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Apesar de propiciarem espetaculos de luz e cor muito apreciados e estarem presentes em 

varios mornentos culturais e festivos no nosso pais, a pirotecnia tradicional causa uma 

elevada polui~ao sonora e atrnosferica, deixando particulas de metal, toxinas perigosas, 

produtos quirnicos nocivos e furno a pairar no ar, levantando serios riscos para a saude 

hum ana, animal e para o rneio ambiente. 

E conhecido o irnpacto negativo do ruido causado pela pirotecnia em pessoas com 

determinadas condiy6es clinicas, como aquelas que padecern de urn transtorno do 

espectro autista (https: //www.unidiversidad.com.ar /infografia-el-impacto-de-la

pirotecnia-en-personas-con-autismo ), 0 que tern levado varias cidades a abandonarem 0 

uso de fogos-de-artificio em festas, feiras e ate a proibirem o seu uso em eventos privados. 

Esse impacto e tarnbem muito negativo em animais, tanto em animais silvestres, em 

particular na avifauna, como nos animais de companhia, em particular nos caes. Estas 

preocupa~oes nao sao de somenos e sao tipicas das sociedades evolufdas, como e o caso 

da Inglaterra que chegou mesmo a discutir o tema 

https: //visao.sapo.pt/atual idade /sociedade /2019-11-07-inglaterra-discute-a-proibicao

de-fogo-de-artificio-para-proteger-os-seus-animais/ ap6s uma peti~ao que reuniu mais 

de 500 mil assinaturas. 

Em 2 de dezembro de 2019, o Grupo Municipal do PAN na AML apresentou uma 

recomendayao Pela utiliza~ao de espetaculos de Luz silenciosos e que pode ser lida aqui: 

Provedoria dos Anima is de Lisboa - R. do Ouro, 49- 4°And1 
- 1100-nSO US BOA- provedoria.animais@cm-lisboa.pt 

1 



PROVEDORIA DOS ANIMAlS DE LISBOA 

https://www.pan.com.ptjrecomendacao-pela-utilizacao-de-fogos-de-artificio

silenciosos/. 

Parece-nos fundamental revisitar este tema e os fundamentos desta Recomenda~ao, que 

acompanhamos, recomendando-se a Camara Municipal de Lisboa que: 

-Em todos os eventos promovidos ou apoiados pela Camara Municipal que venham 

a beneficiar de urn espetaculo de luzes, sejam apenas utilizados efeitos de luz 

silenciosos como lasers ou similares. 

Lisboa, 25 agosto de 2021 

Marisa Quaresma dos Reis 

Provedora Municipal dos Animais de Lisboa 
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