
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

MOÇÃO 

“Freguesia Limpa, para todos” 

Considerando que: 

- A cidade de Vila Franca de Xira, sofre de alguns anos a esta parte, de vários problemas 

relativos à saúde e higiene públicas devido ao crescimento do número de aves 

Columbidae (pombos); 

- Que esta espécie é normalmente vítima de viroses e outras patologias como a 

ornitose e a Doença de Newcastle, hospedando parasitas e vírus na sua plumagem que 

podem ser causadoras de até 57 doenças diferentes na espécie humana, como a 

histoplasmose ou a salmonela; 

- Que a sua presença pode ser considerada um problema ambiental, pois competem 

por alimento com espécies nativas da região; 

- Que a sua presença pode e deve ser considerada um problema de higiene pública pois 

os detritos causados, danificam estruturas, edifícios e monumentos, para além de 

constituir um problema a sua remoção visto que a mesma deve ser efetuada com 

recurso a aspersores de água de forma a evitar inalação de poeiras contaminadas; 

- Várias zonas de passagem diária e de grande afluência da população (como a Rua do 

Curado, a Rua Noel Perdigão ou a Avenida 25 de Abril – anexo 1) se encontram em 

péssimas condições do ponto de vista da limpeza dos dejectos. 

A Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, reunida em sessão ordinária a 23 de 

Setembro de 2019, delibera que: 

1. O executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira deverá promover junto 

da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e dos cidadãos interessados 

(associações de condomínio, culturais e outras) um plano de contenção desta 

população animal, de forma a melhorar as condições de limpeza e higiene das 

principais artérias da cidade. 
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2. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira garanta no seu plano de limpeza da 

freguesia, uma correta abordagem aos detritos deste género, com recurso a 

aspersores húmidos, e com maior cadência nas zonas mais afetadas. 

3. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, promova nos espaços destinados 

ao efeito (físicos e digitais) uma campanha de sensibilização para a não 

alimentação da espécie, de forma a garantir uma contenção do número de 

animais existentes na freguesia. 

 

Vila Franca de Xira, 23 de Setembro de 2019 

Os eleitos pela CM na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

Aprovado por maioria com 11 votos a favor (5 do PS, 4 da CDU e 2 da CM) e 1 abstenção do BE 


