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REQUERIMENTO 

Esclarecimentos acerca do lançamento de fogos de artifício na passagem de ano de 2021 para 2022  
 

  

Exmo. Senhor  

Dr. José Joaquim Leitão  

Presidente da Assembleia Municipal de Almada  

  

A representação Municipal do Partido Pessoas-Animais-Natureza apresentou na sessão ordinária da As-

sembleia Municipal de Almada nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2019, a recomendação à Câmara 

Municipal de Almada para a utilização de fogos de artificio silenciosos, que foi aprovada por maioria.  

 

No entanto, no passado mês de dezembro de 2021, foram utilizados fogos de artifício extremamente 

ruidosos na noite da passagem de ano. O uso de fogos de artifício é uma prática tradicionalmente usada 

nas celebrações, não obstante, é hoje conhecido o impacto negativo que o ruído estrondoso tem nas cri-

anças pequenas, em pessoas com autismo, em pessoas idosas, em pessoas com determinadas enfermi-

dades e em animais domésticos e silvestres.  

 

Com esta recomendação pretendíamos alertar para a necessidade de proteger os mais vulneráveis, crian-

ças, idosos, doentes e animais. Celebrações sim, mas com respeito por todos, a começar pelos que são 

mais vulneráveis. Este é o compromisso que pedimos.  

  

Face ao exposto, e ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 14.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Almada, vimos solicitar que Vossa Excelência se digne diligenciar junto da Câmara Municipal 

de Almada a obtenção de esclarecimento acerca do seguinte:  

  

1) Razão pela qual a Câmara Municipal de Almada não seguiu a recomendação aprovada em As-

sembleia Municipal que pretendia a eliminação de segmentos de fogos de artificio mais ruidosos 

e de maior impacto negativo sobre pessoas mais vulneráveis e animais;  

  

2) Se a Câmara Municipal está comprometida em utilizar formas mais ecológicas e inclusivas de 

celebração no futuro, deixando de utilizar fogos de artifícios ruidosos.  
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Com os melhores cumprimentos,  
  
Almada, 20 de janeiro de 2022  
 

Pessoas –Animais –Natureza 

 

Margarida Paulos 

(Deputada Municipal do PAN) 


