
 
 

 

 

Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

 

Recomendação N.º 1 

Campanha de sensibilização sobre o lixo na Freguesia do Lumiar e valorização dos 

trabalhadores da higiene urbana 

 

Considerando que:  

1. Atualmente a higiene urbana é uma das áreas mais sensíveis na nossa freguesia; 

2. São visíveis os problemas de acumulação de lixo em algumas ruas, nomeadamente junto aos 

ecopontos e em alguns recantos de determinadas zonas da freguesia; 

3. A acumulação de lixo conduz a sérios problemas de saúde pública, com o aumento de pragas de ratos 

e baratas; 

4. A dura tarefa dos trabalhadores da higiene urbana tem de ser valorizada. Trata-se de um trabalho 

árduo, por parte destes trabalhadores da JF, para conseguirem responder aos diferentes problemas 

causados pelo lixo na freguesia. A manutenção de situações de precariedade, os baixos salários, e a 

exigência intrínseca da profissão, levam a um desgaste físico e psicológico destes trabalhadores;  

5. A manutenção do espaço público depende também de todos os moradores e visitantes e não apenas 

dos trabalhadores da Higiene Urbana.  

 

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida a  29 de setembro de 2022, ao abrigo do artigo 9.º, 

n.º 2, alínea j) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 3.º, n.º 3 da Lei I-A/2020, de 

19 de Março, delibera: 

1.  Valorizar os trabalhadores da área da higiene urbana da JF, prosseguindo uma política que garanta, 

no imediato, vínculos estáveis e remuneração adequada para o exercício da sua função; 



 
 

 

2. Pressionar a CML para aumentar a periodicidade da recolha de lixo na freguesia; 

3. Criação de uma campanha, criativa e permanente, de sensibilização da população para os horários e 

forma de colocação do lixo, a importância da reciclagem, e a forma correta de depositar grandes 

volumes na via pública. Esta campanha deve ser realizada com a maior brevidade e de forma 

reiterada com principal atenção aos locais de acumulação de lixo; 

4. Facultar contactos da recolha de lixo volumoso e resíduos verdes, e ajudar à população que solicitar 

este serviço junto dos serviços da JF;  

5. Facultar um contacto direto na Junta de Freguesia para registo de ocorrências relacionadas com o 

lixo;  

6. Disponibilizar sacos para reciclagem para reduzir os custos das famílias e melhorar a limpeza das ruas. 

 

Lisboa, 26 de setembro de 2022 

Bloco De Esquerda 

Nelson Da Rocha 

 


