Recomendação N.º 6
5ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriénio
2017-2018
Higiene Urbana na Rua Luís de Freitas Branco

A característica que todo o ser humano ambiciona é a SAÚDE. Daí a sua preocupação com o asseio ou
limpeza, que se destinam a conservar a saúde e a prevenir a doença.
Na Rua Luís de Freitas Branco, ao Lumiar, numa política de higienizar o bairro, os seus moradores
conseguiram que os ecopontos então existentes à superfície na via pública, fossem substituídos por
ecopontos de subsolo, com aberturas maiores, permitindo a introdução de maiores volumes e com
capacidade muito maior.
Os moradores encantaram-se com a mudança, tudo parecia estar resolvido. Digo, parecia, porque a
frequência com que estes ecopontos são esvaziados, não corresponde ao volume ali colocado pelos
moradores/agentes, cada vez mais sensibilizados, com a necessidade urgente de separar os resíduos
ou lixos, para reciclar e poderem contribuir para um ecossistema sustentável.
Se por um lado há na comunicação social uma maior informação sobre esta matéria, por outro a
empresa que gere os ecopontos, ignora o depósito diário cada vez maior e a necessidade de aumentar
a frequência para mandar proceder ao seu esvaziamento evitando assim os ecopontos atafulhados e
os depósitos de resíduos/lixo, na via pública, durante dias consecutivos. Ver fotografias em anexo.
Compete à autarquia empenhar-se na higienização do bairro, para que o ambiente não se torne
doentio e perturbe a saúde dos moradores.
Perante este problema que desespera os residentes desta artéria, a Assembleia de Freguesia do
Lumiar, reunida a 27 de Junho de 2018, recomenda ao executivo desta junta que:
1. Solicite à empresa responsável, que articule a frequência para esvaziamento dos ecopontos,
com o fluxo crescente dos depósitos dos resíduos.
2. Que aleatoriamente seja efectuado o necessário controlo pela autarquia e entidades
competentes para a solução deste problema.
3. Que sejam aplicadas multas sobre a empresa responsável que não cumpra os objectivos para
que foi criada pondo em risco a saúde pública e o ambiente.
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Mais delibera:






Enviar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Enviar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
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)

Anexo:
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