MOÇÃO N.º 4
5ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriénio
2017-2018
POR UMA MELHOR HIGIENE URBANA NO LUMIAR
A saúde e bem-estar são um direito constitucional e devem estar ao alcance de todos. A saúde dos
lumiarenses, deve ser uma preocupação dos seus autarcas. A população reclama de melhores serviços
de higiene urbana que se têm degradado no último ano.
Quando a população cada vez mais se queixa de problemas de saúde, causados por pólens e pó a
solução da JFL foi a de usar assopradores na precária limpeza das ruas, agravando de sobremaneira o
estado geral de saúde sobretudo na população mais idosa e mais jovem com aumento de queixas de
e problemas respiratórios e alergias.
Acresce a degradação urbana criada pelo grafitti, o desenvolvimento da arte urbana que não tem sido
acompanhado por um combate efetivo ao lixo nas paredes dos edifícios, mesmo aos que são da
autarquia como é o caso do Pólo de Telheiras.
Num Lumiar moderno que responde aos desafios do século XXI, deparamos ainda com
comportamentos cívicos inapropriados, que urgem ser corrigidos. Tal exige um diagnóstico, para que
as campanhas de sensibilização sejam efetivas porque dirigidas a grupos específicos da população.
Também que os meios e ferramentas de limpeza da freguesia sejam modernizados deixando de ser,
quase os mesmos que eram usados no passado.
Observamos nos últimos anos um lote de intenções nobres, mas as soluções e investimentos na
higiene urbana da junta de freguesia são sucessivamente adiados e os que surgem são uma reacção a
situações limites, e não têm por base uma estratégia e um plano de higiene urbana detalhado que
possibilite uma análise objetiva da evolução da qualidade do serviço prestado aos fregueses.
A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 27 de Junho de 2018, exorta a Junta de Freguesia
do Lumiar a elaborar e apresentar a esta assembleia um plano de higiene urbana para o Lumiar, com
objetivos e indicadores, elaborado numa ótica de desenvolvimento sustentável e com um plano de
investimentos que possibilite uma gestão mais eficiente dos recursos humanos e materiais da
higiene urbana da freguesia.

Lisboa, 27 de junho 2018
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Enviar:
Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar
Publicar:





Fazer divulgação nos locais habituais
Fazer divulgação no boletim e no site da Junta
Juntar à Ata minuta desta assembleia

Lisboa, 27 de junho de 2018.

Os proponentes
Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS)
Bernardo Nolasco Palma (CDS)
José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS)
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