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6ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2018  

 

RECOMENDAÇÃO N.º 3 

Degradação crescente da higiene urbana, na Junta de Freguesia do Lumiar 

A degradação crescente da higiene urbana na cidade de Lisboa, é uma evidência 

preocupante. 

O lixo, agravado com os dejectos de cães e pombos, nas ruas da freguesia do Lumiar, 

Alexandre Ferreira, Luís de F. Branco, Helena Vaz da Silva, Virgínia Vitorino, Alameda das 

Linhas de Torres, entre muitas outras, passou a ser a ordem do dia de todos os 

moradores que lamentam e comentam. 

Curiosamente, a maioria dos moradores não culpam só a Junta de Freguesia, mas a 

ausência de uma política global para a cidadania. 

A Freguesia do Lumiar, por delegação de competências da C.M.L., aumentou o número 

de trabalhadores responsáveis pela higiene urbana, adquiriu mais equipamento 

motorizado para tratamento e recolha do lixo, tem papeleiras, foi sensível, em tempos, 

a uma recomendação do CDS, substituindo em alguns bairros, os contentores de 

superfície, por contentores enterrados, com aberturas maiores do que as anteriores, 

(pressupomos, e é desejável que este tipo de contentores sejam a seu tempo instalados 

em toda a freguesia), e acrescentou aos três contentores existentes, (vidro, plástico e 

cartão), um quarto para lixo indiferenciado. Face ao exposto, parece que os moradores 

nos sugerem que o problema existente reside na ausência total de cidadania. 

Tentar resolver o problema, com o maior investimento em pessoal e equipamento, não 

será sustentável para qualquer orçamento e não o resolverá. 

A democracia, não se impõe, aprende-se. 

Todos aprendemos, mas, interrogamo-nos, qual o grupo etário mais receptivo à 

aprendizagem e como tal um importante agente para a mudança. Pensamos, que sejam 

as crianças e os jovens. 

Temos que analisar e traçar, novas estratégias sustentáveis, que ajudem a mudar 

comportamentos e a consolidar a nossa democracia. Sabemos que esta será uma forma 

diferente de fazer política, mas, é um desafio que vos lançamos. Como diz o povo, bater 

sempre na mesma tecla não melhora a eficiência e a eficácia da orquestra. 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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Assim, a Assembleia da Freguesia do Lumiar, reunida em 2018/09/26 delibera 

recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar: 

1. Desenvolva junto das entidades competentes, os esforços necessários para a 

formação de uma equipa interdisciplinar com voluntários, a exemplo da já 

existente na UTIL, entre a Junta e as escolas para construção de uma política para 

a cidadania, necessária e urgente, desde os bancos de escola. 

2. Motivar crianças e jovens voluntários, enquadrados pelas referidas equipas 

interdisciplinares, para a prática de serviço comunitário na área da higiene 

urbana, disponibilizando alguns dias das suas longas férias e tempos livres, para 

o êxito do projecto. 

3. Criar compensações para estes jovens, precursores da mudança de hábitos, 

como por exemplo: 

 Disponibilizar mediante protocolos e parcerias, inscrições para a 

prática gratuita em diversas associações desportivas, incluindo a 

prática de desportos náuticos (remo, vela e outros). 

 Oferta gratuita de entrada para festivais de música. 

 

Fica a ideia de: 

A brincar, se aprende. Quem aprende poderá ser, no futuro, um agente precioso 

para a mudança. 

 

4. Haver mais vigilância, policiamento e coimas pesadas para desmotivar os 

prevaricadores distraídos. 

Mais delibera  

 Fazer divulgação nos locais habituais 

 Fazer divulgação no boletim e no site da Junta 

 Juntar à Ata Minuta desta Assembleia 

Lisboa, 2018/09/26 

Os proponentes, 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Fernando António Campos Baião (CDS) 

Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS) 

             José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 
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APROVADA POR MAIORIA, COM 17 VOTOS A FAVOR E 2 CONTRA  
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