
 
MOÇÃO N.º 4 

ECOPONTOS 

 

A Rua do Lumiar e suas artérias adjacentes é servida por Ecopontos situados na Rua do Alqueidão, 
Travessa do Alqueidão, Rua Pena Monteiro e entroncamento com a Avenida Padre Cruz.  
Estes Ecopontos, constituídos por simples caixotes destinados a recolha de Plástico/Metal, Papel e 
Lixo Indiferenciado revelam-se manifestamente insuficientes, face à periodicidade com que é feita a 
recolha, para suportar o volume de lixo ali depositado. Isto faz com que se acumule muito lixo fora dos 
caixotes e induz o desrespeito pelo destino dado a cada um dos recipientes, sendo frequente encontrar 
lixo indiferenciado nos caixotes de Plástico/Metal e Papel, e vice-versa.  
Acresce que estes Ecopontos, para além de servirem a população que reside na zona, servem os 
restaurantes ali instalados, os quais produzem um volume de lixo que os espaços criados não 
comportam adequadamente.  
Existe ainda um vidrão colocado no entroncamento da Rua do Alqueidão com a Rua do Lumiar, em 
sitio que dificulta a circulação que de peões quer de automóveis e que também ele, dada a saturação dos 
outros pontos, provoca a acumulação de lixo, que não vidro, à sua volta.  
As queixas dos moradores são constantes, particularmente daqueles que vivem perto destes Ecopontos, 
sendo que a situação de acumulação de lixo, maus cheiros e ratos que se juntam naqueles lugar causa 
grande incómodo a todos os que por ali vivem ou circulam.  
Urge, então, alterar esta situação. 
Assim, propomos que sejam instalado Ecoponto com maior capacidade na Rua do Alqueidão, podendo 
até considerar-se, dada a proximidade entre eles, a eliminação do ponto sito na Travessa do Alqueidão, 
bem como a instalação de equipamento idêntico na Rua Pena Monteiro, sendo que deverá ser colocado 
também, junto com os demais, recipiente destinado a vidro, que permita retirar o vidrão atrás 
mencionado. 
Também somos de opinião que essa medida deverá ser acompanhada de ação de sensibilização junto 
da população, e especialmente junto dos estabelecimentos de restauração, para a importância da 
separação do lixo, de forma a tornar eficiente a sua recolha e tratamento. 
Cremos que a aplicação desta medida contribuirá significativamente para a melhoria das condições 
oferecidas àqueles que ali vivem, trabalham, ou de alguma maneira levam vida àquela zona.  
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