Assembleia de Freguesia do Lumiar

MOÇÃO N.º 8
Eliminação de lixo na via pública e conservação de espaços com e sem
vegetação prevista, no Bairro de Telheiras
No Bairro de Telheiras, o contexto é o seguinte:
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Considerando que:
a) É visível a existência lixo nas ruas do Bairro de Telheiras, local muito movimentado pela
existência de estabelecimentos comerciais, habitação e outros serviços públicos e
privados:
i)

A acumulação de lixo nas ruas do Bairro é maior em dias de eventos desportivos,
mas não deixa de ser frequente mesmo sem que estes aconteçam;

b) Existe também uma falta de cuidado com espaços, que incluem vegetação, de domínio
público e/ou privado, como canteiros ao abandono (em termos de construção e de
plantações), e com espaços nos quais não é suposto a existência de vegetação, como
passeios com grande quantidade de ervas daninhas e infestantes:
i) Por sua vez, há um efeito negativo na própria acumulação de lixo, na falta de
mobilidade de quem pelos mesmos passa ao diminuir a sua segurança, na saúde dos
animais que os utilizam, e na degradação dos espaços e espécies arbóreas
envolventes.
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c) Os efeitos da acumulação direta ou indireta de lixo e a própria falta de ordenamento e
conservação de espaços com e sem vegetação local incluem a proliferação de roedores
(como ratos), insetos (como baratas) e aves (como pombos) – que se tem verificado no
bairro –, e também a propagação de doenças, a contaminação de águas e o cheiro
nauseabundo, tornando-se um problema de saúde pública;
d) O tratamento adequado dos espaços públicos, com serviços de conservação, manutenção,
jardinagem e limpeza de vegetação intrusiva, e a recolha adequada de lixo, são de
enorme importância na saúde das populações e têm impacto noutras dimensões do
pleno usufruto dos espaços públicos;
e) Deve ser papel dos órgãos públicos zelar para que não haja situações como as que
constam nas fotografias acima, mesmo que os espaços se encontrem na esfera privada de
habitação mas com efeito negativo para a comunidade envolvente.
A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 27 de junho de 2018, delibera, ao abrigo
do disposto no artigo 9º, n.º 2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro:

1. Em articulação com os serviços de recolha de resíduos desenvolvido pela Câmara
Municipal, o reforço, na sequência do aprofundamento da política de certificação de
qualidade, da eficiência da limpeza das ruas, a nível de cobertura e frequência;
2. O aumento do número de contentores (em particular dos enterrados) e pontos de
reciclagem, bem como a revisão dos circuitos municipais de recolha de lixo, de forma a
atender aos pontos mais críticos no Bairro de Telheiras;

3. O desenvolvimento, em coordenação com a CML, de um plano mais eficaz de limpeza
e conservação dos espaços públicos, quer estes contenham vegetação ou não,
introduzindo ações que contribuam para eficiência e racionalização de água nos
mesmos;
4. A promoção da conservação de espaços de domínio privado mas que tenham influência
no domínio público, com existência de intervenção dos Serviços da Junta de Freguesia do
Lumiar em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa nos casos em que tal seja
necessário.
Lisboa, 25 de junho de 2018
O representante do Bloco de Esquerda,
Luís Casinhas

