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REQUERIMENTO 

Esclarecimentos sobre o projeto do pombal contracetivo 

 

  

Exmo. Senhor  

Dr. José Joaquim Leitão  

Presidente da Assembleia Municipal de Almada  

  

A representação Municipal do Partido Pessoas-Animais-Natureza na sessão ordinária da Assembleia Mu-

nicipal de Almada nos dias 21 e 22 de junho de 2022, questionou a Câmara Municipal de Almada sobre o 

ponto de situação do pombal contracetivo do Feijó e não obteve respostas. 

 

A proposta de construção de um pombal contracetivo no Feijó foi um dos projetos mais votados no orça-

mento participativo realizado pela primeira vez pela Câmara Municipal de Almada em 2021 e visa o con-

trolo populacional dos pombos da cidade, através da utilização de métodos não-agressivos e mais efica-

zes. Estas estruturas simples, para as quais os animais são atraídos, começam a ser a sua fonte de ali-

mento, água e sombra. Uma vez aí estabelecidos, os pombos irão passar a maioria do seu tempo dentro 

do pombal, estabelecendo aí os seus ninhos. Posteriormente, as equipas responsáveis limpam e cuidam 

do espaço, retirando também os ovos e assim prevenindo nascimentos.  

 

Este é já um método presente noutras cidades europeias e americanas, como Paris, Munique, Amsterdão, 

Nova lorque e Londres e apresentou resultados bastante positivos, tanto no controlo populacional desta 

espécie, novamente, sem precisar de incluir o abate. Esta estrutura é também vantajosa a nível de custos, 

de logística, de enquadramento paisagístico e sobretudo de higiene. Uma vez que estes animais são con-

centrados no pombal, para nidificar e comer, as aves já não irão mais procurar parapeitos ou telhados de 

casas e monumentos para o fazerem. 
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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 o projeto do pombal contracetivo ainda não começou a ser contruído; 

2) Prazo de construção e funcionamento do mesmo; 

3) Quando se irá realizar o novo orçamento participativo, uma vez que estamos já em agosto de 

2022.  

  

 

Com os melhores cumprimentos,  
  
Almada, 23 de agosto de 2022  
 

Pessoas –Animais –Natureza 

 

Margarida Paulos 

(Deputada Municipal do PAN) 

http://?
http://?

