Públicas. Na imagem em

baixo é possível visualizar no mapa os polígonos que correspondem a essas áreas, bem como respetivas parcelas.

À semelhança do que vimos para as Vias de Comunicação, foi idealizada uma matriz de cores onde é possível visualizar as

últimas intervenções executadas em Áreas Públicas, com os mesmos parâmetros temporais e de prioridade aplicados às

Vias de Comunicação.

Para cada parcela desenhada é automaticamente calculada a sua área. A “Área Total” de uma “Área Pública” será o

somatório de todas as áreas das parcelas que a constituem.

Por cada “Área Pública”, é possível

visualizar: a sua “Área Total” (m2), a

listagem de todas as parcelas que a

constituem, bem como listagem de

todas as intervenções executadas ao

longo do tempo.

“A solução tecnológica que aqui descrevemos

tem não só o intuito de ir ao encontro da nossa

visão de um território limpo suportado em

mecanismos tecnológicos de recolha,

armazenamento, monitorização e análise de

informação e dos trabalhos desenvolvidos, mas

também o intuito de facilitar o processo de

divulgação do tema junta da população.”



“Com recurso à plataforma niuGIS e a

incorporação de uma vertente mobile,

dispomos de uma ferramenta simples, ágil e de

fácil utilização capaz de fazer a gestão e

monitorização da limpeza urbana do seu

Município / Junta de Freguesia.”

Por fim, vejamos como é realizado o mecanismo de comunicação / “Notificações” enviadas pelo técnico no terreno com

o registo dos trabalhos realizados e reflexo no niuGIS.

Para facilitar a gestão do registo de intervenções, quer nas Vias de Comunicação quer nas Áreas Públicas, foi

desenvolvida uma aplicação móvel que incorpora um sistema de “Notificações”.

O utilizador (técnico com permissões de acesso a este módulo que anda no terreno), pode registar intervenções dos

trabalhos realizados em qualquer local situado dentro da sua área administrativa (município / freguesia).

O formulário de registo de intervenção procura detalhar os trabalhos realizados no terreno. Na sequência do registo, na

plataforma niuGIS fica registado um ponto / flag com essa informação no local exato das coordenadas captadas pela

aplicação móvel aquando do preenchimento do formulário.

O niuGIS ao receber e registar a intervenção no sistema, despoleta uma notificação ao técnico com o estado “Recebido”.

Esta intervenção no estado “Recebido” ficará guardada no niuGIS (neste estado) até que a intervenção realizada e

descrita pelo técnico no terreno seja criada / desenhada / refletida no mapa. A intervenção ao ser tratada e refletida no

niuGIS transita do estado “Recebido” para “Tratado”.
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