
                                                                                                                          

                     7ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2018 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 7 

CONTROLO de POMBOS NA RUA JAIME LOPES DIAS 

 

A Rua Jaime Lopes Dias é uma das artérias, situada junto à Calçada de Carriche, que 

apresenta mais tráfego rodoviário e que, por esse motivo, é fonte de poluição sonora e de 

poluição atmosférica, devido à emissão de Gases poluentes com Efeito de Estufa (GEE). 

Para além disso, na artéria em apreço tem-se vindo a verificar uma anormal concentração de 

pombos, o que tem vindo a interferir na qualidade de vida dos moradores e dos comerciantes e 

a provocar danos no edificado e nas viaturas. 

O acesso fácil à alimentação, quer seja por o alimento ser oferecido indevidamente 

pelas pessoas, quer seja por estar disponível nos resíduos orgânicos depositados nos 

contentores mas que têm a tampa aberta ou ainda por estar disponível nos resíduos que 

eventualmente estejam espalhados pela via pública, associado à profusão de locais para 

nidificação e à luminescência permanente que altera o ritmo biológico, contribuem para a 

multiplicação desta espécie, o que constitui um risco para a saúde pública. 

 

Assim, para combater e diminuir a população de pombos, as autarquias têm adotado ações 

concretas e medidas preventivas para garantir a higiene e a salubridade no espaço público 

e minimizar os riscos para a saúde humana e para o ambiente. 

 

Face ao exposto, os eleitos do CDS propõem à Assembleia de Freguesia do Lumiar que 

recomende à Junta de Freguesia que: 

 

1 - Articule com a Câmara Municipal de Lisboa ações concretas para atenuar e reduzir a 

comunidade de pombos nesta artéria da cidade, através da avaliação da situação real no local; 

 

2 - Verifique se os resíduos depositados nos contentores estão bem acondicionados e se a tampa 

dos contentores está sempre fechada, eliminando assim a possibilidade de alimentação dos 

pombos e de outras pragas pelos resíduos e ainda que verifique se existem outros focos de 

insalubridade que possam estar a contribuir para o aumento descontrolado desta espécie; 

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


 

3 - Desenvolva campanhas e ações de sensibilização dirigidas à população, informando que 

é proibido alimentar pombos na via pública e alertando para o risco que os pombos 

constituem para a saúde pública, o que  exige da parte da Junta de Freguesia e da Câmara 

Municipal de Lisboa um esforço conjunto e ações concertadas para controlar a multiplicação de 

pombos nesta zona da Cidade. 

 

 

Mais delibera sobre esta recomendação:  

 Enviar exemplar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; 

 Enviar exemplar ao Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar;  

 Fazer a divulgação nos locais habituais;  

 Fazer a divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia;  

 Juntar anexo à Acta minuta desta Assembleia; 

 

Lisboa, 20 de Dezembro de 2018 

 

Os proponentes, 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Fernando António Campos Baião (CDS) 

 Bernardo Maria da Cunha Reis Corrêa d’Oliveira (CDS) 

            José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 
 
 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 


