MOÇÃO N.º 2
Os Ecopontos espalhados na Freguesia como na cidade têm sido transformados em verdadeiras
lixeiras, pelo que se pede um estudo sobre os mesmos nos seguintes pontos:
1) Colocação de letreiras visíveis a informar da proibição de deposição de resíduos orgânicos (lixo
doméstico ou outro) nos contentores e fora deles ou qualquer local público.
2) Estudar a situação dos Ecopontos de modo a não estarem sujeitos a ventanias que espalhem os
lixos pelas ruas em que estão instalados.
3) Instalar recetáculos iguais aos existentes no Município da Ericeira em arame forte para a
colocação de resíduos mais volumosos como caixas de cartão e objectos sólidos, etc.
4) Instalar junto ao Posto dos serviços de Limpeza e Higiene um grande contentor para resíduos
volumosos oriundos de obras, electrodomésticos velhos, etc., como já lá esteve. Instalar alguns
desses contentores grandes, iguais aos utilizados nas obras, noutros locais da Freguesia para a
população se desfazer de objectos inutilizados para os seus proprietários com a indicação
daquilo que pode ser colocado nos mesmos.
5) Espalhar o mais possível letreiros a pedir limpeza e que a população evite de deitar qualquer
lixo para o chão. Está provado em estudos de comportamento sociopsicológico que esse tipo
de letreiros têm impacto numa parte significativa da população, principalmente quando o apelo
é acompanhado pela afirmação que a rua é a continuação da sua própria casa e o espaço
público pertence a todos os residentes.
6) Estabelecer um dia certo mensal ou quinzenal para a deposição em locai a assinal de lixo sólido
de grande dimensão para ser recolhido pela viatura de carga da JFL ou pela CML entre as 9 e as
13H da manhã.
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