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Recomendação N.º 7 

5ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriénio 

2017-2018  

Pela requalificação dos canteiros da Alta do Lumiar 

Os espaços verdes públicos são cada vez mais importantes por sustentarem e organizarem a malha 

urbana e ainda promoverem a sustentabilidade ambiental de qualquer cidade. Torna-se por isso 

urgente e necessário que a Junta Freguesia, assuma como prioridade a requalificação dos jardins e 

canteiros da nossa freguesia. 

As condições actuais dos Jardins/Canteiros do Alto do Lumiar, apresentam-se por: 

Estarem num estado muito mal cuidado, degradados ou quase inexistentes.  

 Considerando que os canteiros existentes encontram-se numa sua grande maioria cheios de 

ervas daninhas, com deficiências de atenção e tratamento. 

 Considerando que não existem flores ou plantas em bom estado devido a seca e mau 

tratamento. 

 Considerando que os arvoredos neles existentes, se encontram em mau estado de 

conservação e cuidado, tendo inclusive existido acidentes com queda de ramos de algumas 

árvores para a via pública.  

A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 27 de Junho de 2018, exorta a Junta de Freguesia a: 

- Solicitar ao Departamento de Ambiente e Espaços Verdes da Camara Municipal de Lisboa e/ou outras 

entidades competentes, a elaboração de um projeto de requalificação para os referidos 

arbustos/canteiros, tendo em conta os seguintes objetivos:   

A. Limpeza dos canteiros e recolocação de arbustos novos 

B. Ativação do sistema de rega em diversas zonas que se encontra inativo. 

 

Mais delibera sobre esta recomendação: 

 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 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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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) 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/

