
                                                                                                  

13ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2021 

 

Recomendação nº 1 

“Pela qualidade de vida e melhor protecção do meio ambiente no Lumiar” 

 

A instalação de contentores subterrâneos, com abertura de tamanho adequado, fáceis de manusear e 

com cores diferenciadas, para facilitar a reciclagem, foram uma melhoria considerável face ao modelo e 

à situação até então existente. Porém, apesar da melhoria observada, o problema mantém-se. 

Como o inimaginável por vezes acontece, alguns contentores mantêm-se vazios e o lixo graça ao seu 

redor, à excepção do contentor amarelo, para plásticos e metais, cuja capacidade é menor do que a 

procura, pelo que o seu vazamento deveria ser mais assíduo. 

O lixo acumulado é na sua maioria proveniente de moradores fora da freguesia, que o transportam nas 

suas viaturas, bem como dos restaurantes e lojas, sobretudo embalagens de cartão de grandes 

dimensões. Verifica-se ainda, que os dejectos de animais, cujos donos não recolhem de imediato, 

mantêm-se pelos passeios e canteiros da nossa freguesia. 

As equipas de varredores da via pública, estão cada vez mais “invisíveis” durante largos períodos de 

tempo, o que aparenta a falta de controlo e organização, por parte dos responsáveis da freguesia. Pelas 

razões expostas, os lixos continuam a acumular-se e a freguesia, na opinião de muitos fregueses, está 

uma lixeira a céu aberto. 

Os representantes CDS-PP nesta assembleia, pugnam pela solução destes problemas, em nome dos 

fregueses descontentes e revoltados por nunca ter sido encontrada uma solução adequada, ponderada 

e bem executada, no que diz respeito à melhoria da limpeza desta freguesia.  

Na ultima informação escrita do presidente da junta de freguesia pode ler-se na pagina 19, que “ 
….continua a subsistir uma necessidade de reforço de pessoal na Limpeza e Higiene Urbana, atenta a 
dimensão do território, as novas delegações de competências e inúmeras aposentações e baixas 
prolongadas…” 
 

Quando já passaram 3 anos deste mandato, verificamos que o problema continua por resolver. 

Consideramos que este é um tema de capital importância para os fregueses do Lumiar, já referido por 

diversos partidos nesta assembleia, sendo as justificações apresentadas pelo executivo sempre as 

mesmas, não se verificou uma evolução neste assunto. 

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


Tendo em conta a importância desta questão, para a qualidade de vida dos cidadãos do Lumiar, a 

assembleia de freguesia do Lumiar, reunida em 30 de Setembro de 2020, por proposta do CDS-PP, 

exorta a Junta de Freguesia a: 

1. A desenvolver de forma enérgica e eficaz esforços, para uma nova estratégia de acção 

para a limpeza da freguesia, tendo como objectivo uma maior eficácia e a obtenção de 

resultados que tardam em aparecer;  

 
2. Aplicação de coimas aos donos dos animais, que não recolham de imediato os seus 

dejectos. 

 

Lisboa, 30 Setembro 2020 

 

Mais delibera sobre esta recomendação:  

 Enviar ao Presidente da junta de freguesia do Lumiar 

 Fazer a divulgação nos locais habituais 

 Fazer divulgação no Boletim e no site da Junta 

 Juntar à Acta minuta desta Assembleia 

 

Os proponentes: 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

 Fernando António Campos Baião (CDS) 

Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS) 

Madalena Pestana de Vasconcelos (CDS) 

 

 

(Anexam-se fotos dos contentores) 

 

APROVADA POR MAIORIA, COM 18 VOTOS A FAVOR (9 PS, 4 PSD, 4 CDS 
E 1 BE), 1 VOTO CONTRA (PCP) E 0 ABSTENÇÕES 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


