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do entendimentos com a CML e a EMEL na criação de bolsas
e de soluções que permitam aumentar o número de lugares;

Segundo o artigo na revista científica Cidades – Comunidades e Territórios, “Ambiente Urbano - Representações
Sociais e Cidadania - Conceções, Problemas e Responsabilidades Ambientais em Lisboa (Casanova, J. L. (2001))” a
noção de ambiente urbano representa uma peça relativamente nova no jogo social e simbólico, e no trabalho
cognitivo - A questão do ambiente urbano conquistou uma
identidade sobretudo a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, mas só muito recentemente ganha dimensão no discurso institucional e no quotidiano em Portugal.

— Melhorar a eficiência dos serviços da Higiene Urbana,
designadamente dos serviços de varredura, lavagem de
ruas, deservagem e limpeza de todo o mobiliário urbano no
espaço público, incluindo as papeleiras, contentores e
cestos de depósito de lixo existentes no espaço público,
reforçando a regularidade das operações de limpeza e
lavagem das ruas e passeios da freguesia de Alvalade;

A Responsabilidade Social tem sido um objeto de estudo
ao longo dos últimos anos, inclusive nas próprias organizações, empresas entre outras entidades. Como entidade pública, a boa prática, o bom exemplo e as ações de
sensibilização têm um papel extremamente importante
na educação da sociedade.
Resultante da reorganização administrativa da Cidade de
Lisboa consignada na Lei 56/2012, de acordo com o
manual de Limpeza Urbana, passaram a ser da Junta de
Freguesia de Alvalade as seguintes competências: Varreduras das vias e dos espaços públicos; Lavagem das vias e
dos espaços públicos; Limpeza de dejetos caninos; Limpeza de sargetas e sumidouros; Limpeza de expectantes;
Limpeza de pastilhas nos pavimentos; Despejo de papeleiras; Controle da vegetação infestante em terrenos com área
inferior a 5000m2 e declive inferior a 25%; Apoio a eventos
com menos de 1000 pessoas.
Constituem desígnios estratégicos da Junta de Freguesia:
— A requalificação, manutenção e valorização do espaço
público, espaços verdes e equipamentos, designadamente,
promovendo a acessibilidade pedonal e as condições de
fruição pelo público, bem como o aumento da oferta de
estacionamento, em particular para os residentes, promovenJUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

— Assegurar a manutenção e conservação dos espaços
verdes, assegurando a limpeza dos parques, desenvolver
projetos de plantação de novas árvores e outras espécies
arborícolas no território da freguesia;
— Valorizar a mobilidade pedonal, melhorando as condições de circulação das pessoas com mobilidade condicionada, designadamente através da requalificação dos
pavimentos pedonais e rebaixamento de passeios;
— Prosseguir, instando a CML e Carris, o objetivo de
melhorar a rede de transportes que sirva efetivamente a
Freguesia e que potencie o uso do transporte público, e
com isto, melhorar a qualidade de vida dos nossos
cocidadãos e proteger o meio ambiente;
— Melhorar o espaço público, através do aumento da
área verde e da plantação de árvores ou outras espécies
arbóreas, o apoio ao desenvolvimento e instalação de
projetos relativos a hortas e outras atividades que visam
promover a melhoria da qualidade ambiental e a fixação
de carbono e o apoio à criação de jardins é um objetivo que
pressupõe uma intervenção permanente. Nesse sentido,
deverão ser analisadas as condições existentes, aprender
com as melhores práticas, promover a colaboração de
instituições e especialistas (instituições do ensino superior,
investigadores, ONG, associações, etc.) e avaliar a adequação de se estabelecerem parcerias com vista a melhorar a
resposta da freguesia na prossecução destes objetivos.
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