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7ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2021-2025 

 

MOÇÃO N.º 3 

Reforço de papeleiras em Telheiras 

 

A Freguesia do Lumiar pela sua dimensão e densidade populacional, a que acresce o 
elevado número de fluxos dos milhares de cidadãos que diariamente a atravessam, para 
além dos transeuntes nacionais e estrangeiros que a visitam, sofre de um forte 
constrangimento quanto ao lixo produzido diariamente. 

De acordo com levantamento de necessidades feito à época, as papeleiras suspensas 
foram colocadas, em toda a extensão da Freguesia, com vista a responder ao problema.  

Acontece que em Telheiras, designadamente junto às saídas da estação de Metro de 
Telheiras, Jardins Professor António de Sousa Franco e Professor Francisco Caldeira 
Cabral, Rua Professor Francisco Gentil (junto à Padaria Portuguesa e Minipreço), Rua 
Professor João Barreira, ao longo de todos os Cafés e Esplanadas, bem como zonas 
adjacentes, este problema é grave, com as papeleiras sempre cheias e o lixo depositado 
no chão. 

Na referida zona – e sabendo nós que antes de mais se trata de um problema de falta de 
civismo e de cidadania – há muito que as papeleiras suspensas não respondem às 
necessidades diárias pelo que é preciso tomar uma acção urgente para mitigar o 
problema do lixo na freguesia. Para Telheiras o problema está devidamente identificado 
e justificado, pelo que importa apurar se em outras zonas da freguesia ele tem a mesma 
expressão. 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária no 
dia 19 de dezembro de 2022, delibera recomendar à Câmara Municipal de Lisboa e à 
Junta de Freguesia do Lumiar o seguinte: 

1. Complementar as papeleiras suspensas com a aquisição de mais papeleiras, 

suspensas ou de chão (de maior dimensão e mais resistentes e robustas), em 

Telheiras nas zonas já referidas: junto às saídas da estação de Metro de Telheiras, 

Jardins Professor António de Sousa Franco e Professor Francisco Caldeira Cabral, 

Rua Professor Francisco Gentil (junto à Padaria Portuguesa e Minipreço), Rua 
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Professor João Barreira, ao longo de todos os Cafés e Esplanadas, bem como 

zonas adjacentes. 

2. Recomendar que se faça estudo de avaliação para perceber se o problema das 
papeleiras, identificado de forma particular em Telheiras, se coloca em outras 
zonas da freguesia para tomar medidas equivalentes onde se justifique. 

Mais delibera sobre esta recomendação: (i) enviar ao Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa; (ii) enviar ao Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL); (iii) divulgar nos 
locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia do Lumiar; (iv) juntar à Ata 
desta sessão. 

Lumiar, 11 de dezembro de 2022 

Os proponentes eleitos pelo PSD, 

Camila Botão 

João Vás e Lima 

Mário Lopes 

Marta Santos Vieira 

Pedro Meneses Monteiro 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 


