
Smart Waste Management 

 

Num cenário de grandes constrangimentos financeiros, aliada com a 

necessidade de garantir um serviço público de excelência, a Cascais Ambiente 

definiu, como desafio, otimizar o sistema de gestão de resíduos urbanos 

através de metodologias inovadoras, baseadas em critérios gestionários que 

permitissem aumentar a qualidade dos serviços, potenciando o trabalho dos 

colaboradores da empresa. 

A operação de recolha de resíduos representa a maior parcela do custo 

financeiro global do sistema de gestão de resíduos, fator que estimulou a 

necessidade de desenvolver mecanismos de apoio à decisão permitindo 

produzir mais-valias na cadeia de valor do conhecimento. 

Deste modo nasceu a plataforma sustentável de otimização da gestão de 

informação que permite, a partir de registos operacionais analisar indicadores 

de desempenho.  

A plataforma inclui inovações tecnológicas, incluindo sensores de enchimento 

em ilhas ecológicas, assim como ferramentas de apoio da cidadania ativa, 

criando as condições propícias para o fomento do sentimento de pertença à 

comunidade. 

Como resultado final verificámos uma diminuição de 13% dos custos, entre 

2012 e 2015, correspondente à diminuição de 13% para cortes de jardim, 

14% para monstros, 37% para seletivos e 3% para indiferenciados.  

O custo de implementação foi de 500.000 € aos quais acresce de 40.000€/ano 

de custos de manutenção. Este investimento permitiu, entre 2012 e 2015, 

ganhos financeiros de aproximadamente 2.300.000€. 

Entre 2012 e 2015 evitou-se 3,5 Milhões de quilómetros percorridos o que 

permitiu reduzir cerca de 1000 toneladas de emissões de CO2. É também 

imperativo considerar os ganhos no domínio da cidadania, de difícil 

quantificação, mas de grande impacto na comunidade. 



Esta plataforma foi premiada: 

 Em 2016 a Green Project Awards com a menção honrosa na categoria 

cidades sustentáveis 

 Em 2015 a INTELLI atribuiu o prémio smart project for smart cities. 

 Em 2014 a ERSAR atribuiu o prémio qualidade do Serviço de gestão de 

resíduos urbanos. 


