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Os problemas associados às gaivotas urbanas não são novos na Área Metropolitana do Porto 

(AMP), existindo há já várias décadas e tendo-se vindo a intensificar nos últimos anos. Não 

afetam apenas os municípios costeiros, e problemas semelhantes são conhecidos em muitos 

outros países europeus e de outras regiões do mundo. Os impactos negativos causados pelas 

gaivotas urbanas incluem: 

o Riscos para a saúde pública pela potencial transmissão de agentes patogénicos; 

o Ruído, de dia e de noite, com impacto no descanso dos cidadãos; 

o Agressividade (real ou percebida), com ataque com dejetos, voos rasantes e, 

muito excecionalmente, contacto físico; 

o Danos em edifícios (painéis solares e outros equipamentos em telhados; 

entupimento de caleiras e consequentes inundações), e impedimento de 

intervenções em telhados; 

o Espalhamento de lixo; 

o Excrementos espalhados por viaturas, edifícios, roupa a secar, campos de jogos, 

recreios, praias, parques e vias públicas; 

o Perturbação do bem-estar e do usufruto de parques, jardins, varandas e 

esplanadas; 

o Roubo de comida; 

o Riscos de segurança de aeronaves; 

o Impactos económicos resultantes de manutenção e substituição de 

infraestruturas e equipamentos; limpeza de edifícios, veículos e vias; e da 

implementação de medidas (eficazes ou não) de dissuasão de gaivotas. 

Os principais problemas causados pelas gaivotas urbanas na AMP devem-se sobretudo à espécie 

nidificante Larus michahellis (gaivota-de-patas-amarelas), pelo facto de ser uma espécie 

residente e abundante na região. A dimensão de impactos negativos causados pelas gaivotas 

urbanas na AMP é significativa e, embora predomine na época de reprodução (de abril a julho), 

existem problemas ao longo de todo o ano. Afeta, em diferentes extensões e intensidade, os 5 

municípios estudados (Gaia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim e Vila do Conde), com o Porto 

a apresentar o maior número de ninhos identificados (485), seguido de Póvoa de Varzim (118). 

No inquérito realizado na AMP em 2021, com um total de 2115 respostas, 96% dessas respostas 

consideravam necessária a tomada de ações de controlo das populações de gaivotas. 
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Pela diversidade e intensidade dos problemas causados pelas gaivotas urbanas, como exposto 

neste estudo, considera-se que a situação atingida na AMP já ultrapassou o aceitável.  

É imperativo atuar para minimizar os problemas causados pelas gaivotas urbanas na AMP, e 

caminhar no sentido de um maior equilíbrio no ecossistema urbano, considerando o bem-estar 

da população humana e o da população de gaivotas. 

A redução das populações de gaivotas em meio urbano é um processo complexo e dispendioso, 

que implica, obrigatoriamente, o uso combinado de várias técnicas de dissuasão e controlo, 

executadas regular e consistentemente, ano após ano, numa área geográfica extensa que 

engloba as cidades onde as gaivotas estão presentes, mas também os principais pontos de 

alimentação dessas gaivotas urbanas (e.g., lotas, aterros), que podem estar localizados fora das 

cidades. 

Com base no extenso trabalho experimental (censos de gaivotas, identificação de ninhos, 

rastreio de gaivotas por GPS e observação de comportamentos por câmaras de vídeo), de 

revisão bibliográfica e de discussão com diversos especialistas relevantes para as causas e as 

consequências do desequilíbrio causado pelas gaivotas urbanas, o Plano de Ação para Controlo 

da População de Gaivotas nos Municípios Costeiros da Área Metropolitana do Porto 

compreende um conjunto de medidas agrupadas em diferentes pilares:  

1) OBTENÇÃO DE UMA LICENÇA GERAL DO ICNF PARA CONTROLO DAS GAIVOTAS 

URBANAS NA AMP - Os municípios da AMP deverão obter uma licença do ICNF para 

atividades de controlo populacional das gaivotas Larus michahellis e Larus fuscus nesses 

municípios. A licença geral deverá ser atribuída às câmaras municipais e respetivos 

munícipes, lotas e aterros da área em estudo, extensível a empresas a que as câmaras, 

munícipes, lotas e aterros recorram para aquele fim. A licença deverá contemplar a 

remoção de ninhos, remoção de ovos e a inviabilização de ovos de gaivotas na área 

urbana. 

2) TORNAR A AMP MENOS ATRAENTE PARA AS GAIVOTAS através da restrição de acesso a 

alimento, de impedimento ou dificultação da presença e da nidificação das gaivotas em 

meio urbano, e de atuação das autoridades em casos extremos de gaivotas urbanas em 

situações de extrema agressividade. As medidas exigidas envolvem medidas físicas de 

dissuasão, melhor gestão de resíduos, sensibilização e educação ambiental de cidadãos 

para que não alimentem gaivotas e outros animais selvagens, nem deixem alimento 

(lixo) acessível, remoção periódica de ninhos após a época de reprodução, entre outras. 
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Exigem uma cooperação entre autoridades, lotas, mercados, aterros, outras empresas 

e cidadãos. 

3) IMPEDIR OU MINIMIZAR A REPRODUÇÃO EM ESPAÇO URBANO DA AMP - cada 

município deverá desenvolver um programa de controlo de nidificação de Larus 

michahellis, devendo este programa ocorrer durante a época de reprodução (entre 

início de abril e fim de maio/início de junho) e incluir a remoção de ninhos, e/ou 

remoção e/ou inviabilização de ovos, executada por profissionais habilitados para 

trabalho em altura e podendo recorrer, sobretudo para a atuação em telhados de difícil 

acesso como os que predominam numa vasta área urbana dos municípios em estudo, a 

drones. 

4) ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO PLANO DE AÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA DO MESMO 

Assegurar a continuidade do projeto de monitorização e controlo das gaivotas urbanas 

na região, anualmente, dando continuidade ao estudo realizado em 2021, e monitorizar 

a eficácia das várias ações propostas, revendo, otimizando e expandindo as medidas de 

controlo, é fundamental para garantir um controlo das gaivotas urbanas. A continuidade 

do projeto deverá incluir a realização de censos de gaivotas e contagem de ninhos; a 

manutenção e divulgação da app Gaivotas à Vista (https://app.gaivotas-amp.pt/) 

desenvolvida neste estudo, e análise dos resultados coletados através da app; a 

monitorização das medidas de dissuasão e controlo implementadas na AMP, avaliação 

da sua eficácia e revisão, sempre que aplicável, do plano de ação para controlo das 

gaivotas; a manutenção de um ponto de contacto inequívoco e ativo dentro de cada 

município para questões ou problemas com gaivotas, disponível para os munícipes, 

conforme já estabelecido durante o projeto; e a comunicação clara e transparente com 

os munícipes para otimizar o uso da ciência cidadã, comunicar a eficácia das medidas de 

controlo (através do website desenvolvido neste estudo (https://gaivotas-amp.pt/) e de 

sessões públicas), e sensibilizar a população para a importância de NÃO ALIMENTAR AS 

GAIVOTAS e da CORRETA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS.  

   

https://app.gaivotas-amp.pt/
https://gaivotas-amp.pt/
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“Existem três movimentos salvadores, e os três ambicionam proteger a vida. 

Eu chamo-lhes Animalismo (proteção dos animais domésticos), Naturismo 

(proteção da fauna, flora e vida selvagem), e Humanismo (bem-estar humano) 

Estes três submovimentos do movimento geral em prol da vida abrangem toda 

a vida terrestre, mas, com poucas exceções, a maior parte das organizações de 

proteção foca-se apenas num dos três”. 

 

      Michael Soulé 
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O aumento exponencial da população de gaivotas, desde meados do século XX, tornou a sua 

presença claramente notada nas principais cidades costeiras europeias, principalmente desde a 

década de 80. As cidades costeiras passaram a ser "invadidas" por gaivotas que, na procura de 

novas fontes de alimento e de locais adequados para abrigo e reprodução, apresentam, na 

maioria das situações, um carácter invasivo no ambiente urbano, causando diversos problemas 

de natureza ambiental, na saúde pública e no bem-estar animal. Tal problemática tem levado, 

ao longo das últimas décadas, à consideração de diversos métodos com vista a tentar reduzir o 

impacto negativo causado pelas gaivotas, quer sobre as atividades humanas e o património 

edificado, quer sobre outras espécies de aves. 

Face à referida problemática, em 2011 a Área Metropolitana do Porto (AMP) efetuou um estudo, 

realizado pelo CIIMAR, com vista à monitorização das populações de gaivotas nos concelhos do 

Porto, Matosinhos e Gaia. À data, o mencionado estudo, designado como “Controlo da 

população de Gaivotas na Área Metropolitana do Porto”, concluiu que a redução dos impactos 

negativos das gaivotas sobre o património e as atividades humanas só parecia ser possível 

através da eliminação ou redução acentuada da disponibilidade de alimento para as gaivotas, e 

da tentativa de exclusão destas de zonas de pouso (telhados, beirais, mobiliário urbano, etc.) 

através da colocação de dispositivos físicos (redes, cabos e espigões), ou da instalação de 

dispositivos sonoros em zonas de elevada concentração de gaivotas. 

Tendo por base a constatação e a atualidade deste problema, que continua a afetar vários 

municípios da AMP, em Reunião de Conselho Metropolitano de Vereadores do Ambiente de 20 

de setembro de 2019, os municípios de Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e 

Vila Nova de Gaia decidiram avançar com a implementação de um Plano de Ação para o Controlo 

da População de Gaivotas nos Municípios Costeiros da Área Metropolitana do Porto. Para o 

efeito, em reunião do Conselho Metropolitano de 25 de outubro de 2019, foi aprovado um 

protocolo de colaboração entre os cinco municípios intervenientes. 

O presente documento enquadra-se no âmbito da prestação de serviços para a elaboração do 

“PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICIPIOS 

COSTEIROS DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO”, enquadrada pelo contrato celebrado em 22 

de dezembro de 2020 entre a Área Metropolitana do Porto e o Consórcio Externo constituído 

pela Floradata – Biodiversidade, Ambiente e recursos Naturais, LDA e a Wedotech – Companhia 

de ideias e Tecnologias, LDA.  

Os serviços objeto do contrato compreendiam (4) quatro fases: 
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• Fase 1 - Monitorização das populações de gaivotas (Larus fuscus e Larus michahellis) na 

área de estudo; 

• Fase 2 - Realização de uma campanha de sensibilização da população sobre a temática; 

• Fase 3 - Avaliação da reprodução de Larus michahellis na área de estudo; 

• Fase 4 - Avaliação de padrões de movimentação e alimentação das gaivotas na área de 

estudo e realização de testes piloto sobre a eficácia da implementação de medidas de 

exclusão e controle de nidificação de gaivotas. 

Paralelamente à realização dos trabalhos de campo previstos no projeto, foi efetuada uma 

extensa revisão bibliográfica sobre o tema das gaivotas, a sua ocupação de espaços urbanos, os 

seus impactos e métodos de controlo. Foram também realizadas reuniões técnicas com 

profissionais de diferentes disciplinas relevantes para o controlo de gaivotas urbanas, incluindo 

médicos veterinários, biólogos, fornecedores de equipamento de dissuasão de aves, falcoeiros, 

e equipas de operação de aeroportos.  

 

  



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

22/224 

 
 

GAIVOTAS NA AMP 
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O aumento exponencial das populações de gaivotas em meio urbano na AMP é atribuído 

essencialmente a duas espécies da família Laridae, género Larus: a gaivota-de-patas-amarelas 

(Larus michahellis) e a gaivota-d’asa-escura (Larus fuscus).  

 

Larus michahellis 

 

Figura 1 - Larus michahellis. 

 

Larus michahellis é uma espécie residente, comum durante todo o ano ao longo do litoral 

português, em especial desde o cabo Carvoeiro até ao Sotavento algarvio, geralmente no litoral 

rochoso e em meios urbanos. É uma espécie monogâmica, oportunista, que tem vindo a 

colonizar, de forma cada vez mais notória, diversas cidades costeiras nacionais. Nidifica 

principalmente nas costas da Península Ibérica e de França, nas ilhas da Macaronésia até às 

Canárias, no Mediterrâneo e no Mar Negro. No inverno ocorre pela costa europeia atlântica, 

distribuindo-se desde a Dinamarca até ao Sahara Ocidental, assim como pela costa 

mediterrânica [del Hoyo et al., 1996]. Estima-se que a população tenha uma dimensão de cerca 

de 150 000-200 000 pares, com 83 000 contabilizados ao longo da costa atlântica ibérica a partir 



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

24/224 

do Costa Atlântica Ibérica do sul de Portugal até à costa basca [Arizaga et al., 2009]. O Atlas das 

Aves Reprodutoras de Espanha quantifica a sua população de gaivotas-de-patas-amarelas em 

mais de 100 000 pares reprodutores, considerando a população espanhola como a mais 

numerosa a nível mundial [Región de Murcia, sem data-b]. As Rias Baixas (Galiza) acolhem a 

maior população mundial da Larus michahellis, e a sua nidificação nos arquipélagos junto à foz 

das rias (Cíes, Ons, etc.) é conhecida desde, pelo menos, o início do século XX [Alcaldía de Vigo, 

sem data].  

 

 Figura 2 - Distribuição geográfica de Larus michahellis [BirdLife International, 2019a].  

Em Portugal, nidifica no continente, nas Berlengas e nos Açores e Madeira (reproduzindo-se em 

quase todas as ilhas e ilhéus destes dois arquipélagos) [Equipa Atlas, 2008; Meirinho et al., 

2014]. Pode ser observada em grande parte da orla costeira continental, ocorrendo de forma 

pontual no interior norte [Equipa Atlas 2008; Catry et al., 2010]. A maior parte da população é 

bastante sedentária e mesmo as aves jovens normalmente não efetuam movimentos 

dispersivos amplos [Meirinho et al., 2014], embora alguns indivíduos possam apresentar 

comportamentos de dispersão mais alargados, tendo sido feitos registos de aves anilhadas nas 

Berlengas, no Reino Unido, França, Espanha e Marrocos [Catry et al., 2010]. Não se costuma 

afastar para águas além da plataforma continental, apresentando uma distribuição 

marcadamente costeira [Meirinho et al., 2014]. 

Nos Açores e em algumas zonas de Portugal continental (uma vez que os censos no continente 

foram parciais), e excluindo as Berlengas, onde foram aplicadas ações de controlo, nas últimas 

décadas a população nidificante desta gaivota tem vindo a aumentar, mantendo-se, no 
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arquipélago da Madeira, uma tendência populacional estável para o efetivo desta espécie 

[Equipa Atlas, 2008; Catry et al., 2010]. A recente colonização de áreas urbanas tem feito alargar 

a distribuição desta espécie [Meirinho et al., 2014]. No nosso país, referem-se dois fatores 

importantes que terão levado ao incremento da população de Larus michahellis: a existência de 

abundantes recursos tróficos, com aterros sanitários e, anteriormente, lixeiras a céu aberto, 

portos de pesca e embarcações a constituírem locais com elevada disponibilidade de alimento 

[Catry et al., 2010; Meirinho et al., 2014], assim como a diminuição da coleta de ovos de gaivota 

para consumo humano [Catry et al. 2010]. 

A colónia de reprodução das Berlengas é uma das maiores da Europa e, nas últimas décadas, a 

população aumentou de cerca de 5 000 casais reprodutores em 1983, para 45 000 indivíduos 

em 1994 [LIFE Berlengas, 2015]. Este impressionante aumento foi atribuído à natureza 

adaptável, oportunista e gregária destas gaivotas que, relacionado com as excelentes condições 

de nidificação que as Berlengas proporcionam, nomeadamente, a elevada disponibilidade de 

alimento, obtido facilmente em lixeiras ao longo da costa de Leiria e Lisboa, e junto das 

embarcações e dos portos de pesca, permitiu que a espécie se tornasse superabundante nas 

Berlengas [LIFE Berlengas, 2015]. Quando em 1994 a população atingiu os 44 698 adultos 

reprodutores, com clara sobrecarga do sistema [Morais et al., 1998], o ICNF avançou para 

medidas de controlo da população desta espécie. Numa primeira fase, de 1994 a 1996, 

procedeu-se com abate de indivíduos adultos reprodutores, utilizando avicidas, e, 

posteriormente, a partir de 1999, com ações de controlo da natalidade, através da destruição 

anual de posturas [Morais et al., 2016]. Essas ações têm contribuído para a redução da 

população, estimada, em 2013, em cerca de 13 150 indivíduos [Morais et al., 2013]. A partir de 

2010, a tendência da população nidificante das Berlengas tem sido de decréscimo [Morais et al., 

2016]. Segundo o estudo realizado por Pinto et al. [2021], com as medidas já tomadas e as 

previstas, que visam a restrição de fontes alimentares de origem antropogénica, a tendência 

natural desta população nas Berlengas será de declínio.  

A Larus michahellis nidifica em ilhas, ilhéus e falésias costeiras, assim como em salinas e em 

telhados de casas [Equipa Atlas, 2008; Meirinho et al., 2014]. Nidifica colonialmente, também 

podendo ocorrer ninhos isolados [Catry et al., 2010]. Em meio urbano nidifica preferencialmente 

em telhados de casas e prédios, selecionando preferencialmente telhados com obstáculos como 

chaminés, que fornecem abrigo aos ninhos [Ross et al., 2016]. É uma espécie que pode realizar 

duas posturas durante o período de nidificação, ocorrendo a segunda caso a primeira se perca. 
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Em Portugal não são conhecidas ameaças relevantes para esta espécie, embora alguns 

indivíduos possam ser capturados de forma acidental em artes de pesca [Meirinho et al., 2014]. 

É uma espécie com estatuto de conservação pouco preocupante, tanto a nível nacional como 

globalmente [Cabral et al., 2005; BirdLife International, 2019a], com tendência de aumento.  

Em Espanha, está incluída no anexo I do Real Decreto 1095/89, que declara as espécies sujeitas 

à caça e à pesca, mas a ausência de interesse culinário significa que as suas capturas são mínimas 

e esporádicas [Región de Murcia, sem data-b]. Em Portugal não está listada como espécie 

cinegética [CCEGSECB, 2020]. 

A reprodução da espécie L. michahellis apresenta várias fases, sumariadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Evolução durante a fase de reprodução da espécie L. michahellis. 

Fase Detalhes Período 

Corte ou parada 
nupcial 

Criação de laços entre o casal através de um 
conjunto de comportamentos ritualizados 
de corte. 

Fim do inverno. 

Construção do 
ninho e 
acasalamento 

Construção de ninho em aparente local de 
nidificação. Gaivotas urbanas podem usar o 
mesmo local durante vários anos. 

Março / abril. 

Primeiras 
posturas 

As posturas são compostas em média por 2 
a 3 ovos. 

Abril / maio (a maioria das 
posturas deve ocorrer em maio, 
podendo-se prolongar até 
junho). 

Incubação Para o primeiro ovo da postura, prolonga-se 
por um período entre 28-30 dias. É realizada 
pelos dois membros do casal. 

Entre fim de abril e fim de maio. 

Crias Fase que se prolonga por um período entre 
35-40 dias. Durante este período as crias 
são alimentadas pelos progenitores. 

Entre meados e final de maio e 
meados de julho. 

Imaturos e 
primeiros voos 

Em média aos 37 dias, após terem nascido. 
Período a partir do qual ocorre a 
emancipação dos imaturos/juvenis e 
ocorrem os primeiros voos e abandono do 
ninho. 

Julho (primeiros juvenis 
voadores observados no final da 
primeira quinzena de julho; mas 
a maioria apenas no final desse 
mês). 
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Larus fuscus 

 

Figura 3 - Larus fuscus. 

Larus fuscus distribui-se como nidificante pelo noroeste da Europa, ocorrendo desde a Rússia 

até à Península Ibérica, passando pela Islândia. No inverno surge nas costas do sudoeste 

europeu, do noroeste africano, dos mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio, e da Península Arábica 

até ao noroeste indiano [del Hoyo et al., 1996]. Em Portugal Continental ocupa maioritariamente 

a faixa litoral, embora também ocorra, em menor número, no interior. No período de invernada, 

trata-se da espécie mais frequente que se pode observar na generalidade do país [Catry et al., 

2010]. Durante o inverno, surge de um modo regular na ilha da Madeira, embora em números 

reduzidos [Equipa Atlas, 2008]. No arquipélago dos Açores ocorre como visitante regular, em 

especial durante a migração e o inverno [Meirinho et al., 2014]. 
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Figura 4 - Distribuição geográfica de Larus michahellis [BirdLife International, 2019b]. 

Esta espécie está presente todo o ano no nosso país, embora, como nidificante, a população 

nacional não deverá ser constituída por mais do que umas escassas dezenas de casais [Catry et 

al. 2010], estando classificada como Vulnerável como reprodutora em Portugal, e como Pouco 

Preocupante a população visitante [Cabral et al., 2005]. A um nível global, apresenta um estatuto 

de conservação pouco preocupante, com tendência de aumento [BirdLife International, 2019b; 

IUCN, 2019].  

Nidifica regularmente na ilha da Berlenga, onde são conhecidos alguns casos de hibridação com 

Larus michahellis, estando ainda confirmados registos de nidificação na ilha do Pessegueiro e na 

Ria Formosa [Equipa Atlas, 2008], assim como um registo de nidificação num telhado em 

Portimão [Meirinhos et al., 2014]. No período entre maio e julho há um número considerável de 

indivíduos não reprodutores, que compreende aves imaturas e aves adultas, que permanecem 

no nosso país [Catry et al., 2010]. Em Portugal pode nidificar quer em ilhas rochosas quer em 

áreas de sapal [Meirinhos et al., 2014]. Não são conhecidas ameaças significativas para esta 

espécie, embora alguns indivíduos possam ser capturados de forma acidental em artes de pesca, 

tal como acontece com Larus michahellis [Meirinho et al., 2014]. 

 

Inquérito à população  

Enquanto a App “Gaivotas à Vista” não estava concluída, e para adquirir informação relevante 

para os trabalhos de campo, foi realizado um inquérito em Google Forms, disponibilizado à 



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

29/224 

população e comunicado pelas Câmaras Municipais do projeto. Este inquérito esteve disponível 

a partir de 20/05/2021 e foi mantido até 30/11/2021 (o inquérito realizado é apresentado no 

Anexo I).  

Até 25/06/2021 foram recebidas 1401 repostas, que foram analisadas e reportadas no relatório 

intercalar de julho 2021. Até 30/11/2021 foram obtidas 2144 respostas, das quais 16 se referem 

a municípios fora da zona do projeto: Santa Maria da Feira (1), Gondomar (4), Famalicão (1), 

Ermesinde (1), Valongo (2), Sintra (1), Braga (2), Espinho (1), nenhum (3), e 13 respostas para a 

Maia. Ou seja, foram obtidas 2 115 respostas para os cinco municípios em estudo. A distribuição 

geográfica relativamente ao município, por género e por idades, das respostas obtidas ao 

inquérito sobre gaivotas na Área Metropolitana do Porto, é apresentada, respetivamente, na 

Figura 5, Figura 6 e Figura 7. Uma caracterização das respostas obtidas é apresentada da Figura 

8 à Figura 14. 

 

Figura 5 - Distribuição geográfica das repostas obtidas ao inquérito (de 20/05/2021 a 30/11/2021). 
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Figura 6 - Distribuição por género das respostas referentes aos municípios em estudo obtidas no 

inquérito (de 20/05/2021 a 30/11/2021). 

 

Figura 7 - Distribuição etária das respostas referentes aos municípios em estudo obtidas no inquérito (de 

20/05/2021 a 30/11/2021). 
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Figura 8 - Respostas obtidas no inquérito realizado (de 20/05/2021 a 30/11/2021) à questão: “Costuma 

observar facilmente gaivotas na cidade?” 

 

Figura 9 - Respostas obtidas no inquérito realizado (de 20/05/2021 a 30/11/2021) à questão: “Parece-

lhe que o número de gaivotas na cidade está a aumentar?” 
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Figura 10 - Respostas obtidas no inquérito realizado (de 20/05/2021 a 30/11/2021) à questão: “Costuma 

alimentar, ou já alguma vez alimentou, gaivotas ou outras aves selvagens?” 

 

 

Figura 11 - Respostas obtidas no inquérito realizado (de 20/05/2021 a 30/11/2021) à questão: “Acha 

necessária a tomada de ações de controlo das populações de gaivotas na cidade?” NS/NR = Não 

sabe/não responde. 

Das respostas referentes aos municípios em estudo: 

• Praticamente 100% das pessoas costuma observar facilmente gaivotas na cidade. 

• 94% das pessoas acha que o número de gaivotas na cidade está a aumentar (e 6% não). 
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• Para além de comentários sobre o aumento da população de gaivotas nas cidades, 

muitas respostas indicaram que a agressividade das gaivotas tem vindo a aumentar. 

• 98% não alimenta gaivotas ou outras aves selvagens (e 2% sim). Curiosamente, das 

pessoas que dizem alimentar ou já ter alimentado gaivotas, apenas 10 nunca tiveram 

problemas com gaivotas; as outras mencionam problemas tais como danos em 

edifícios/veículos/outros, sujidade por excrementos, espalhamento de lixo no chão, 

roubo de comida numa esplanada, e ruído; e 29 referem considerar necessário um 

controlo. 

• 3.8% chamaram, explicitamente, as gaivotas de praga (esta não era uma questão 

colocada no questionário). 

• 96% das pessoas acha necessária a implementação de ações de controlo das 

populações de gaivotas nas zonas urbanas, com 3% a responder não, e o restante a 

responder talvez (dependendo dos métodos a aplicar, indicando que só se fosse sem 

abate e/ou sem recurso a métodos “cruéis”), a recomendar a realização de 

monitorização e estudo das populações, ou não sabe/não respondeu.  

• Dos que consideram uma ação necessária: 

o 9% indicam que já devia ter sido tomada há muitos anos, que é urgente e/ou 

imperativa e/ou criticam a falta de ação das autoridades. Destes, não se 

destacou significativamente nenhum município (no Porto, 11% do total das 

respostas obtidas para esse município indicaram que falta ação, é urgente e/ou 

imperativa uma ação de controlo).  

o 7 respostas (0.3%) especificaram que o controlo deveria ser sem abate das 

gaivotas, sem recurso a métodos cruéis ou sem sofrimento. 

• Das 63 respostas que não consideram necessária uma tomada de ações de controlo das 

populações de gaivotas nas cidades, 11 pessoas, ou seja, 0.5%, foram explicitamente 

contra ações de controlo, com mensagens como: “devemos proteger as gaivotas”, 

“deixem as gaivotas em paz”; “façam planos para os humanos”; “eduquem as pessoas”. 

• 2.3% das pessoas que responderam ao inquérito foram muito explícitos na proposta de 

utilização de terminologia como “abate”, “eliminação”, “matar”, “reduzir” e “erradicar”. 

De notar que esta questão não foi colocada no inquérito. Pelos restantes comentários, 

o número de pessoas que defende esta ação de abate é superior. 

• 64% não sabe da existência de ninhos. 34% dizem que sabem da existência de ninhos, 

sendo que 3% diz que sabe, mas não referencia o lugar; 19% identificam 
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aproximadamente a localização (e.g., bairro ou rua) e 12% identificam o edifício (Figura 

12). Esta informação foi utilizada para o trabalho de campo e contabilização de ninhos 

na área em estudo.  

 

 

 

Figura 12 - Sabe da existência de um ninho de gaivotas? 

 

• Locais com ninhos com localização exatamente identificada (rua e número ou nome do 

edifício; 255 ninhos): 32 em Gaia, 57 em Matosinhos, 123 no Porto, 40 na Póvoa de 

Varzim e 3 em Vila do Conde. 

• Locais com ninhos com localização aproximada identificada (rua ou bairro; 410 ninhos): 

26 em Gaia, 76 em Matosinhos, 234 no Porto, 60 na Póvoa de Varzim, 14 em Vila do 

Conde. 

• Assim, foram reportados 665 ninhos nas respostas ao inquérito com a identificação de, 

pelo menos, uma localização aproximada para o ninho. 
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• Para além da identificação da localização de ninhos, existem nas respostas inúmeros 

contributos de localização de um ou mais problemas causados por gaivotas, como 

ataque a contentores do lixo e locais onde as gaivotas são alimentadas. 

• Um resumo dos principais problemas causados pelas gaivotas nas zonas urbanas dos 

municípios em estudo, segundo o inquérito realizado, é apresentado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Respostas às questões colocadas em inquérito sobre os principais problemas causados por 

gaivotas nos municípios em estudo: percentagem do total de respostas obtidas. 

 

Sobre o ruído causado pelas gaivotas: 

• 78% das pessoas que responderam sofrem com o ruído causado pelas gaivotas, e 22% 

não. 

• Dos que sofrem com o ruído, muitos não especificaram a estação (40%), mas 37% 

afirmam explicitamente que é durante todo o ano, 5% quase sempre, 16% na Primavera 

e/ou Verão. Dos que indicam todo o ano ou quase todo o ano, muitos reforçam que se 

acentua na Primavera-Verão, o que coincide com a época de nidificação e reprodução. 
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• Relativamente à altura do dia, todas as possibilidades são reportadas: manhã, hora de 

almoço, tarde, fim de tarde, noite e madrugada, com algumas respostas a indicar noite 

e dia. 18% (371 respostas) referem ruídos durante a noite e/ou madrugada.  

• 52 respostas explicitam o incómodo e sofrimento causado com expressões como 

“insuportáveis”, “horrível”, “assustador”, que causam frequentemente o despertar, 

“impossível descansar”, “não se calam um minuto”.   

• Relacionado com o ruído, 14 respostas indicaram que o horário coincide ou se deve à 

alimentação providenciada por vizinhos.  

 

Dos ataques reportados, os alvos são adultos, crianças, outros animais selvagens, animais de 

estimação, ou outros que os munícipes especificaram (comida, carros, drones, janelas, 

claraboias, vidros de janelas, equipamentos, etc.) (Figura 14).  

 

Figura 14 - Respostas ao inquérito relativamente aos tipos de ataques das gaivotas: percentagem do 

total de respostas obtidas. 

Sobre o ataque a outros animais selvagens foram enumeradas as seguintes espécies: 



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

37/224 

• pombos 

• gaivotas 

• gatos 

• pássaros (sem especificação) 

• pintos de pato 

• ratazanas 

• andorinhas 

• rolas  

• estorninhos  

• pegas  

• pardais 

• rabirruivos 

• morcegos 

Uma criança a quem foi roubado o lanche por uma gaivota levou uma bicada no nariz (a mãe 

providencia o nome e contacto de email). Também duas pessoas reportaram ataques de 

gaivotas com consequente necessidade de assistência médica (nomes e contacto 

providenciados).  

Outros problemas reportados e não explicitamente questionados no inquérito incluem: 

• Animais mortos, restos de animais ou mesmo animais a serem comidos vivos; 

• Caleiras entupidas; 

• Inundações resultantes de caleiras entupidas; 

• Acessos a jardins e/ou varandas impossibilitados pelos ataques das gaivotas; 

• Janelas não poderem estar abertas; 

• Necessidade de lavar o carro diariamente; 

• Roupas danificadas pelos excrementos de gaivotas; 

• Investimentos necessários nos telhados para limpezas e reparações de danos causados 

por gaivotas; 

• Não se conseguir ir aos telhados para intervenções de manutenção necessárias; 

• Afastamento do turismo; 

• Medo de sair de casa; 

• Utilização de vassouras ou guarda-chuvas para defesa; 
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• Dificuldade na realização de passeios na marginal; 

• Questões de saúde pública1. 

A maior parte dos relatos diz respeito a zonas de habitação e/ou trabalho, mas existem vários 

registos (41) em escolas dos vários municípios em estudo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Resumo de registos relacionados com gaivotas em escolas, segundo respostas ao inquérito 

realizado no âmbito deste trabalho.  

Município Escola Problemas reportados 

Porto Clara de Resende Ninhos 

Francisco Torrinha (vários relatos) Ruídos 
Ataques a adultos, crianças, e 
outros animais selvagens 

S. Miguel de Nevogilde 

Escola EB1 João de Deus Ataques a crianças e 
preocupações com potencial 
transmissão de doenças pelas 
gaivotas 

Escola de Hotelaria e Turismo do Porto Ninhos 

Escola EB 2-3 de Miragaia Ninhos  
Ataques a adultos, crianças, e 
animais de estimação 

Escola do Covelo Ruídos 

Carolina Michaelis Ruídos 
Ataques a adultos 

Escola Secundária Rodrigues de Freitas Ninhos 

Instituto Profissional do Terço Ninhos 
Ataques a adultos 

Dragon Force Constituição Park Ruídos 

Escola Francesa do Porto Ninhos 

Colégio INED Ninhos 

Colégio do Rosário Ninhos 

Gaia Escola Secundária António Sérgio Ninhos 
Ruído 
Ataques a adultos 

Matosinhos Escola Secundária da Boa Nova Ataques a outros animais 
selvagens 

Escola Nogueira Pinto Roubo de lanche a uma criança 

 

 

 

1 Para avaliar a extensão dos riscos que as gaivotas acarretam para a saúde pública, foi efetuada uma 

revisão bibliográfica sobre este tema, que é apresentada no Anexo II. 
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Escola Gonçalves Zarco Ninhos 

Escola Corpo Santo Ninhos 

Escola Básica de Matosinhos Comportamentos agressivos: 
ataques a adultos e crianças 

Agrupamento de escolas da Senhora da 
Hora 

Suspeita de ninhos 
Ataques a crianças e adultos 

Póvoa de Varzim Escola Primária da Póvoa de Varzim (não 
especificada) 

Ataques a crianças e roubo de 
lanches 

Escolas do 1º ciclo (não especificadas) Luta pelos restos dos lanches 
escolares no final dos recreios do 
1º ciclo (as gaivotas aguardam o 
regresso dos alunos à sala de 
aulas para logo de seguida 
"atacarem" os restos deixados 
nos cestos do lixo. 

Escola de Agro Velho (A-Ver-O-Mar) Ataque a criança e roubo do 
lanche 

Escola Primária de Caxinas Ninhos 

Escola Flávio Gonçalves (vários registos) Comportamentos agressivos: 
ataques a crianças. 

Escola do Desterro Ruídos 
Comportamentos agressivos: 
ataques a adultos e crianças 

Escola Secundária Rocha Peixoto (vários 
registos na proximidade desta escola) 

Ruídos 
Ninhos 
Ataques a adultos 

Escola Eça de Queirós Suspeita de ninhos 

Escola do Século Suspeita de ninhos 

Vila do Conde Escola de Vila do Conde (não identificada) Ruídos 

 

Existem outras escolas da Póvoa de Varzim onde alegadamente existem ataques aos lanches das 

crianças, mas sem que as escolas tenham sido identificadas. Alguns desses registos têm nome e 

contacto. 

Por outros meios, a equipa do projeto teve acesso a registos de problemas causados por gaivotas 

em outros edifícios escolares e faculdades na área em estudo, nomeadamente: 

• Colégio do Rosário, Porto. 

• Colégio das Escravas, Porto (ninhos). 

• Grande Colégio Universal, Porto (dejetos, sacos do lixo rebentados, ataques a pombos). 

• Escola Secundária Rodrigues de Freitas, Porto (campo de jogos cheio de dejetos). 

• Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, Porto.  

• Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

• Universidade Católica Portuguesa do Porto. 
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80 pessoas reportaram que têm vizinhos ou conhecem estabelecimentos de alimentação que 

alimentam gaivotas (e/ou gatos e/ou pombos), contribuindo para os problemas causados pelas 

gaivotas. Esta alimentação, ao contribuir para a presença das gaivotas localmente, é causadora 

de ruídos intensos e sujidade por dejetos das gaivotas. Algumas pessoas reportam ainda que as 

gaivotas bicam os vidros, a tentar entrar em casas. 

Alguns locais identificados como problemáticos são locais de contentores de lixo, mercado de 

Matosinhos, lota de Matosinhos, feira de Canidelo, cemitérios, entre muitos outros.  

Nas respostas ao inquérito, vários munícipes apresentaram sugestões do que devia ser feito, 

tendo sido recebidos um total de 603 respostas com comentários adicionais. Algumas das 

sugestões/recomendações avançadas são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Sumário de algumas propostas dos cidadãos que responderam ao inquérito e fizeram 

comentários adicionais. 

Ação proposta Comentário relativamente ao projeto % das pessoas que 
fizeram propostas 
ou comentários 
adicionais 

Sensibilização para não 
alimentação de animais selvagens 
ou vadios, fiscalização e aplicação 
de coimas 

Parte do Plano de Ação 20% 

Abate, eliminação, redução 
(explícitos) 

Discutido neste relatório 8% 

Abate se considerarmos também 
quem indicou que as gaivotas são 
uma praga 

19% 

Sensibilização da população, 
tanto munícipes como 
restaurantes e outros 
estabelecimentos de comida, 
para a correta colocação do lixo 
nos contentores, incluindo 
fiscalização e aplicação de coimas  

Parte do Plano de Ação 4% 

Esterilização de gaivotas Não recomendada, mas discutida 
neste relatório  

2% 

Substituição ou inviabilização de 
ovos, remoção de ovos, remoção 
de ninhos 

Parte do Plano de Ação.  2% 

Melhor gestão e recolha de 
resíduos urbanos (não deixar 
contentores ficarem cheios; 
fechos automáticos). 

Previsto no Plano de Ação 1% 

Outras propostas  Nº de pessoas 
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Utilização de aves de rapina Embora tenha sido uma das 
metodologias consideradas neste 
projeto, e funcione para afugentar 
gaivotas, considera-se que não 
resolverá o problema a nível de um 
município. É uma solução com 
aplicação local (e.g., aeroporto; 
aterro). 

3 pessoas 

Desclassificação de espécie 
protegida 

Primeira medida a implementar no 
plano de ação. 

1 pessoa 

Desvio de rotas Não exequível porque as gaivotas que 
causam problemas na AMP não são as 
espécies em migração, mas sim as 
residentes, isto é, a gaivota-de-patas-
amarelas. 

1 pessoa 

Estudar o “código de conduta” 
das gaivotas para as entender e 
poder intervir. 

Sugestão interessante, embora longe 
de ser aplicável no médio prazo. A 
comunicação das gaivotas parece ser 
sofisticada e muito eficaz, e 
provavelmente um contributo 
significativo para o sucesso destas 
espécies. Conhecimentos na 
linguagem destas aves poderiam trazer 
soluções complementares de controlo, 
mas, de acordo com o nosso 
conhecimento, estes conhecimentos 
ainda não existem, para além de 
aparelhos que emitem sons de alarme 
ou sofrimento. 

1 pessoa 

App mais funcional que 
permitisse a participação pública 
dos cidadãos e o registo dos 
ninhos. 

Parte deste projeto. 1 pessoa 

Ultrassons Não prevista, porque as evidências são 
de que estes dispositivos não 
funcionam. Aliás, as gaivotas 
habituam-se rapidamente a métodos 
de dissuasão que não correspondam a 
um perigo real. 

1 pessoa 

Colocação de fios cruzados que 
impeçam as gaivotas de pousar 
nos topos dos edifícios e não 
prejudicam as outras aves. 

Solução pontual que é recomendada 
no conjunto de propostas, mas que 
não resolve o problema geral. Têm que 
ser bem aplicados para que realmente 
impeçam o poiso das gaivotas. Implica 
manutenção. 

1 pessoa 

 

Algumas pessoas manifestaram interesse em saber: 

• Como evitar a nidificação. 

• Como afugentar as gaivotas. 
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• Como se defender dos ataques das gaivotas, que é um assunto de extrema pertinência. 

 

Alertas anteriores 

Reforçando as respostas dos munícipes que indicaram que já há muitos anos que a situação das 

gaivotas precisava de ter sido corrigida, destacam-se as seguintes publicações: 

- Tese de mestrado de Silva Moreira [2015]: “O aumento dos pedidos de intervenção por parte 

dos cidadãos para recolha de animais ou de outras situações, que possam suceder riscos para a 

saúde pública e bem-estar animal, tem-se tornado, desde há algum tempo, uma realidade 

bastante preocupante. Assim sendo, é preciso ter uma atenção cuidada sobre este problema, 

com a finalidade de promover e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, o bem-estar animal 

e o desenvolvimento sustentável da cidade do Porto, através de métodos de controlo com o 

intuito de reduzir ou eliminar os impactes negativos que propiciam as diferentes populações de 

animais em estudo.”. Este trabalho registou os pedidos de intervenção relacionados com 

gaivotas de 2004 a 2015 (Figura 15), mapeando-os na cidade do Porto (Figura 16). 

 

Figura 15 - Pedidos de intervenção rececionados no Canil Municipal do Porto, desde o início de 2004 até 

maio de 2015, relativos a populações de gaivotas (vivas e mortas). A coluna laranja representa o ano 

com um número maior de pedidos de intervenção (2014); a coluna cinza representa os primeiros cinco 

meses do ano 2015. Número total corresponde a 708 dados (CMP, 2015) [Silva Moreira, 2015]. 
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Figura 16 - Carta municipal do Porto, relativa aos pedidos de intervenção que ocorreram nas freguesias 

da cidade do Porto, referentes a situações de incomodidade provocadas pelas gaivotas, desde o início 

de 2005 até maio de 2015, dando destaque às freguesias do centro histórico. Número total corresponde 

a 474 dados (CMP, 2015) [Silva Moreira, 2015]. 

- Num inquérito realizado em todo o país em 2016, o Porto foi o local com mais respostas 

relativamente ao facto de as gaivotas serem prejudiciais ao bem-estar da população humana 

[Cardoso, 2016]. De acordo com o autor, o Porto é uma cidade com estrutura perfeita para os 

aumentos populacionais das gaivotas. A sua proximidade ao rio, ao mar e consequentemente a 

lotas, a densidade populacional elevada, o número elevado de edifícios antigos bastante 

elevados e sem acesso às coberturas, a proximidade a aterros, tornam o Porto numa cidade 

perfeita para a nidificação e sucesso reprodutivo [Cardoso, 2016]. 

- Notícia do Público [Moutinho, 2019]: “O alarme foi dado há sensivelmente dez anos (2008) por 

Rui Rio, então presidente da Câmara do Porto no fim de uma reunião da Área Metropolitana do 

Porto: o seu município, e todos em redor, estavam a mãos com uma “praga” de gaivotas. Os 

autarcas enfrentavam um número crescente de queixas apresentadas por moradores e 

comerciantes por incidentes com estas aves. Os relatos falavam sobretudo em situações de 

conflito ao nível do excesso de ruído, da sujidade causada pelos dejetos, dos comportamentos 

agressivos e da excessiva reprodução.” 
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- Antes disso, o alerta já tinha sido dado em 2001 por Peter Rock, um ornitólogo especialista em 

gaivotas. Peter Rock tem vindo a estudar as gaivotas que nidificam nos telhados de Bristol desde 

1980; para além da investigação internacional destas aves e é autor de vários artigos científicos 

sobre o assunto [Gull Research Org, 2003]. Peter esteve em Portugal diversas vezes e já há 

bastante tempo que alertava para a necessidade de estudar o caso na área metropolitana do 

Porto, alertando que “elas” viriam aí [Cunha Freitas, 2001; Veterinária Atual, 2009]. 

Ao longo dos últimos anos, têm-se acumulado notícias sobre o problema das gaivotas na AMP 

(ver Anexo II). 
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Locais e Metodologia Aplicada 

A monitorização das populações de gaivotas na área de estudo, em particular das espécies Larus 

michahellis (gaivota-de-patas-amarelas) e Larus fuscus (gaivota-d`asa-escura), decorreu em 

cinco concelhos costeiros da área metropolitana do Porto (Póvoa de Varzim, Vila do Conde, 

Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia), em 12 locais de monitorização (Figura 17 e Figura 18). 

Destes locais, sete são comuns ao estudo realizado pelo CIIMAR [2011] e os outros cinco foram 

selecionados nos municípios não monitorizados anteriormente (Póvoa de Varzim e Vila do 

Conde). 

Inicialmente, tinham sido pré-selecionados na Póvoa de Varzim, como locais de amostragem 

para a realização de censos de larídeos, um ponto na Avenida dos Banhos e um segundo ponto 

junto à Docapesca. Dada a proximidade entre os locais de amostragem, optou-se, após a 

primeira saída de campo, por reposicionar o ponto Av. dos Banhos junto à Foz do rio Esteiro 

(praia do Fragosinho), local que se verificou de maior concentração da comunidade de larídeos. 

Nos locais selecionados foram realizados censos das populações de gaivotas, através da 

metodologia de pontos fixos [Bibby et al., 1992]. Em cada local foram contabilizadas as espécies 

de gaivotas observadas, com registo dos efetivos totais de larídeos identificados, por espécie, 

sendo registados todos os contactos visuais obtidos com aves pousadas, sem limite de distância. 

As aves observadas foram quantificadas por contagem direta, sempre que possível, ou por 

estimativa do número de indivíduos de um bando. 

Tendo em consideração possíveis flutuações diárias nos locais de monitorização, foram 

adotados os períodos de monitorização previstos por CIIMAR [2011]. Nas áreas sujeitas à 

influência das marés (Gaia-Cabedelo, Gaia-Afurada, Gaia-Areinho e V. Conde-Srª. da Guia), os 

censos foram realizados durante o período de baixa-mar; as Docapesca foram visitadas nos 

períodos da manhã, os períodos de maior movimentação (Docapesca-Póvoa, Docapesca-V. 

Conde e Docapesca-Matosinhos), assim como as praias, neste caso limitando a perturbação 

humana (Póvoa-Fragosinho, V. Conde-Caxinas e Matosinhos–Praia) e os restantes locais da 

parte da tarde (Porto-Parque e Porto-Ribeira).  
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Figura 17 - Locais de censos da comunidade de Larídeos na área de estudo (a azul, pontos CIIMAR nos 

municípios de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia; a verde, novos pontos nos municípios de Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde). 
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Lat. 41.399125° / Long. -8.777903° Lat. 41.375101° / Long. -8.767826° 

 

 

Lat. 41.365029° / Long. -8.756651 Lat. 41.341182° / Long. -8.750612 

  

Lat. 41.350823° / Long. -8.742128° Lat. 41.183359° / Long. -8.697530° 

  

  

Lat. 41.175990° / Long. -8.692677° Long. 41.168367° / Long. -8.678820° 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Figura 18 - Imagem dos locais de censos da comunidade de Larídeos na área de estudo e respetivas 

coordenadas geográficas (1. Póvoa – Fragosinho; 2. Póvoa – Docapesca; 3. Vila do Conde – Caxinas; 4. 

Vila do Conde – Sr.ª da Guia; 5. Vila do Conde – Docapesca; 6. Matosinhos – Docapesca; 7. Matosinhos – 

Praia; 8. Porto – Parque; 9. Porto – Ribeira; 10. Gaia – Cabedelo; 11. Gaia – Afurada; 12. Gaia - Areinho). 

 

Pelo método dos pontos fixos foram determinados os seguintes índices faunísticos: (1) Riqueza 

específica total – número total de espécies de gaivotas detetadas em cada campanha de 

amostragem; (2) Abundância total por espécie – número total de indivíduos por espécie; (3) 

Riqueza específica relativa – número médio de espécies por ponto de amostragem e (4) 

Abundância relativa – número médio de indivíduos por ponto de amostragem. 

Foram previstos dois períodos distintos para a monitorização da comunidade de larídeos na área 

de estudo: 

• Período de nidificação (da segunda quinzena de abril à segunda quinzena de julho); 

• Período de migração pós-nupcial e/ou invernada (da segunda quinzena de setembro à 

segunda quinzena de dezembro). 

Na Tabela 4 são apresentados os períodos de monitorização em que ocorreu a amostragem da 

comunidade de larídeos. 

  

Lat. 41.140647° / Long. -8.611170° Lat. 41.139876° / Long. -8.667225° 

  

Lat. 41.142239° / Long. -8.648070° Lat. 41.138732° / Long. -8.586377° 

9 10 

11 12 
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Tabela 4 - Períodos de monitorização da comunidade de larídeos. 

PERÍODO MÊS DIAS DE MONITORIZAÇÃO 

Nidificação Abril 22/04/2021 e 26/04/2021 

Maio 26/05/2021 e 29/05/2021 

Junho 24/06/2021, 25/6/2021 e 28/06/2021 

Julho 24/07/2021, 29/07/2021 e 31/07/2021 

Migração pós-nupcial 
e/ou invernada 

Setembro 27/09/2021, 28/09/2021 e 02/10/2021 

Outubro 25/10/2021, 26/10/2021, 27/10/2021 e 28/10/2021 

Novembro 26/11/2021, 29/11/2021 e 30/11/2021 

Dezembro 29/12/2021, 30/12/2021 e 31/2021 

 

Resultados  

Neste relatório foi abordado o grupo gaivotas e afins da família Laridae (de onde se excluíram, 

por não fazerem parte do âmbito deste estudo, as espécies anteriormente incluídas na família 

Sternidae). 

No decorrer do projeto foram identificadas um total de oito espécies de larídeos (Tabela 5 e 

Anexo III). O maior número de espécies foi observado nas zonas estuarinas da foz do Douro 

(Gaia-Cabedelo) e da foz do Ave (Vila do Conde-Sr.ª da Guia), em particular nos meses de 

migração pós-nupcial e/ou invernada (Figura 19 e Figura 20).  
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Tabela 5 - Espécies inventariadas na área de estudo, respetivos estatutos de conservação [Cabral et al., 

2005] e tipo de ocorrência. 

ESPÉCIE NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
LVVP2 UICN3 

DIRECTIVA 
AVES4 

BERNA5 

Larus 
michahellis 

gaivota-de-
patas-
amarelas 

Residente 
LC 

(residente) 
LC  Anexo III 

Larus fuscus 
gaivota-d`asa-
escura 

Reprodutor 

Migrador 
de 

passagem 

Invernante 

VU 
(reprodutor) 

LC (visitante) 

LC   

Larus canus gaivota-parda Invernante  LC  Anexo III 

Larus marinus gaivotão-real Invernante  LC   

Larus 
argentatus 

gaivota-
argêntea 

Invernante  LC   

Larus 
delawarensis 

gaivota-de-
bico-riscado 

Invernante  LC   

Chroicocephalus 
ridibundus 

guincho-
comum 

Reprodutor 

Migrador 
de 

passagem 

Invernante 

LC (visitante) LC  Anexo III 

 

 

 

2 Estatuto de conservação segundo o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal [Cabral et al., 2005]: LC – pouco preocupante; VU 
– vulnerável. 

3 Estatuto de Conservação considerando a área de distribuição global do táxon (UICN Red List of Threatened Animals): LC – pouco 
preocupante. 

4 Inclusão na Diretiva Aves (Diretiva 2009/147/CE relativa à conservação das aves selvagens): 
Anexo I - espécies objeto de medidas de conservação especial respeitantes ao seu habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência 
e a sua reprodução na sua área de distribuição. 

5 Inclusão na Convenção de Berna (Convenção relativa à proteção da vida selvagem e do ambiente natural na Europa): 
Anexo II - Espécies da fauna estritamente protegidas 
Anexo III - Espécies protegidas da fauna 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:32009L0147
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ESPÉCIE NOME COMUM 
TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
LVVP2 UICN3 

DIRECTIVA 
AVES4 

BERNA5 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

gaivota-de-
cabeça-preta 

Migrador 
de 

passagem 

Invernante 

LC (visitante) LC Anexo I Anexo II 

 

No local Gaia-Cabedelo foram registadas todas as espécies observadas, com exceção de Larus 

delawarensis, enquanto no local Vila do Conde-Sr.ª da Guia foi registada a presença de cinco 

espécies ao longo do período de amostragem (Larus michahellis, L. fuscus, L. marinus, L. 

delawarensis e Chroicocephalus ridibundus), sendo o único local onde foi registada a presença 

de Larus delawarensis (Figura 19 e Figura 20). De um modo geral, nas zonas mais urbanas, como 

Porto-Ribeira, Porto-Parque, Matosinhos-Docapesca, Matosinhos-Praia, Vila do Conde-Caxinas 

e Vila do Conde-Docapesca foram observadas três espécies, enquanto nos restantes locais, 

nomeadamente Gaia-Afurada, Gaia-Areinho, Póvoa-Fragosinho e Póvoa- Docapesca, foram 

identificadas quatro espécies por local (Figura 19 e Figura 20). 

Larus michahellis e L. fuscus foram observadas regularmente em todos os locais monitorizados, 

em ambos os períodos de monitorização. Chroicocephalus ridibundus apenas não foi registada 

no local Matosinhos-Docapesca, sendo observada com maior frequência, e num maior número 

de locais, nos censos realizados no período de migração pós-nupcial e/ou invernada. Nos locais 

Gaia-Cabedelo e Gaia-Areinho a sua presença também foi registada nos censos realizados no 

período de nidificação, devendo corresponder essas observações a indivíduos não reprodutores.  
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Figura 19 - Espécies presente por local de amostragem no período de nidificação. 
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Figura 20 - Espécies presente por local de amostragem no período de migração pós-nupcial e/ou 

invernada. 
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Ichthyaetus melanocephalus foi também uma espécie observada em ambos os períodos de 

monitorização. A sua presença foi registada essencialmente na zona estuarina do rio Douro, 

Gaia-Cabedelo e Gaia-Areinho, nos quatro censos realizados no período de nidificação e no 

censo realizado em dezembro (período migração pós-nupcial e/ou invernada), e no local Póvoa-

Fragosinho no censo realizado em dezembro.  

A presença de Larus delawarensis e Larus argentatos foi registada apenas no censo de 

dezembro, tendo sido registada a presença de um indivíduo de Larus delawarensis no local Vila 

do Conde-Sr.ª da Guia e um indivíduo de Larus argentatos no local Gaia-Cabedelo. Larus marinus 

e Larus canus foram observadas em ambos os períodos de monitorização, em observações 

esporádicas nos censos realizados no período de nidificação e com mais regularidade nos censos 

realizados no período de migração pós-nupcial e/ou invernada, representando sempre uma 

pequena fração na comunidade de larídeos presente. 

Como se pode observar na Figura 21, os locais Gaia-Cabedelo, Matosinhos-Praia e Matosinhos-

Docapesca sobressaem pelo maior número de efetivos registados. Após um pico de observações 

registado nos primeiros censos realizados no período de nidificação (abril e maio), registou-se 

um valor mínimo de observações no censo realizado em junho (neste censo os valores mínimos 

registados foram, respetivamente, 381, 103 e 94 indivíduos). A partir do censo de julho observa-

se, novamente, um aumento gradual de indivíduos observados, registando-se um máximo de 

observações de 4 276, 4 600 e 2 326 indivíduos, respetivamente em Gaia-Cabedelo, Matosinhos-

Praia e Matosinhos-Docapesca, no censo de outubro (Figura 22). Nos restantes locais 

monitorizados, o número total de larídeos registado foi sempre inferior a 500 indivíduos, sendo 

inferior a 200 indivíduos nos locais monitorizados nos concelhos de Póvoa de Varzim, Vila do 

Conde e no local Porto-Parque (Figura 22). 

Em quase todos os locais monitorizados, o maior número de observações ocorreu no período 

de migração pós-nupcial e/ou invernada (Figura 22 e Figura 23). Neste período é possível 

observar um pico de contagens, que ocorreu de um modo geral entre os meses de outubro e 

dezembro. Um segundo pico de observações, menos acentuado, foi registado no período de 

nidificação, em particular nos meses de abril e maio (Figura 22 e Figura 23). De salientar, nos 

locais Porto-Ribeira e Vila do Conde- Caxinas, o registo do maior número de observações no mês 

de julho de 2021 (Figura 22 e Figura 23).  
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Figura 21 - Abundância média ( ), valor máximo e mínimo (linha longitudinal) e intervalo interquartil da 

comunidade de larídeos registados por local de amostragem. 

 

Figura 22 - Abundância relativa da comunidade de larídeos observada nos locais de monitorização, ao 

longo do período de estudo. 
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Figura 23 - Percentagem das espécies de larídeos identificadas nos locais de monitorização, ao longo dos 

oito meses de monitorização (abril a julho – período de nidificação; outubro a dezembro – período de 

migração pós-nupcial e/ou invernada). 
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Como seria expectável, a espécie residente, Larus michahellis, foi, em quase todas as 

monitorizações, a espécie dominante. A fração desta população foi mais representativa durante 

o período de nidificação (entre os meses de abril a julho), e no início do período de migração 

pós-nupcial e/ou invernada (meses de setembro e outubro). A única exceção foi observada no 

local Gaia-Cabedelo, no censo de abril, período em que a população de Larus michahellis 

representou apenas 46% da comunidade observada. No período de migração pós-nupcial e/ou 

invernada (em particular nos meses de outubro a dezembro) a fração da população de Larus 

michahellis decaiu para valores inferiores a 50% nas zonas estuarinas do rio Douro (Gaia-

Cabedelo, Gaia-Afurada e Gaia-Areinho), na área de confluência da foz do rio Esteiro (Póvoa-

Fragosinho) e nos locais Matosinhos-Praia e Porto-Parque. Nestes períodos observou-se um 

incremento na comunidade de larídeos de indivíduos das espécies Larus fuscus e 

Chroicocephalus ridibundus. As restantes espécies representaram pequenas frações na 

comunidade de larídeos inventariada (Figura 23). 

Globalmente, analisando os dados por época de amostragem para as comunidades de larídeos 

totais, verifica-se que o número total de larídeos identificado é muito superior no período pós-

reprodutor (total de indivíduos no período reprodutor representa cerca de 38% do total de 

larídeos contabilizados no período de migração pós-nupcial/invernada), devido ao reforço da 

população de aves invernantes. 

Tal como verificado anteriormente, os locais Matosinhos-Docapesca, Matosinhos-Praia e Gaia-

Cabedelo incluem em conjunto mais de 80% do total de registos verificado ao longo do período 

de amostragem, sendo muito claramente os locais com maior aglomeração de larídeos de entre 

todos os locais monitorizados. Em sentido inverso, os locais de amostragem localizados no 

concelho de Vila do Conde apresentaram menor abundância de larídeos, comparativamente 

com os restantes concelhos monitorizados. 

Na Figura 24 encontra-se sistematizada a abundância média por época de amostragem em cada 

local de amostragem, onde se destaca claramente o número de médio de indivíduos por 

campanha de amostragem nos 3 locais de maior abundância identificados. Para maior detalhe, 

apresenta-se um pormenor do gráfico onde é possível observar as variações nas abundâncias 

por época de amostragem nos restantes locais. 
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Figura 24 - Abundância média das comunidades de larídeos observadas nos locais de monitorização, por 

período fenológico. 
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Como referido, a espécie Larus michahellis foi observada em todos os locais e períodos de 

monitorização, sendo, na maior parte das situações, a espécie mais abundante. De um modo 

geral o maior número de efetivos foi registado nos locais Gaia-Cabedelo, Matosinhos-Praia 

(locais que poderão ser considerados essencialmente de repouso) e Matosinhos-Docapesca 

(local considerado de alimentação) (Figura 25). Nos três locais é possível observar um pico de 

observações no período de migração pós-nupcial e/ou invernada. O valor máximo de indivíduos 

desta espécie foi registado no local Gaia-Cabedelo no censo de outubro 2021 (1988 indivíduos), 

tendo-se registado, para o mesmo local, o valor mínimo no censo de dezembro 2021 (312 

indivíduos). Em Matosinhos-Docapesca foi registado um valor máximo de indivíduos no censo 

de novembro (1599) e um valor mínimo no censo de junho (71). Em Matosinhos-Praia foi 

registado um valor máximo de indivíduos no censo de outubro (2300) e um valor mínimo no 

censo de junho (69). Nos três locais observa-se um pico de efetivos nos primeiros censos 

realizados (abril e maio), registando-se um decréscimo generalizado no censo realizado em 

junho, voltando novamente a aumentar gradualmente em censos posteriores. De salientar que 

no mês de agosto não houve monitorização. Nos restantes locais em monitorização o número 

total de observações não ultrapassou o valor de 400 indivíduos por local. Apesar do menor 

número de observações é possível notar um incremento da população de Larus michahellis no 

período de migração pós-nupcial e/ou invernada, mais acentuado nas populações presentes nos 

concelhos de Póvoa de Varzim e Vila do Conde (Figura 25).  

 

Figura 25 - Abundância relativa de Larus michahellis observada nos locais de monitorização, ao longo do 

período de estudo. 
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Um padrão semelhante é observado para a espécie Larus fuscus (Figura 26). O maior número de 

observações é registado nos locais Gaia-Cabedelo, Matosinhos-Praia e Matosinhos-Docapesca. 

O maior número de efetivos foi registado em Matosinhos-Praia no censo realizado em outubro 

(2 480 indivíduos), no entanto nos restantes censos realizados neste local o número de efetivos 

não ultrapassou os 750 indivíduos. Na zona Gaia-Cabedelo é possível observar mais de 1 000 

indivíduos em diversas ocasiões, tendo-se registado um valor máximo de efetivos no censo de 

outubro (2 130 indivíduos) e um valor mínimo no censo de junho (65 indivíduos). Na zona 

Matosinhos-Docapesca observou-se sempre um número de efetivos igual ou inferior a 800 

indivíduos. O valor mínimo observado foi registado no censo realizado em junho (23 indivíduos). 

Nos três locais é possível observar um pico de observações no período de migração pós-nupcial 

e/ou invernada (Figura 26). 

Os locais Gaia-Afurada e Gaia-Areinho registaram pontualmente (apenas num dos censos 

realizados; Anexo III) um número de efetivos superior a 100, enquanto nos restantes locais 

monitorizados este valor foi igual ou, na maior parte das vezes, inferior a 100 indivíduos, em 

todos os censos realizados.  

 

Figura 26 - Abundância relativa de Larus fuscus observada nos locais de monitorização, ao longo do 

período de estudo. 
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Os resultados das abundâncias gerais de larídeos identificadas em 2021 apresentam padrões 

semelhantes aos encontrados em trabalhos anteriores [CIIMAR, 2011], quando comparados os 

mesmos locais e períodos de amostragens. Ainda assim, nos sete locais de amostragem comuns 

verifica-se, de uma forma geral, uma diminuição do número total de larídeos, tanto no período 

de nidificação (abril/julho) como no período pós-reprodutor considerado (setembro a 

dezembro). Neste caso, é importante salientar que esta diminuição no número total de 

indivíduos identificados não reflete necessariamente uma diminuição nas populações de 

larídeos entre os dois períodos, podendo ser resultado de fatores relacionados com a 

amostragem (localização específica dos pontos de amostragem, sensibilidade e capacidade de 

estimação de grandes bandos por parte dos observadores), ou mesmo de flutuações anuais, 

naturais nas populações e que são muito frequentes sobretudo nos períodos pós-reprodutores. 

Comparativamente, a diferença mais significativa, no que diz respeito às abundâncias gerais 

observadas entre os dois períodos, verifica-se no período pós-reprodutor e especialmente nas 

abundâncias da espécie Larus fuscus.  

Analisando detalhadamente os diferentes locais, as principais conclusões são comuns aos dois 

períodos de monitorização (2010 [CIIMAR, 2011] e 2021 (este estudo)). Em ambos os anos de 

amostragem o local com maior concentração de larídeos contabilizados foi Gaia-Cabedelo, 

seguido pelos locais Matosinhos-Docapesca e Matosinhos-Praia. Estes dados verificaram-se 

tanto no período de nidificação como no período pós-reprodutor (maiores diferenças de 

abundâncias entre 2010 e 2021 no período pós-reprodutor, essencialmente pela referida 

diminuição no número de Larus fuscus). Tal como em praticamente todos os pontos analisados, 

nos dois anos de amostragens, o número de larídeos identificados nestes locais foi muito 

superior entre setembro e dezembro do que no período de nidificação. O local de amostragem 

Gaia-Areinho constitui, nos dois anos de amostragens, um local de abundâncias intermédias, 

ainda que com abundâncias claramente menores em 2021, nos dois períodos fenológicos 

analisados. O local Porto-Ribeira, também com abundâncias intermédias em 2010 e 2021, 

destaca-se pelo facto de ser o único local de amostragem com maior abundância de gaivotas no 

período de nidificação, algo apenas verificado em 2021. Este facto poderá refletir um aumento 

da população reprodutora na envolvente a este local entre 2010 e 2021, o que parece 

corroborado pela grande concentração de ninhos identificados nesta zona (ver secção 

AVALIAÇÃO DA REPRODUÇÃO DE LARUS MICHAHELLIS). Por último, salienta-se que o local com 

menor concentração de gaivotas em 2010 foi o ponto Gaia-Afurada, sendo que, em 2021, se 

verificou um claro aumento na utilização deste local pelas populações de larídeos, 
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possivelmente também devido a um aumento da população reprodutora, nesta zona, que 

frequentemente se mantém fiel aos locais de nidificação, mesmo nos períodos pós-

reprodutores. Pelo contrário, em 2010 o local Porto-Parque foi um local com níveis de 

abundância intermédios, sendo que em 2021 este foi o local com menor concentração de 

larídeos entre todos os locais considerados (e comparáveis com o estudo de 2010). Apesar de 

não serem claras as razões para esta diminuição, algumas das medidas de dissuasão de gaivotas 

implementadas no Parque da Cidade (colocação de fios nas zonas dos lagos) poderão estar a 

contribuir para esta diminuição. 

 

Conclusões 

• Nos censos populacionais foram detetadas na área de estudo 8 espécies de larídeos. 

Entre estas, cinco parecem ocorrer de forma mais ou menos ocasional durante o 

período analisado (Larus canus, Larus marinus, Larus delawarensis, Larus argentatus e 

Ichthyaetus melanocephalus); duas têm presença relevante essencialmente no período 

de migração pós-nupcial/invernada (Larus fuscus e Chroicocephalus ridibundus) e a 

gaivota de patas-amarelas (Larus michahellis), a única com reprodução conhecida na 

área metropolitana do Porto, é claramente a espécie mais abundante em todos os locais 

amostrados, em ambos os períodos fenológicos analisados.   

• Os censos realizados permitem confirmar que as populações de larídeos na área de 

estudo são significativas.  

• Nos locais de amostragem dos censos realizados, os locais com maiores concentrações 

de gaivotas foram claramente os locais Gaia-Cabedelo, Matosinhos-Praia e Matosinhos-

Docapesca. Particularmente os locais Gaia-Cabedelo e Matosinhos-Praia são locais de 

concentração de gaivotas, provavelmente associados a períodos de repouso. O local 

Matosinhos-Docapesca, além da disponibilidade de locais de repouso, terá 

provavelmente uma grande importância como local de alimentação dos larídeos na área 

de estudo. 

• Os locais Porto-Ribeira e Vila do Conde-Caxinas foram os únicos que apresentaram 

maior abundância de gaivotas no período reprodutor, comparativamente com o período 

de migração pós-nupcial/invernada. Esta maior abundância neste período poderá 

dever-se a diversos fatores, nomeadamente ao facto de os locais de amostragem 

estarem próximos de locais de nidificação conhecidos, mas também, possivelmente, por 
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serem locais de alguma concentração de turistas (mais frequentes no período de maio 

a agosto) e, consequentemente, um período de maior disponibilidade de alimento de 

origem antropogénica. 

• Analisando os dados de abundâncias para os diferentes concelhos da área de estudo, 

verifica-se que as maiores abundâncias foram observadas nos concelhos de Matosinhos 

e Vila Nova de Gaia, particularmente nos locais já referidos (Gaia-Cabedelo, Matosinhos-

Praia e Matosinhos-Docapesca). Relativamente aos locais de amostragem em Vila do 

Conde e na Póvoa de Varzim, foram observadas abundâncias intermédias, claramente 

inferiores às verificadas em Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Porto. No caso do concelho 

do Porto, os dois locais de amostragem não parecem ser locais de concentrações muito 

elevadas de gaivotas; no entanto, como referido anteriormente, a presença de um 

maior número de gaivotas, particularmente Larus michahellis, no local Porto-Ribeira, no 

período de nidificação, parece confirmar a importância deste local como área de 

reprodução na cidade.  

• Analisando os dados obtidos com os resultados do censo realizado em 2010 [CIIMAR, 

2011], conclui-se que, genericamente, foram observados padrões semelhantes das 

abundâncias gerais na comunidade de larídeos em ambos os períodos (2010 e 2021), 

ainda que tenha sido registada uma diminuição no número total de larídeos entre 2010 

e 2021 (redução mais acentuada no período pós-reprodutor). 

• Ainda relativamente à análise comparativa entre 2010 e 2021, verificou-se claramente 

um aumento da abundância de gaivotas no período de nidificação nos locais Porto-

Ribeira e Gaia-Afurada, em 2021, comparativamente com 2010. Este facto poderá 

refletir um aumento da população reprodutora na envolvente a estes locais entre 2010 

e 2021, o que parece corroborado pela grande concentração de ninhos identificados 

nestas áreas. 

• A comparação dos resultados entre 2010 e 2021 permitiu ainda observar uma 

concentração de larídeos no local Porto-Parque claramente inferior em 2021, 

comparativamente com o observado em 2010, que poderá ser resultante de medidas 

de dissuasão implementadas no Parque da Cidade (como a colocação de fios nas zonas 

dos lagos).  
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Locais e Metodologia Aplicada 

Como anteriormente referido, a espécie Larus michahellis é uma espécie residente, que nidifica 

no continente e em praticamente todas as ilhas e ilhéus dos Açores e da Madeira [Equipa Atlas, 

2008; Catry et al., 2010]. Em meio urbano, nidifica preferencialmente em telhados de casas e 

prédios, sendo uma espécie que pode realizar duas posturas durante o período de nidificação, 

ocorrendo a segunda caso a primeira se perca. 

De forma a inventariar a população reprodutora de Larus michahellis na área de estudo foi 

efetuada a prospeção de ninhos e/ou monitorização de comportamentos da espécie associados 

à atividade reprodutora na área de estudo. Esta monitorização foi realizada através de 

metodologias complementares, nomeadamente (1) prospeção através de pontos altos, (2) 

prospeção com drone e (3) prospeção através da realização de transectos. Foram 

adicionalmente incluídas observações esporádicas realizadas pela equipa técnica em 

deslocações na área de estudo, bem como indicações resultantes do inquérito efetuado no 

âmbito do presente projeto, e informações partilhadas pela equipa do Censo Nacional de Larus 

michahellis (https://www.spea.pt/censos/censo-nacional-de-gaivota-de-patas-amarelas/). 

Dada a especificidade da área de estudo, “habitat urbano”, a metodologia de identificação de 

ninhos a partir de pontos altos (“vantage points”) é possivelmente a metodologia mais eficiente 

para detetar e confirmar a ocorrência de ninhos na envolvente [Ross et al., 2016], que, como 

referido, foi complementada com prospeção com drone nas áreas onde não foi possível o acesso 

a pontos altos.  

Dada a concentração de gaivotas em espaço urbano, para a definição da área de estudo foram 

considerados os limites geográficos das cidades, tendo sido considerados para tal os limites 

estabelecidos pelo INE na definição de “cidade estatística”. De acordo com estes pressupostos, 

a área de estudo é composta por 7 cidades (Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, 

Senhora da Hora, São Mamede Infesta, Porto e Vila Nova de Gaia), cujos limites estão indicados 

na Figura 27. 
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Figura 27 - Locais de prospeção da população reprodutora de Larus michahellis, na área de estudo. 
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Os pontos de prospeção foram distribuídos de acordo com a área total de monitorização em 

cada município, de forma a abranger, pelo menos, 25% da área compreendida como “cidade”. 

A seleção dos locais de prospeção foi realizada de forma aleatória, estando, no entanto, 

dependente da autorização para aceder a determinados edifícios que, pelas suas características, 

se revelaram vantajosos para a metodologia dos pontos altos (Figura 28). A prospeção a partir 

de pontos altos foi realizada com o auxílio de binóculos e telescópio. Para a realização da 

prospeção com drone foram solicitadas as devidas autorizações de voo para as áreas em 

questão. 

  

  

 

Figura 28 - Imagens de alguns dos locais 

prospetados através da metodologia dos Pontos 

Altos. 

Globalmente, foram realizadas prospeções a partir de 36 locais (29 a partir de pontos altos e 7 

através de prospeção com drone), 4 locais no município da Póvoa de Varzim, 2 em Vila do Conde, 

Vila do Conde 

Matosinhos Porto 

Vila Nova de Gaia 

Póvoa 
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5 em Matosinhos, 12 no Porto e 13 em Vila Nova de Gaia (Figura 27). Como referido, o número 

de pontos por município esteve dependente da área total de monitorização em cada município. 

A inventariação da população reprodutora de Larus michahellis foi realizada durante os meses 

de maio, junho e julho. Sempre que possível, foi identificado o número de ovos e/ou crias 

presente. 

Em cada área monitorizada foram avaliados os seguintes parâmetros: 

• Nidificação confirmada: ninho com aves a incubar, ou com presença de ovos ou crias; 

• Nidificação provável: chamamentos territoriais; comportamento agitado ou ansioso; 

comportamento agressivo para com pessoas ou outras gaivotas;  

• Nidificação possível: presença de indivíduos isolados ou em pares em habitat de 

nidificação; 

• Ninhos destruídos: estrutura destruídas e/ou antigas, aparentemente sem aves a 

incubar. 

 

Resultados 

A monitorização da população reprodutora de Larus michahellis, na época de primavera 2021, 

resultou na identificação de um total de 818 ninhos e/ou registos de comportamento reprodutor 

desta espécie, em cerca de 25% da área de estudo (zonas urbanas dos cinco municípios em 

estudo). Complementarmente, foram detetados 3 ninhos e/ou registos de comportamento 

reprodutor fora dos limites definidos da área de estudo (1 ninho confirmado na freguesia de 

Pedrouços, Maia; 1 ninho provável em Rio Tinto e 1 ninho possível em Penafiel). 

Do total de ninhos e/ou registos de comportamento reprodutor de gaivotas na área de estudo, 

544 (incluindo 4 ninhos com possíveis segundas posturas) foram identificados a partir da 

metodologia de Pontos Altos, 17 através da ação de Drone, 102 informação adicional no âmbito 

do Censo Nacional da População Reprodutora de L. michahellis e 155 através da informação 

recolhida por Inquérito online no âmbito do presente estudo. 

Os ninhos e/ou registos de comportamento reprodutor de gaivotas registados na área de estudo 

foram ainda considerados como confirmados, prováveis, possíveis e segunda postura/postura 

de substituição (Tabela 6), respetivamente: 

• 582 confirmados (adultos a incubar e/ou presença de ovos e/ou crias); 
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• 193 prováveis (um ou vários indivíduos em chamamentos territoriais, com 

comportamento agitado/ansioso, comportamento agressivo para com as pessoas ou 

outras gaivotas); 

• 19 possíveis (indivíduos isolados ou em pares em habitat de nidificação); 

• 6 apresentavam uma estrutura antiga, sem evidência de reprodução atual; 

• 4 foram identificadas como segunda postura/postura de substituição. 

Tabela 6 - Número de ninhos e/ou registos de comportamento reprodutor de Larus michahellis na área 

de estudo. 

Município Código de nidificação Total Geral 

Confirmado Possível Provável 

Póvoa de Varzim 82 
 

36 118 

Vila do Conde 7 
 

12 19 

Matosinhos 45 
 

49 94 

Porto 400 13 73 485 

Vila Nova de Gaia 48 6 23 77 

Total 582 19 193 794 

A Figura 29 apresenta a distribuição de ninhos e/ou registo de comportamento reprodutor na 

área de estudo, de acordo com a metodologia aplicada. Os limites de prospeção presentes foram 

delineados de acordo com o ninho mais afastado detetado através da metodologia ‘pontos 

altos’ e/ou ‘drone’. Nos locais onde não foram detetados ninhos foi definido um raio de 600m 

em torno do ponto de prospeção (raio médio tendo em consideração os locais de prospeção 

com ocorrência de registos). 

A Figura 30 apresenta a distribuição de ninhos e/ou registo de comportamento reprodutor na 

área de estudo, de acordo com o código de nidificação identificado. Numa primeira análise 

destaca-se a ocorrência de núcleos importantes de nidificação, em quase todos os municípios 

monitorizados. 
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Figura 29 - Distribuição da ocorrência de comportamento reprodutor, de acordo com a metodologia 

aplicada. Indicação dos limites de área prospetada utilizando as metodologias ‘pontos altos’ e ‘drone’. 
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Figura 30 - Distribuição da ocorrência de comportamento reprodutor, de acordo com código de 

nidificação identificado. 
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Dos resultados obtidos salienta-se a elevada concentração de ninhos de Larus michahellis 

confirmados nas freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

(Porto), Ribeira de Gaia (Vila Nova de Gaia), centro de Matosinhos e Leça da Palmeira 

(Matosinhos) e centro da cidade de Póvoa de Varzim.  

Destaca-se a importância da realização do inquérito online na obtenção de informação em áreas 

não monitorizadas, contribuindo para a indicação de ocorrência generalizada de nidificação em 

toda a área de estudo. Regista-se a ausência de observações de ninhos e/ou comportamentos 

reprodutores da espécie em 3 locais de prospeção (Igreja de Canidelo, Igreja da Madalena e 

Igreja de Valadares (Vila Nova de Gaia), e no Miradouro do Forte de São João (Porto) (Figura 29). 

No decorrer do projeto foi detetado um possível ninho de Larus fuscus na área de estudo. Este 

ninho, detetado no município de Matosinhos (Leça da Palmeira), encontrava-se semidestruído. 

Junto a ele foi observado um casal de Larus fuscus, em que um dos indivíduos estava morto 

(Figura 31). 

 

Figura 31 - Ninho semidestruído detetado no município de Matosinhos, associado a um casal de Larus 

fuscus. 

De salientar que cerca de 85,5% das estruturas (ninhos identificados) foram registados em 

telhados tradicionais (de telha), apenas 11% em telhados planos e 3,5% em outras estruturas 

(como pontes, muralhas, igrejas e/ou mosteiros). Entre os municípios monitorizados a maior 
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percentagem de ninhos em telhados tradicionais foi observada em Matosinhos (95,7%), seguido 

de Vila Nova de Gaia (89,4%) e Porto (85,5%). A menor percentagem foi registada em Vila do 

Conde (66,7%) e Póvoa de Varzim (80,2%). 

Na Figura 32 é possível observar a ocorrência de ninhos tanto em telhados tradicionais (Ribeira, 

Porto) como num telhado plano no centro da Póvoa de Varzim. Na primeira imagem é evidente 

a seleção de locais mais degradados e antigos da cidade para a colocação das estruturas, 

enquanto na segunda imagem é de salientar a preferência por telhados planos, mas com 

obstáculos/chaminés que fornecem abrigo aos ninhos. Em ambas as situações se observa a 

construção de ninhos muito próximos uns dos outros. 

Outra questão relevante prende-se com o facto de cerca de 90% das estruturas identificadas se 

localizarem em edifícios privados, casas particulares e indústria (fábricas, armazéns). Os 

restantes 10% foram identificados em edifícios e estruturas públicos (igrejas, mosteiros, 

muralhas, elevador panorâmico da Serra do Pilar, escarpas). 
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Figura 32 - Exemplo de ninhos em telhados tradicionais (Ribeira, Porto) e num telhado plano (Póvoa de 

varzim). 
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Conclusões 

• A população reprodutora de Larus michahellis na AMP é de, pelo menos. cerca de 800 

casais nidificantes, com ocorrência de nidificação nos cinco concelhos monitorizados. 

• No âmbito do presente trabalho, na época de nidificação de 2021, foram identificados 

794 ninhos e/ou registos de comportamento reprodutor de Larus michahellis (quatro 

dos quais representam segundas posturas ou posturas de substituição). Este número 

está subestimado, uma vez que nem toda a área das cidades em estudo foi pesquisada, 

e os métodos de amostragem não permitem a identificação de 100% de ninhos e 

comportamentos de nidificação na área prospetada. 

• Do total de ninhos e/ou registos de comportamento reprodutor identificados na área 

de estudo, a cidade do Porto alberga cerca de 61,1%, Póvoa de Varzim 14,9%, 

Matosinhos 11,8%, Vila Nova de Gaia 9,7% e Vila do Conde 2,4%. 

• As áreas de maior concentração de ninhos são a zona da Ribeira, Sé e Vitória (Porto), 

mas são também relevantes outros locais, nomeadamente Ribeira de Gaia (Vila Nova de 

Gaia), centro de Matosinhos e Leça da Palmeira (Matosinhos) e centro da cidade de 

Póvoa de Varzim.  

• Na Área Metropolitana do Porto, a grande maioria dos ninhos situa-se em edifícios 

particulares (cerca de 90%), maioritariamente em telhados tradicionais (85,5%), o que 

pode dificultar intervenções físicas nos locais de nidificação.  

• No âmbito do presente trabalho foi detetado um possível ninho (estrutura 

semidestruído e casal nidificante próximo) de Larus fuscus (espécie classificada como 

Vulnerável como reprodutora em Portugal), na área de estudo (Leça da Palmeira). 
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Metodologias Aplicadas 

A avaliação dos padrões de movimentação de gaivotas na AMP teve como objetivo principal 

analisar a utilização dos diferentes habitats que ocorrem neste ambiente, a sua utilização ao 

longo do tempo, e estabelecer as principais fontes de alimentação da espécie Larus michahellis 

nesta área geográfica. A avaliação destes padrões de alimentação, repouso e nidificação é 

importante para a inferência de medidas de controlo da população de gaivotas na AMP.  

Para seguimento e monitorização dos padrões de movimentação foram utilizados transmissores 

GPS GSM OrniTrack-25, um dispositivo de armazenamento leve (23-25 g de peso), movido a 

energia solar, que regista os dados de localização (GPS) e de uma série de sensores (altitude, 

velocidade, temperatura, acelerómetro, etc.), em intervalos regulares, que envia 

posteriormente via rede GSM (rede de comunicações móveis) para um repositório online. 

Na área de estudo foram capturados e marcados com um transmissor OrniTrack-25 30 

indivíduos. Apesar do esforço para tentar distribuir as capturas pelos cinco municípios em 

estudo, a maior dificuldade de captura de indivíduos em locais considerados de descanso levou 

à concentração das capturas em áreas associadas a alimentação. As áreas de descanso não são 

normalmente associadas, pelas gaivotas, quer à presença de pessoas quer à presença de 

alimento, pelo que os indivíduos se tornam muito desconfiados e difíceis de capturar, ao passo 

que as áreas de alimentação são procuradas pela elevada disponibilidade e facilidade de 

obtenção de alimento, e estão sempre associadas à presença regular de pessoas, diminuindo a 

suspeição das gaivotas e aumentando a probabilidade da sua captura. 

O período de captura e marcação dos indivíduos decorreu entre 26 de maio e 28 de julho de 

2021. Neste período, durante 10 dias de trabalho de campo, foram realizadas 37 tentativas para 

captura e marcação de indivíduos da espécie Larus michahellis (15 tentativas em Matosinhos, 

na Docapesca, junto ao Marshopping e junto à Câmara Municipal; 7 no Porto, no Parque da 

Cidade, na área da Ribeira, Alfândega, Largo dos Leões e num edifício privado em Serralves; 6 

na Póvoa de Varzim, junto à Docapesca e num jardim próximo; 5 em Vila Nova de Gaia, Afurada, 

Cabedelo, Ponte da Arrábida e junto a um Centro Comercial; e 4 em Vila do Conde, nas 

imediações da Docapesca e jardins localizados nas redondezas). Do conjunto das tentativas 

resultou a captura e marcação com um transmissor OrniTrack-25 de 30 indivíduos (embora em 

apenas 27 foi possível a sua monitorização; ver Anexo IV). 

Para a captura dos indivíduos foram utilizadas duas metodologias diferentes (Figura 33):  
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• Captura com net-gun, mediante iscagem com alimento para atrair as aves. A net-gun é 

um dispositivo que lança uma rede a curta distância para captura de indivíduos 

próximos. Esta técnica foi utilizada com sucesso em locais com presença frequente da 

espécie, essencialmente locais de alimentação, onde os indivíduos estão habituados à 

presença de pessoas e alimento. Esta técnica foi utilizada com sucesso na Docapesca de 

Matosinhos, Póvoa de Varzim e Afurada.  

• Captura com Clap-net, uma estrutura fixa, semicircular, revestida com rede, que pode 

ser ativada manualmente à distância (após ativação a rede abre e aprisiona o indivíduo 

no seu interior). Esta técnica foi utilizada com sucesso num dos ninhos previamente 

detetado num edifício privado e junto às Docapesca, mediante iscagem com alimento 

para atrair as aves. A utilização desta técnica em ninhos tornou-se pouco aplicável na 

área em estudo, uma vez que grande parte dos ninhos se localizavam em áreas de difícil 

acesso e/ou de difícil aplicação da rede (ninhos junto ou sob estruturas físicas).  

 

 Figura 33 - Métodos de captura de gaivotas (L. michahellis): em cima utilização de net-gun, em 
baixo utilização de clap-net. 

Aos indivíduos capturados foram retiradas algumas biometrias (peso, comprimento do bico, bico 

mais cabeça, asa e tarso), colocados dois sistemas de anilhagem e um transmissor GPS-GSM 

OrniTrack-25 (Figura 34). 
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Foi colocada uma anilha metálica da Central Nacional de Anilhagem, projeto de anilhagem 

coordenado pelo ICNF, integrado num projeto europeu de Estações de Esforço Constante para 

monitorização das aves selvagens e, adicionalmente, foi utilizada uma anilha de cor proveniente 

de um projeto de anilhagem de gaivotas desenvolvido pela SPEA. A anilhagem constitui uma 

ferramenta indispensável para o estudo científico das aves e das suas migrações, e a marcação 

destes indivíduos contribuirá com registos para o banco de dados da Central Nacional de 

Anilhagem. Durante a realização dos censos, sempre que detetados indivíduos anilhados, 

independentemente da sua idade e/ou espécie, foi registada a informação das anilhas e 

partilhada essa mesma informação e dados de observação na plataforma European colour-ring 

Birding. A título de exemplo, um dos indivíduos detetado, exemplar de Larus fuscus, no 

Cabedelo, Vila Nova de Gaia, dia 30/11/2021, tinha sido inicialmente anilhado a 23/05/2012 em 

Guernsey. Este tipo de registo permite, por exemplo, aumentar o conhecimento sobre as 

movimentações das diferentes espécies num esforço colaborativo entre ornitólogos de 

diferentes países. 

Os transmissores GPS-GSM OrniTrack-25 foram colocados no dorso dos indivíduos usando um 

arnês, construído com fita tubular de teflon natural de 8,38 mm, adaptado no local de forma a 

garantir que a mobilidade da ave não fosse prejudicada (Figura 34). O teflon natural decompõe-

se com o tempo, não sendo necessária a recaptura do indivíduo para retirar o teflon. Os 

transmissores OrniTrack-25 foram configurados para gravar a localização do indivíduo a cada 15 

minutos. Numa primeira fase (até 14/10/2021), as localizações GPS eram enviadas via GSM para 

o repositório online seis vezes ao dia. Com a diminuição do número de horas de sol e do ângulo 

de incidência optou-se por reduzir o envio das localizações a uma vez por dia, para permitir o 

carregamento solar, uma vez que o método de transferência de dados usando a rede GSM 

consome muita energia.  

Na Tabela 7 estão discriminadas as características dos indivíduos capturados, respetivos locais 

de captura, dados de marcação e período de monitorização. Para facilidade de identificação dos 

indivíduos, estes serão referidos na análise de resultados pelo nome, atribuído de acordo com o 

local identificado como área de repouso principal, provavelmente coincidente com área de 

nidificação.   



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

81/224 

  

  

  

 

 

Figura 34 - Procedimentos após captura de exemplares de L. michahellis. 
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Tabela 7 - Características biométricas, dados de marcação dos exemplares de L. michahellis e respetivos períodos de monitorização. 

Município Emissor Nome Anilha 
(metal) 

Anilh
a 

(cor) 

Peso 
(g) 

Comp. 
Asa 

(mm) 

Comp. 
Tarso 
(mm) 

Comp. 
Bico 
(mm) 

Comp. 
Bico+Cabeça 

(mm) 

Idade Sexo Período de monitorização Dias 
Monitorização 

Número 
localizações Início Fim 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212375 Porto1 M23268 PYB 790 406 58,3 48,6 114,8 Adulto NA 09/06/2021 31/12/2021 206 14 177 

Póvoa de Varzim 
(Docapesca) 

212376 Póvoa1 M23283 PYF 1010 440 61,7 56,9 126,3 Sub-adulto 
(4º ano) 

NA 27/05/2021 18/09/2021 115 10 802 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212377 Porto2 M23272 PYK 870 436 67,1 58,7 126,9 Sub-adulto 
(4º ano) 

NA 25/06/2021 31/12/2021 190 15 616 

Póvoa de Varzim 
(Docapesca) 

212378 Póvoa2 M23270 PYH 940 423 66,7 56,7 129 Adulto NA 24/06/2021 31/12/2021 189 11 140 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212379 Porto3 M23273 PYL 750 413 60,9 54,8 115,9 Adulto NA 25/06/2021 17/07/2021 23 2 092 

Póvoa de Varzim 
(Docapesca) 

212380 Matosinhos1 M23269 PYG 950 399 69,6 60 131,2 Sub-adulto 
(4º ano) 

NA 24/06/2021 31/12/2021 191 13 788 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212381 Gaia1 M23288 PYY 920 438 67,7 62,3 121,2 Sub-adulto 
(3º ano) 

NA 27/07/2021 31/12/2021 158 13 647 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212382 Porto4 M23289 PYZ - 451 63,6 62,1 133,7 Adulto NA 27/07/2021 31/12/2021 158 10 363 

Póvoa de Varzim 
(jardim junto 
Docapesca) 

212383 Póvoa3 M23276 PYN 1060 430 69,6 60,6 134,9 Adulto NA 25/06/2021 31/12/2021 190 12 089 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212384 Porto5 M23282 PYC 795 421 60,7 47,9 116 Adulto NA 27/05/2021 19/10/2021 146 13 515 

Póvoa de Varzim 
(jardim junto 
Docapesca) 

212385 Matosinhos2 M23277 PYP 750 404 61,5 50,4 114,45 Sub-adulto 
(3º ano) 

NA 25/06/2021 31/12/2021 190 168 835 

Matosinhos 
(largo CM 
Matosinhos) 

212386 Matosinhos3 M23278 PYR 925 433 65 59,4 127 Adulto NA 26/06/2021 31/7/2021 36 3 393 

Matosinhos 
(Mar Shopping) 

212387 Matosinhos4 M23275 PYM 940 432 61,4 66,1 136,4 Adulto NA 25/06/2021 31/12/2021 190 17 555 

Porto 
(edifício 
Serralves) 

212388 Porto6 M23281 PYA 790 412 59,7 48,7 112,7 Adulto NA 26/05/2021 15/10/2021 143 13 350 

Póvoa de Varzim 
(Docapesca) 

212389 Póvoa4 M23291 PZB 1040 440 67,2 60,6 129,8 Adulto NA 27/07/2021 31/12/2021 158 8 192 

Vila Nova de Gaia 212391 Gaia2 M23286 PYX 980 448 72,9 61,7 125,2 Adulto NA 26/07/2021 23/08/2021 29 2 623 
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(Afurada) 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212392 Porto7 M23293 PZD 750 413 58,8 56,8 118,9 Adulto NA 28/07/2021 31/12/2021 157 7 605 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212393 Matosinhos5 M23271 PYJ 990 456 66,5 61,1 126,8 Adulto NA 24/06/2021 31/12/2021 191 15 168 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212395 Porto8 M23290 PZA 1080 441 71,9 65,9 132 Adulto NA 27/07/2021 31/12/2021 158 13 040 

Matosinhos 
(Docapesca) 

212397 Matosinhos6 M23279 PYS 910 448 65,3 58,8 127,7 Adulto NA 26/06/2021 31/07/2021 36 3 371 

Vila Nova de Gaia 
(Afurada) 

212398 Gaia3 M23280 PYT 950 449 66,5 61 129,7 Adulto Mac
ho 

26/06/2021 30/07/2021 35 3 260 

Vila Nova de Gaia 
(Afurada) 

212399 Gaia4 M23285 PYV 950 441 63,4 56,9 125,4 Sub-adulto 
(4º ano) 

NA 26/06/2021 14/09/2021 81 7 553 

Matosinhos 
(Docapesca) 

213719 Porto9 M23292 PZC 750 392 59 53,9 114,6 Adulto NA 28/07/2021 31/12/2021 152 8 276 

Matosinhos 
(Docapesca) 

213720 Porto10 M23295 PZH 900 427 62,4 52,5 116,3 Adulto NA 28/07/2021 31/12/2021 157 11 090 

Matosinhos 
(Docapesca) 

213721 Matosinhos7 M23296 PZJ 1070 426 67,4 57 130,2 Sub-adulto 
(3º ano) 

NA 28/07/2021 31/12/2021 127 3 475 

Matosinhos 
(Docapesca) 

213722 Matosinhos8 M23298 PZK 990 466 70,7 59,4 126,4 Sub-adulto 
(2º ano) 

NA 29/07/2021 31/12/2021 156 12 751 

Matosinhos 
(Docapesca) 

213723 Porto11 M23300 PZM 950 437 69 61,3 129,9 Adulto NA 29/07/2021 31/12/2021 156 8 057 
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Após a sua libertação os indivíduos foram monitorizados de forma contínua durante todo o 

período de funcionamento do transmissor. A análise regular da informação registada pelo 

transmissor permitiu avaliar o estado de funcionamento do mesmo. Dos 30 indivíduos marcados 

com um transmissor OrniTrack-25 observaram-se três situações que impediram a utilização dos 

dados na análise (ver Anexo IV), e nove situações onde os transmissores deixaram de funcionar 

prematuramente (ver Anexo IV, Figura 61). Para os restantes indivíduos o tempo de 

monitorização decorreu entre o dia de captura e marcação e o fim do projeto (31/12/2021). De 

salientar que estes transmissores continuam ativos e a transmitir informação para o repositório 

online. 

Como referido anteriormente, a análise dos padrões de movimentos e uso do habitat pela 

espécie Larus michahellis na área de estudo procurou identificar as principais áreas 

frequentadas por estes indivíduos e o seu uso ao longo do tempo. Para tal foram considerados 

dois períodos específicos, o período reprodutor, que incluiu o período de nidificação e 

alimentação das crias (correspondente ao período entre início de maio e fim de julho), e o 

período pós-reprodutor, o restante período de monitorização (correspondente ao período entre 

início de agosto e fim de dezembro). Para efeito de análise o período reprodutor foi identificado 

como primavera e o período pós-reprodutor como inverno. 

A ocupação da área pelos indivíduos teve em consideração o número de posicionamentos 

registados nessa determinada área (número total de posicionamentos registados num 

determinado período), bem como o número dias presente na mesma área (número de dias com 

presença na área considerada, independentemente do número de posicionamentos registados 

por dia). Nesta análise foram ainda considerados os posicionamentos registados como sem 

movimento, correspondente a posicionamentos com velocidade inferior a 10km/h, que 

indicavam uma posição estacionária do indivíduo. Apenas velocidades iguais ou superiores a 

10km/h foram consideradas como movimentos efetivos, considerados como posicionamentos 

em movimento. Para uma análise da utilização do habitat ao longo do dia foram ainda 

considerados três períodos diários, períodos de 8 horas comuns a todo o período de 

monitorização, nomeadamente: manhã (entre as 5 e as 12:59h), tarde (entre as 13 e as 20:59h) 

e noite (entre as 21 e 4:59h). 

A análise do uso e ocupação do habitat teve em consideração diferentes tipologias de habitat 

presentes na AMP, habitats esses que poderão estar associados a diferentes fontes de recursos. 

Para a definição dos principais habitats presentes foram adaptadas as tipologias de habitat 
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referidas na Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS2018), na Carta de Portugal PT11101 

(shapefile depth area feature), bem como áreas específicas definidas de acordo com os 

movimentos observados (Tabela 8). 

Considerando as áreas com ocupação regular, foi definido um buffer na área de influência dos 

portos de pesca de Matosinhos e Póvoa de Varzim (habitat docapesca) e um buffer de 50m em 

torno das áreas definidas como possível área de nidificação (habitat ninho) (Figura 35). 

Tendo em consideração a importância que os aterros podem ter como possível fonte de 

recursos, foi definido um buffer de 1km em torno das principais Unidades de Tratamento e 

Gestão de Resíduos Sólidos (habitat aterro). Com base na lista de aterros para deposição de 

resíduos não perigosos de origem urbana, foi definido um buffer em torno da Unidade de 

Penafiel, Unidade de Lustosa, Unidade do Gestal, Unidade de Sermonde, Recivalongo e Central 

de Valorização Energética e Confinamento Técnico-LIPOR. Neste habitat foram ainda 

considerados elementos do COS2018 correspondentes à classe 1.5.2 Áreas de deposição de 

resíduos. 

O habitat mar foi adaptado da Carta de Portugal PT11101 (shapefile depth area feature), 

enquanto os restantes habitats foram definidos de acordo com os elementos do COS2018 

referidos na Tabela 8. 

A definição das diferentes tipologias de habitat consideradas teve em atenção os possíveis 

habitats presentes em área urbana e semiurbana, dentro da área de estudo, que possam 

representar possíveis fontes de recursos alimentares. Os dados de seguimento foram cruzados 

com a informação relativa à tipologia de habitat, período fenológico (reprodutor e pós-

reprodutor) e dados comportamentais, com o objetivo de aferir qual o uso do habitat e 

comportamentos alimentares da espécie Larus michahellis na AMP e a sua variação ao longo do 

tempo. 

Tabela 8 - Principais habitats definidos. 

Habitat Fonte Composição 

Ninho Própria Buffer de 50m em torno do local definido como área de 
nidificação 

Docapesca Própria Área correspondente à área envolvente à Docapesca de 
Matosinhos e Póvoa de Varzim 

Tecido edificado COS2018 1.1.1 Tecido edificado contínuo 
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1.1.2 Tecido edificado descontínuo 

1.1.3 Espaços vazios em tecido edificado 

1.2.2 Comércio 

Indústria COS2018 1.2.1 Indústria 

Parques e jardins COS2018 1.7.1 Parques e jardins 

1.6.1 Equipamentos desportivos 

1.6.2 Equipamentos de lazer e parques de campismo 

1.6.3 Equipamentos culturais (apenas Parque Serralves) 

1.6.4 Cemitérios 

Área agrícola COS2018 2.Agricultura 

3.Pastagens 

Águas interiores COS2018 9.1 Massas de água interiores 

Aterro Própria 

COS2018 

Buffer de 1 km definido em torno das principais 
Unidades de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos 

1.5.2 Áreas de deposição de resíduos 

Outros 
equipamentos  

COS2018 1.3 Infraestruturas 

1.4 Transportes (exceto 1.4.2 Áreas portuárias) 

1.5.1 Áreas de extração de inertes 

1.5.3 Áreas em construção 

1.6.3 Equipamentos culturais (exceto Parque Serralves) 

1.6.5 Outros equipamentos e instalações turísticas 

Costa COS2018 7.1.1 Praias, dunas e areais 

8.1.2 Zonas húmidas litorais  

9.3.1 Salinas  

9.3.2 Lagoas costeiras  

9.3.3 Desembocaduras fluviais 

9.3.4 Oceano 

Mar Carta de Portugal 
PT11101 

shapefile depth area feature 
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Figura 35 - Identificação dos buffers definidos em torno da Docapesca de Matosinhos e Póvoa de 

Varzim, das áreas de nidificação associadas aos indivíduos monitorizados (buffer de 50m em torno de 

um ponto) e buffer de 1Km em torno das principais Unidades de Gestão e Tratamento de Resíduos 

Sólidos na AMP. 
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Resultados 

Foram monitorizados 27 indivíduos da espécie Larus michahellis por telemetria. De acordo com 

a data de captura e marcação e período de funcionamento do transmissor (Tabela 7), foram 

seguidos 16 indivíduos no período primavera: Gaia3, Gaia4, Matosinhos1, Matosinhos2, 

Matosinhos3, Matosinhos4, Matosinhos5, Matosinhos6, Porto1, Porto2, Porto3, Porto5, Porto6, 

Póvoa1, Póvoa2 e Póvoa3; e 23 indivíduos no período inverno: Gaia1, Gaia2, Gaia4, 

Matosinhos1, Matosinhos2, Matosinhos4, Matosinhos5, Matosinhos7, Matosinhos8, Porto1, 

Porto2, Porto4, Porto5, Porto6, Porto7, Porto8, Porto9, Porto10, Porto11, Póvoa1, Póvoa2, 

Póvoa3 e Póvoa4. Para efeito de análise, nos indivíduos capturados e marcados nos últimos dias 

do mês de julho (Gaia1, Gaia2, Porto4, Porto7, Porto8, Porto9, Porto10, Porto11, Matosinhos7, 

Matosinhos8 e Póvoa4) foi analisado apenas o período de inverno, dado o reduzido volume de 

informação disponível no período de primavera (apenas de 3 ou 4 dias). 

O período de seguimento variou entre 23 dias (Porto3, monitorizado apenas no período de 

primavera) e 206 dias (Porto1, monitorizado em ambos os períodos considerados). De um modo 

geral, o período de monitorização decorreu entre o dia de captura e marcação e o último dia de 

transmissão do emissor (último dia do projeto, 31 de dezembro de 2021; ou, em algumas 

situações, dia a partir do qual foi detetada alguma anomalia no transmissor que teve como 

consequência a interrupção prematura da transmissão de informação). Ocasionalmente (em 

0,4% das transmissões), não foram rececionados coordenadas GPS, em resultado de dificuldades 

de o transmissor estabelecer ligação com um número de satélites necessários.  

92,5% dos posicionamentos dizem respeito a situações em que os indivíduos se encontravam 

estacionários (sem movimento - posicionamentos com velocidade inferior a 10 km/h), tendo-se 

registado apenas 7,5 % de situações de em movimento (posicionamentos com velocidade igual 

ou superior a 10 km/h) (Tabela 9). Comparativamente, os indivíduos monitorizados em ambos 

os períodos, apresentaram uma maior percentagem de movimentos na época de primavera, 

com exceção do indivíduo Matosinhos2 (Figura 36). 
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Tabela 9 - Número total de posicionamentos registados por individuo monitorizado, percentagem de 

posicionamentos sem movimento e em movimento, por época de monitorização. 

Emissor Primavera Inverno 

Registos Sem 
movimento 

(%) 

Em 
movimento 

(%) 

Registos Sem 
movimento 

(%) 

Em 
movimento 

(%) 

Gaia1    13 536 91,1 8,9 

Gaia2    2 202 81,2 18,8 

Gaia3 3 303 83,9 16,1 
   

Gaia4 3 400 90,8 9,2 4 244 96,6 3,4 

Matosinhos1 3 601 86,4 13,6 10 405 92,8 7,2 

Matosinhos2 3 471 94,1 5,9 14 592 91,0 9,0 

Matosinhos3 3 415 93,7 6,3 
   

Matosinhos4 3 482 85,3 14,7 14 240 93,1 6,9 

Matosinhos5 3 576 92,8 7,2 11 924 93,0 7,0 

Matosinhos6 3 407 84,1 15,9 
   

Matosinhos7    3 225 97,1 2,9 

Matosinhos8    12 879 90,4 9,6 

Porto1 5 037 85,3 14,7 9 320 94,4 5,6 

Porto2 3 510 89,1 10,9 12 295 93,0 7,0 

Porto3 2 158 90,9 9,1 
   

Porto4    9 988 94,1 5,9 

Porto5 6 273 84,0 16,0 7 670 94,9 5,1 

Porto6 6 347 86,4 13,6 7 179 94,8 5,2 

Porto7    7 505 94,3 5,7 

Porto8    12 683 94,4 5,6 

Porto9    8 062 92,1 7,9 

Porto10    10 927 93,0 7,0 

Porto11    7 950 94,6 5,4 

Póvoa1 6 263 88,8 11,2 4 659 97,1 2,9 

Póvoa2 3 546 93,9 6,1 7 880 95,4 4,6 

Póvoa3 3 465 95,4 4,6 9 013 96,5 3,5 

Póvoa4    8 353 92,0 8,0 

TOTAL 64 254 89,3 10,7 210 731 93,6 6,4 
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Figura 36 - Percentagem de movimentações, por transmissor, nas duas épocas consideradas. 

 

De acordo com a tipologia de habitat considerada, na maior parte dos posicionamentos 

registados na área de ninho (98%) e docapesca (93%) os indivíduos encontram-se parados ou 

realizando pequenos movimentos (sem movimento). Por outro lado, no habitat agricultura, 

grande parte dos posicionamentos (superior a 50% em ambos os períodos considerados) 

corresponde a situações de voo (em movimento). Nos restantes habitats, apesar de pequenas 

variações observados nos dois períodos considerados, de um modo geral a maior parte dos 

posicionamentos diz respeito a situações sem movimento (Figura 37). 

Em ambos os períodos considerados (primavera e inverno), os posicionamentos sem movimento 

ocorreram em percentagens semelhantes nos três períodos diários considerados. Na primavera 

as percentagens de posicionamentos nos períodos manhã, tarde e noite foram respetivamente 

31,2; 32,9 e 36%. Percentagens semelhantes foram registadas no inverno: 31,6; 33,5 e 34,9%, 

respetivamente nos períodos manhã, tarde e noite. Em contrapartida, situações em movimento 

foram registados com maior incidência no período da manhã (entre as 5 e as 12:59h) e da tarde 

(entre as 13 e as 20:59h), em ambas as épocas consideradas (Figura 38). 
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Figura 37 - Percentagem média de tempo despendida nos diferentes tipos de habitat, de acordo com 

dois tipos de comportamento (sem movimento/em movimento), nos dois períodos em análise. 

 

Figura 38 - Relação entre a percentagem de movimentos registados nos períodos de primavera e 

inverno, considerando os três períodos diários. 
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Análise de posicionamentos sem movimento 

Do conjunto de localizações registadas observou-se, em quase todos os indivíduos 

monitorizados, um número elevado de posicionamentos sem movimento (velocidade inferior a 

10 km/h) em determinadas áreas urbanas (em habitat tecido edificado), muito localizados. A 

presença nestes locais era, de um modo geral, diária ou quase diária e ao longo dos diferentes 

períodos do dia. De salientar ainda que grande parte das movimentações diárias observadas 

(movimentos superiores a 500 m) eram realizadas a partir desta área e para esta área (Figura 

39). Na análise do uso e ocupação do habitat esta área foi identificada como possível área de 

nidificação (ou de refúgio regular) e designada como ninho. Embora em algumas situações possa 

não corresponder efetivamente a uma área de nidificação, uma vez que não foi possível 

confirmar a presença de ninho e/ou crias nestes locais, a monitorização essencialmente de aves 

adultas (ou sub-adultos em idade de reprodução) pressupõe uma probabilidade elevada de 

corresponder a uma área de nidificação. Por outro lado, mesmo indivíduos que possam não ter 

nidificado no período em análise apresentaram fidelidade a um único local. Na ausência de 

confirmação da ocorrência de reprodução, estas localizações não foram consideradas como 

áreas efetivas de nidificação na secção  AVALIAÇÃO DA REPRODUÇÃO DE LARUS MICHAHELLIS. 

A fidelidade a uma determinada área urbana em tecido edificado (ninho) foi observada em 

ambos os períodos de monitorização, sendo, no entanto, mais notório durante o período de 

primavera (Figura 40).  

No período de primavera, a maior parte dos indivíduos apresentaram uma taxa de ocupação do 

ninho superior a 78% dos dias de monitorização, sendo para uma grande parte dos indivíduos 

igual a 100%. No inverno esta percentagem variou entre 24 e 100% (Figura 40). Apenas para os 

indivíduos Gaia1 e Matosinhos7 não foi possível definir uma área de ninho. Estes dois indivíduos 

não apresentarem fidelidade (com presença em, pelo menos, 50% dos dias no período de 

monitorização) a uma determinada área, em tecido edificado ou outro, não associado a áreas 

típicas de alimentação. Para estes exemplares, as áreas urbanas frequentadas com maior 

regularidade foram os concelhos de Vila Nova de Gaia e Matosinhos, tendo os indivíduos sido 

identificados de acordo com o concelho com maior presença em habitat tecido edificado. A 

Figura 39 exemplifica as principais movimentações efetuadas por 5 indivíduos (Póvoa1, Póvoa2, 

Matosinhos4, Porto2 e Gaia4) onde são visíveis um grande número de movimentos entre uma 

área urbana específica (ninho) e outras áreas. 



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

93/224 

 

Figura 39 - Pormenor das movimentações efetuadas pelos indivíduos Póvoa1 e Póvoa2 (A) e 

Matosinhos4, Porto2 e Gaia4 (B). 

 

A 

B 
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Figura 40 - Percentagem de dias com presença do habitat ninho, relativamente ao número total de dias 

de monitorização, nos dois períodos considerados. 

Uma segunda área procurada com regularidade pelos indivíduos monitorizados correspondeu 

às áreas delimitadas como docapesca, na Póvoa de Varzim e em Matosinhos (Figura 41). A 

percentagem de tempo de monitorização nesta área variou entre 39,6 e 100% dos dias de 

monitorização na época de primavera, e entre 62,7 e 100% dos dias de monitorização na época 

de inverno. Salienta-se a frequência de ambas as docapesca por sete indivíduos monitorizados. 

Os quatro indivíduos monitorizados na Póvoa de Varzim, para além de frequentarem com 

regularidade a docapesca do concelho (presença registada entre 64 e 97,4% dos dias de 

monitorização), também frequentaram, com alguma regularidade, a docapesca de Matosinhos 

(entre 3,5 e 30,5% dos dias de monitorização). Movimentações em sentido contrário também 

foram observadas para quatro indivíduos (Matosinhos1, Matosinhos2, Matosinhos7 e Porto11), 

com dois deles (Matosinhos1 e Porto11) a apresentarem percentagens significativas de tempo 

em ambos as docapesca. Ambos estes indivíduos (Matosinhos1 e Porto11) apresentaram uma 

presença em docapesca igual a 100% dos dias de monitorização. Para Matosinhos1 a presença 

em ambas as docapesca ocorreu em 34% dos dias de monitorização, enquanto a presença 

apenas na docapesca de Matosinhos foi de 45,2% e apenas na docapesca da Póvoa de Varzim 

foi de 21%. Porto11 esteve presente em ambas as docapesca em 10,5% dos dias de 

monitorização, apenas na docapesca de Matosinhos em 70% do tempo e apenas na docapesca 

da Póvoa de Varzim em 19,5% do tempo.  
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Figura 41 - Percentagem de dias com presença do habitat docapesca, relativamente ao número total de 

dias de monitorização, nos dois períodos considerados. 

Matosinhos2 e Matosinhos7 visitaram muito esporadicamente a docapesca da Póvoa de Varzim 

(3 e 1 dia, respetivamente). Na Figura 39, em particular na imagem inferior (B), é visível um 

elevado número de movimentações para a área docapesca. 

Ao longo do período de monitorização é possível observar um decréscimo de tempo 

(posicionamentos em situação sem movimento) registado no habitat ninho e um aumento de 

tempo registado no habitat docapesca (Figura 42). Simultaneamente, também é observável, à 

medida que a época de reprodução avança, um aumento na proporção de tempo no habitat 

mar, costa e indústria. De salientar uma maior procura de parques & jardins nos meses de junho 

e julho e de aterros nos meses de junho e dezembro (Figura 42). 

Nesta análise, apenas o habitat ninho foi considerado como habitat de refúgio/nidificação, 

enquanto as restantes tipologias de habitat foram consideradas como possível habitat de 

alimentação/repouso. Dado o regime alimentar oportunista e muito variado da espécie em 

estudo, considera-se que todas as áreas correspondem potencialmente a áreas de alimentação, 

ainda que mais ou menos pontual; no entanto, alguns desses habitats poderão também 

representar áreas importantes de repouso, em particular os habitats costa, águas interiores, 

parques & jardins e tecido edificado.  
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Figura 42 - Percentagem de posicionamentos registados de acordo com a tipologia de habitats definida, 

ao longo do período de monitorização. 

Entre as possíveis áreas de alimentação/repouso o habitat tecido edificado foi o procurado com 

mais regularidade, a seguir à docapesca. Este habitat foi procurado com igual frequência em 

ambos os períodos monitorização (16,8 e 17,1% do tempo, respetivamente nos períodos de 

primavera e inverno). Neste tipo de habitat incluem-se todas as áreas urbanas edificadas, com 

exceção da área definida como ninho. Ainda na zona urbana, os habitats definidos como 

indústria e outros equipamentos representaram 7,3% do tempo de ocupação na primavera e 

8% no inverno. O habitat indústria incluiu grandes áreas industriais, como o porto de Leixões, a 

refinaria Galp e outras unidades industriais na área de estudo, enquanto o habitat outros 

equipamentos incluiu o aeroporto e estruturas rodoviárias. Entre os habitats não urbanos, o 

habitat mar representou também uma área importante para a espécie, em particular no período 

de inverno. Neste habitat os indivíduos monitorizados passaram 11,3% do tempo neste período 

(comparativamente com os 2,2% do tempo no período de primavera). Os posicionamentos 

registados ao longo da costa, habitat composto pela linha de costa, desembocaduras fluviais, 

praias e zonas húmidas costeiras, representaram cerca de 2,4 e 3% dos registos totais 

observados, respetivamente nos períodos de primavera e inverno. Por outro lado, os habitats 

correspondentes a águas interiores representaram menos de 1% do tempo de ocupação (0,6 e 
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0,5%, respetivamente na primavera e inverno), em ambos os períodos de monitorização, à 

semelhança dos habitats parques & jardins (1 e 0,4%, respetivamente na primavera e inverno) 

e agricultura (0,2 e 0,1%, respetivamente na primavera e inverno). Por último o habitat aterro, 

que incluiu, para além das principais Unidades de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, 

pequenas lixeiras identificadas na área de estudo, representou, respetivamente, 0,6 e 0,3% do 

tempo de ocupação nos períodos de primavera e inverno (percentagem de posicionamentos em 

situação sem movimento). 

A Figura 43 apresenta a percentagem de ocupação dos habitats presentes na área de estudo 

(com exceção do habitat mar), de acordo com informação dos COS2018 e/ou áreas buffer 

definidas, por oposição às percentagens de ocupação dos mesmos habitats pelas gaivotas 

seguidas por telemetria (percentagem de posicionamentos em situação sem movimento), 

durante o período de estudo.  

 

Figura 43 - Percentagem de ocupação dos habitats considerados na área de estudo (por ordem 

decrescente) e sua ocupação pelas gaivotas seguidas por telemetria. 
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Pelas suas características, os tipos de habitat costa, tecido edificado, indústria, outros 

equipamentos deverão corresponder maioritariamente a locais de repouso com alguma 

alimentação oportunista, essencialmente associados a depósitos de lixo e outros restos 

alimentares disponíveis. Por outro lado, os tipos de habitat docapesca, mar e aterro, e em muito 

menor escala agricultura, águas interiores e parques & jardins, parecem representar locais 

maioritariamente usados para alimentação.  

A proporção de tempo (no que diz respeito a posicionamentos registados sem movimento) 

observada no habitat ninho (habitat de refúgio/nidificação) e nos restantes habitats (habitat de 

alimentação/repouso) alterou-se consideravelmente nas duas épocas analisadas (Figura 44). Na 

época de primavera a proporção de tempo foi semelhante nos dois tipos de habitats 

considerados, enquanto na época de inverno a proporção de tempo em habitats de 

alimentação/repouso é consideravelmente superior à proporção de tempo presente no habitat 

refúgio/nidificação. Do mesmo modo, foram observadas diferenças na proporção de tempo 

observada nos diferentes tipos de habitats de alimentação definidos, entre as duas épocas de 

monitorização (Figura 45). De salientar a percentagem elevada de posicionamentos registados 

na docapesca, em ambos os períodos, a diminuição da presença nos espaços de tecido edificado 

no período de inverno e o aumento da procura do habitat mar, no mesmo período. 

 

Figura 44 - Proporção de tempo atribuída ao habitat ninho e aos restantes habitats, nos dois períodos de 

monitorização. 
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Figura 45 - Proporção de tempo atribuída aos diferentes habitats de alimentação/repouso nos dois 

períodos de monitorização. 
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Póvoa de Varzim 

Os quatro indivíduos com área de nidificação na Póvoa de Varzim revelaram uma fidelidade 

elevada à área definida como área de nidificação no período de primavera. Neste período, a 

proporção média de tempo despendida no ninho foi de 63,8±6,9%, tendo decaído para 30±9% 

no período de inverno (Tabela 10). Entre os possíveis habitats de alimentação, tecido edificado 

representou o mais procurado no período de primavera (a proporção média de tempo aqui 

despendida foi de 57,2±22,7%), seguido da docapesca (18,1±12,4%), outros equipamentos 

(9,5±7%) e mar (entre 8,4±6,4%). No período de inverno observou-se um aumento na proporção 

de tempo despendido na docapesca (entre 46,5±17,1%), no mar (14±12,6%) e ao longo da costa 

(6,5±3,5%), e um decréscimo de tempo despendido em tecido edificado (26,5±3,9%). Os 

restantes habitats representaram, em ambos os períodos, percentagens médias de tempo 

inferiores a 5%. A maior permanência em meio urbano edificado, incluindo área de nidificação, 

num período de exigência energética, em que os indivíduos têm que obter alimento para si e 

para a sua descendência, poderá condicionar a procura de alimento em áreas de alimentação 

mais afastadas. Apesar das variações individuais observadas, sobressai uma maior procura de 

áreas mais distantes no período de inverno (Figura 46). 

Todos os indivíduos monitorizados na Póvoa de Varzim, para além de frequentarem a docapesca 

da Póvoa, porto de pesca procurado com mais frequência, também visitaram, com mais ou 

menos regularidade, a docapesca de Matosinhos. Enquanto os indivíduos Póvoa1 e Póvoa2 

realizaram visitas esporádicas à docapesca de Matosinhos (4 e 11 dias, respetivamente, durante 

todo o período de monitorização), Póvoa3 e Póvoa4 frequentaram esta docapesca por períodos 

de tempo mais alargados (cerca de 40% e 30% do tempo de monitorização, respetivamente). 

Sendo indivíduos com centro de atividade aparentemente no concelho da Póvoa de Varzim (área 

de nidificação, tecido edificado envolvente e docapesca) não parecem apresentar uma presença 

regular em outros centros urbanos próximos, com exceção da procura da docapesca de 

Matosinhos como área de alimentação. Registaram-se apenas visitas esporádicas aos estuários 

do Lima, Cávado, Ave e Douro. 
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Figura 46 - Coordenadas GPS para os quatro indivíduos monitorizados na Póvoa de Varzim, nos dois 

períodos considerados.  
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Matosinhos 

Os oito indivíduos com área de nidificação em Matosinhos revelaram uma maior variabilidade 

na proporção de tempo despendida na área de nidificação, tanto no período de primavera como 

de inverno. Na primavera a proporção média de tempo despendida no ninho foi de 40,1±33.3%, 

tendo decaído para 9,9±9,3% no período de inverno (Tabela 10). Entre os habitats definidos 

como de alimentação, docapesca representou o mais procurado no período de primavera (a 

proporção média de tempo aqui despendida foi de 38,6±15,5%), seguido de tecido edificado 

(29,3±17,8%), indústria (13,3±19,3%) e outros equipamentos (11,3±15,6%), representando mar 

e costa apenas 3,9±2,8% e 2,8±1,1% respetivamente. No período de inverno a docapesca 

representou uma área de procura constante (60,2±14,4%), seguido de mar (12,7±6,7%), tecido 

edificado (12,3±3,5%) e indústria (7,9±9,6%). Os restantes habitats representaram, em ambos 

os períodos, proporções de tempo inferiores a 5%. À semelhança dos indivíduos monitorizados 

na Póvoa de Varzim observa-se um maior número de deslocações para áreas mais afastadas no 

período de inverno, sendo de salientar movimentos amplos ao longo da orla costeira, com 

frequência nas principais desembocaduras fluviais (Figura 47). Nos indivíduos não 

representados, analisados apenas num dos períodos considerados (Matosinhos3 e Matosinhos6 

na primavera, e Matosinhos7 e Matosinhos8 no inverno), o comportamento é semelhante. De 

salientar que os maiores movimentos efetuados neste grupo foram realizados por subadultos 

(nomeadamente Matosinhos2, Matosinhos7 e Matosinhos8), que percorram longas distâncias 

em poucos dias (cerca de 200km em 2/3 dias). 

A procura de aterros como possível fonte de recursos alimentares foi efetuada por 4 indivíduos: 

Matosinhos1 e Matosinhos7, localizados apenas 1 dia na Unidade de Lustosa, e Matosinhos2 e 

Matosinhos5, com presença regular durante o mês de dezembro na Unidade de Gestal. 

Comparativamente, o tempo despendido nestes locais foi sempre inferior a 2,6% do tempo de 

monitorização. 

Neste grupo, 3 indivíduos frequentaram tanto a docapesca de Matosinhos como a docapesca da 

Póvoa de Varzim. Enquanto Matosinhos2 e Matosinhos7 apenas realizaram visitas esporádicas 

à docapesca da Póvoa de Varzim, de 3 dias e 1 dia, respetivamente, Matosinhos1 frequentou 

em simultâneo os dois portos de pesca ao longo do período de monitorização, ocorrendo com 

regularidade nos dois portos de pesca (102 dias Póvoa de Varzim e 147 dias Matosinhos), muitas 

vezes com presença nos dois portos de pesca no mesmo dia.  
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Figura 47 - Coordenadas GPS para quatro indivíduos monitorizados em Matosinhos, nos dois períodos 

considerados. 
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Sendo indivíduos com centro de atividade aparentemente no concelho de Matosinhos (área de 

nidificação, tecido edificado envolvente e docapesca) não parecem apresentar uma presença 

regular na cidade do Porto, frequentando com alguma regularidade o estuário do Douro, 

essencialmente no trajeto de e para as Unidades de Tratamento e Gestão de Resíduos Urbanos 

(nomeadamente a Unidade de Gestal e a Unidade de Penafiel). 

Porto 

Do mesmo modo, os onze indivíduos com área de nidificação no Porto apresentaram uma maior 

fidelidade à área definida como área de nidificação no período de primavera. Neste período a 

proporção média de tempo despendida no ninho foi de 62,4±20,4%, tendo decaído para 

23,6±12,8% no período de inverno (Tabela 10). Entre os habitats definidos como de alimentação, 

o tecido edificado representou o mais procurado no período de primavera (a proporção média 

de tempo aqui despendida foi de 53,8±15,4%), seguido da docapesca (20,7±19,5%) e parques & 

jardins (6,4±8,8%). No período de inverno observou-se um aumento na proporção de tempo 

despendido na docapesca (entre 45,6±15,6%) e no mar (16,5±10,2%), e um decréscimo na 

proporção média de tempo despendida em tecido edificado (25,8±11,3%). Os restantes habitats 

revelaram, em ambos os períodos, percentagens médias de tempo inferiores a 5,7%.  

À semelhança dos grupos anteriores, foi no período de inverno que se observaram deslocações 

mais regulares e amplas em meio marinho, evidenciado pela elevada percentagem de tempo 

decorrido em mar observada na maior parte dos indivíduos neste período (Tabela 10). Dos onze 

indivíduos monitorizados, apenas 1 (Porto11) frequentou ambas as docapesca, e pareceu seguir 

a movimentação das embarcações de pesca associadas a cada porto de pesca, visível nos 

trajetos efetuados por estes indivíduos ao largo da costa (Figura 48). 

Dos onze indivíduos, cinco realizaram visitas às principais Unidades de Tratamento e Gestão de 

Resíduos Urbanos, no entanto, a sua utilização nem sempre foi semelhante. Porto1 e Porto5 

realizaram, respetivamente, visitas de 1 dia à Unidade de Penafiel e 4 dias à Unidade de Lustosa. 

Porto5, Porto6 e Porto10 visitaram com alguma regularidade mais de um dos três aterros, 

nomeadamente as Unidades de Lustosa, Penafiel e Gestal, sendo esta última a mais procurada, 

seguida da Unidade de Penafiel e, por último, a Unidade de Lustosa.  
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Figura 48 - Coordenadas GPS para quatro indivíduos monitorizados no Porto. 
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A distância entre o local de refúgio/nidificação e estes aterros poderá explicar, pelo menos em 

parte, a maior procura dos aterros mais próximos, o que implicará à partida um menor dispêndio 

de energia. De salientar que as três unidades, Lustosa, Penafiel e Gestal, ficam respetivamente 

a 32, 23 e 17 Km de distância do centro urbano do Porto. 

Gaia 

Dos quatro indivíduos com área de nidificação em Vila Nova de Gaia apenas um foi monitorizado 

nos dois períodos considerados (Gaia4), Gaia 3 foi monitorizado apenas no período de primavera 

e os dois restantes no período de inverno. Dos dois indivíduos monitorizados na primavera, 

apenas foi possível definir uma área possível de nidificação para Gaia4, que apresentou uma 

proporção de tempo despendida no ninho de 48,1%, ligeiramente inferior à proporção de tempo 

despendida na docapesca (50,3%). Considerando os dois indivíduos monitorizados, o habitat de 

alimentação mais procurado foi tecido edificado (45,6±20,8%), seguido de docapesca 

(37,2±18,6%), indústria (5,5±5,4%) e costa (3,5±2,8%). No período de inverno, os três indivíduos 

monitorizados, revelaram uma proporção de tempo menor despendida no ninho (23,8±15,9%). 

Neste período a docapesca representou a área de alimentação mais procurada (45,8±5,1%), 

seguido de tecido edificado (26,5±5,1%) e indústria (14±9,3%). Os habitats mar e costa 

representaram, para este grupo, percentagens relativamente baixas (3,3±3% e 2,3±0,6%, 

respetivamente). Os quatro indivíduos monitorizados frequentaram a docapesca de 

Matosinhos, e nenhuma outra docapesca. 

Dois dos quatro indivíduos monitorizados apresentaram visitas, mais ou menos regulares, às 

três Unidades de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos já referidas, representando 

a Unidade do Gestal (a mais próxima) aquela frequentada com maior regularidade. A maior 

parte das visitas dizem respeito ao período de inverno (3,5±2,5% do tempo de monitorização). 

À semelhança dos grupos anteriores, foram observadas movimentações mais ou menos amplas 

ao longo da orla costeira e frequência dos principais estuários entre a ria de Aveiro e o norte de 

Portugal (Figura 49).  
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Figura 49 - Coordenadas GPS para quatro indivíduos monitorizados em Gaia. 
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Tabela 10 - Proporção de tempo despendida (percentagem de posicionamentos) pelos indivíduos monitorizados nas diferentes tipologias de habitat identificados na área 

de estudo. 

Período Indivíduo Ninho 
Fora do 
ninho 

Docapesca 
Tecido 

edificado 
Indústria 

Outros 

equipamentos 

Parques 
& 

Jardins 
Aterros Mar Costa 

Águas 

interiores 
Agricultura 

P
ri

m
av

e
ra

 

G3 33,2 66,8 23,4 13,5 6,0 2,8 0,7 0,0 21,2 32,0 0,3 0,1 

G4 48,1 51,9 50,3 30,8 9,3 1,9 0,4 0,0 0,5 5,5 0,8 0,4 

M1 22,7 77,3 44,3 23,8 9,0 15,0 1,8 0,0 2,3 3,3 0,1 0,4 

M2 4,8 95,2 60,4 18,0 10,2 2,3 0,7 0,0 4,9 3,2 0,1 0,3 

M3 81,9 18,1 25,0 59,8 2,3 0,0 1,4 0,0 7,3 4,2 0,0 0,2 

M4 6,6 93,4 33,9 9,4 52,2 1,0 2,1 0,0 0,1 0,8 0,0 0,5 

M5 70,7 29,3 49,1 38,9 2,6 1,1 0,5 2,6 2,3 2,5 0,4 0,0 

M6 54,1 45,9 19,1 25,7 3,8 37,1 3,4 0,0 6,7 2,8 0,2 1,3 

P1 82,4 17,6 5,5 59,9 2,9 3,7 10,3 0,1 3,9 1,1 11,5 1,2 

P2 74,5 25,5 10,0 74,3 1,3 1,8 0,4 0,0 3,7 3,7 5,0 0,0 

P3 53,5 46,5 4,7 57,9 4,2 5,8 20,2 4,9 0,1 0,0 2,2 0,1 

P5 70,6 29,4 38,2 40,5 2,1 1,0 0,7 8,3 2,5 1,4 4,5 0,9 

P6 31,2 68,8 45,5 36,4 2,9 3,8 0,7 3,4 1,5 5,4 0,3 0,0 

Pó1 66,6 33,4 32,3 35,4 0,1 13,8 0,2 0,0 10,8 4,3 1,4 1,8 

Pó2 68,8 31,2 12,6 55,3 0,5 13,2 1,2 0,0 13,3 3,2 0,6 0,2 

Pó3 55,9 44,1 9,2 80,7 0,1 1,4 2,7 0,0 1,2 3,7 0,7 0,3 

In
ve

rn
o

 

G1 0 100,0 50,3 25,1 10,2 1,8 0,3 1,7 6,3 2,9 1,3 0,1 

G2 35,0 65,0 40,4 32,1 7,3 3,9 0,1 5,3 3,3 1,7 4,9 1,1 

G4 12,5 87,5 46,8 22,3 24,6 3,4 0,2 0,0 0,3 2,3 0,0 0,1 

M1 18,0 82,0 41,5 12,0 15,4 4,6 0,0 0,0 23,1 2,8 0,6 0,1 
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Período Indivíduo Ninho 
Fora do 
ninho 

Docapesca 
Tecido 

edificado 
Indústria 

Outros 

equipamentos 

Parques 
& 

Jardins 
Aterros Mar Costa 

Águas 

interiores 
Agricultura 

M2 7,2 92,8 67,2 12,1 3,5 1,7 0,1 1,1 9,2 3,7 1,2 0,1 

M4 1,6 98,4 51,1 10,8 24,0 1,8 2,5 0,0 7,8 1,5 0,0 0,4 

M5 21,3 78,7 66,9 14,2 1,3 0,9 0,1 0,7 10,8 4,0 1,1 0,0 

M7 0 100,0 81,6 7,0 2,1 0,5 0,1 0,1 6,5 2,1 0,0 0,0 

M8 1,2 98,8 53,1 17,5 1,1 1,3 0,3 0,0 18,9 7,4 0,1 0,1 

P1 36,9 63,1 17,6 52,0 8,5 1,4 0,2 0,0 14,9 2,2 3,3 0,1 

P2 14,9 85,1 49,7 21,5 2,2 1,7 0,1 0,0 21,3 3,1 0,4 0,0 

P4 18,6 81,4 36,5 25,5 17,2 1,3 0,1 0,0 14,2 5,2 0,0 0,0 

P5 28,1 71,9 69,4 21,9 2,3 1,2 0,1 1,0 1,3 2,2 0,6 0,0 

P6 0,6 99,4 52,2 33,5 4,2 3,6 0,1 0,0 2,3 4,0 0,0 0,0 

P7 39,6 60,4 51,1 22,9 3,0 0,4 0,0 0,0 16,6 5,7 0,3 0,0 

P8 32,4 67,6 66,2 12,5 3,6 0,6 2,5 0,0 12,9 1,3 0,4 0,0 

P9 24,3 75,7 38,0 29,7 3,3 0,6 0,1 0,0 25,3 3,0 0,0 0,0 

P10  91,8 42,9 12,6 12,4 7,9 0,1 0,4 21,4 1,4 0,9 0,0 

P11 32,8 67,2 32,1 25,7 0,4 1,6 0,0 0,0 35,3 4,3 0,5 0,0 

Pó1 38,7 61,3 58,6 20,9 0,4 8,7 0,1 0,0 5,0 6,0 0,3 0,0 

Pó2 36,3 63,7 21,5 28,3 0,1 5,0 0,3 0,0 32,7 11,5 0,3 0,2 

Pó3 20,0 80,0 56,3 30,0 0,4 0,7 0,2 0,0 8,6 3,6 0,1 0,0 

Pó4 24,8 75,2 49,7 26,7 3,6 4,5 0,2 0,0 9,8 5,0 0,6 0,0 
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Análise de posicionamentos em movimento 

A maior parte dos movimentos diários, medidos como distância total percorrida em 24h 

(entre as 00:00 e 24:00 horas), não ultrapassam os 30 km (56%). Esta percentagem passa para 

79% para movimentos iguais ou inferiores a 50 km diários, e para cerca de 97% para 

movimentos iguais ou inferiores a 100 km diários. Apenas 3,2% dos movimentos diários 

ultrapassaram os 100 km, com apenas três indivíduos a realizarem mais de 200 km em 24 h. 

Gaia2 percorreu cerca de 300 km num só dia; a atividade nesse dia incluiu movimentações no 

mar no período noturno e movimentações para vários aterros durante o dia. Póvoa4 

percorreu cerca de 245 km num só dia, estando incluída nesta deslocação várias 

movimentações ao longo da orla costeira e movimentações para o mar. Porto5 percorreu 225 

km num só dia; a distância percorrida nesse dia incluiu a passagem pelos três aterros mais 

visitados, nomeadamente as Unidades da Lustosa, Penafiel e Gestal. 

Ao longo do período de monitorização, o mês de junho e julho (em particular junho) 

apresentam uma percentagem considerável de movimentações relativamente amplas (entre 

20 e 80 km) (Figura 50). Neste período, a maior necessidade de alimento (para alimentar as 

crias) poderá impor maiores deslocações aos progenitores para obterem alimento suficiente. 

Esta percentagem diminui ao longo da monitorização até ao mês de setembro, período em 

que as movimentações inferiores a 30 km são significativas (71,5%), voltando a aumentar nos 

meses seguintes. Os dados referentes ao mês de maio devem ser analisados com cautela, uma 

vez que dizem respeito a um período relativamente curto (últimos 5 dias do mês de maio, 

correspondente ao início do período de monitorização de alguns indivíduos) e a um reduzido 

número de indivíduos monitorizado (apenas 3 indivíduos).  
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Figura 50 - Amplitude de movimentos ao longo do período de estudo (valor médio (X), máximo, 

mínimo e intervalo interquartil). 

Conclusões 

• Os indivíduos monitorizados apresentaram uma grande fidelidade a determinadas 

áreas urbanas circunscritas (em habitat tecido edificado), áreas classificadas como 

refúgio/nidificação. Esta fidelidade manteve-se nos dois períodos monitorizados 

(primavera e inverno), sendo, no entanto, superior no período de primavera. 

• De um modo geral, os indivíduos monitorizados apresentaram grande fidelidade à 

área urbana do concelho da área de refúgio/nidificação, não se registando presença 

regular em centros urbanos próximos. 

• As áreas dos portos de pesca (docapesca de Matosinhos e Póvoa de Varzim) foram os 

locais procurados com maior frequência por todos os indivíduos monitorizados, em 

ambos os períodos. Inclusive, alguns indivíduos frequentaram, com alguma 

regularidade, ambos os portos de pesca. Estes dados revelam a extrema importância 

destes locais como áreas de alimentação, fundamental para as populações de larídeos 

na AMP.  

• Ao longo do período de monitorização é possível observar um decréscimo de tempo 

registado na área de refúgio/nidificação e um aumento de tempo registado nas áreas 

dos portos de pesca, ao longo da costa e em alto mar (acompanhando as embarcações 

de pesca). 
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• As áreas urbanas, áreas de tecido edificado, indústria ou outros equipamentos, foram 

procuradas com alguma regularidade pelos indivíduos monitorizados. Pelas suas 

características, estas áreas deverão corresponder maioritariamente a locais de 

repouso com alguma alimentação oportunista, essencialmente associada a depósitos 

de lixo e outros restos alimentares disponíveis. 

• Os tipos de habitat docapesca, mar, aterro e, em muito menor escala, águas 

interiores, agricultura e parques & jardins, parecem representar locais 

maioritariamente usados para alimentação. 

• Onze, dos 27 indivíduos monitorizados procuraram, com maior ou menor 

regularidade, as principais Unidades de Tratamento e Gestão de Resíduos Urbanos 

(nomeadamente a Unidade de Gestal, a Unidade de Penafiel e a Unidade de Lustosa). 

Destas, a Unidade de Gestal foi a procurada com mais regularidade e por mais 

indivíduos. A distância entre o local de refúgio/nidificação e estes aterros poderá 

explicar, pelo menos em parte, a maior procura dos aterros mais próximos, o que 

implicará, à partida, um menor dispêndio de energia. De salientar, ocasionalmente, a 

procura dos três locais no mesmo dia por parte de alguns indivíduos, chegando a 

percorrer distâncias de cerca de 200km num só dia. 

• Apesar de não se encontrarem entre os locais mais utilizados, a visita mais ou menos 

regular aos aterros, observada em múltiplos indivíduos monitorizados, poderá 

pressupor que, mesmo com os portos de pesca e todas as fontes de alimento pontual, 

as áreas urbanas da AMP apresentam alguma escassez de alimento para a dimensão 

das populações de larídeos na área de estudo (a procura ativa destes locais, 

relativamente afastados dos locais mais usados no domínio vital destas aves, implica 

um dispêndio de energia significativo).  

• Nos períodos de maior necessidade energética, correspondentes aos períodos de 

alimentação das crias (junho e julho), os indivíduos monitorizados percorreram 

distâncias relativamente amplas. Mais uma vez, este fator poderá estar relacionado 

com uma maior necessidade de obtenção de alimento, que poderá não estar 

inteiramente disponível na área urbana imediatamente envolvente aos locais de 

nidificação.  
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• Tendo em conta a distância aos locais de refúgio/nidificação, o tempo de utilização 

nos locais docapesca (Matosinhos e Póvoa de Varzim), mar, indústria e aterro parece 

indicar uma procura ativa destes locais pelos indivíduos monitorizados. No caso da 

docapesca, mar e aterro, esta procura ativa deverá estar diretamente relacionada 

com a disponibilidade de alimento. No caso dos locais identificados como indústria, o 

motivo da utilização poderá estar relacionado com a disponibilidade de locais de 

repouso menos perturbados, mas também com alguma disponibilidade de alimento 

menos evidente (como locais de depósito de resíduos).  

• O tecido edificado está entre as áreas mais utilizadas pelas gaivotas. Dada a 

proximidade aos locais de refúgio/ninho, é difícil aferir a potencial importância destas 

áreas como áreas de alimentação para as gaivotas. No entanto, estudos recentes 

indicam que, na cidade do Porto, a população Larus michahellis apresenta uma 

alimentação maioritariamente baseada em resíduos humanos [Faria et al., 2021], 

sendo igualmente relevante a percentagem de detritos não orgânicos encontrados 

em egagrópilas [Lopes et al., 2021]. Apesar da importância da Docapesca de 

Matosinhos, Faria et al. [2021] concluiu que, no Porto, menos de metade do alimento 

ingerido pelas gaivotas tem origem marinha. Com base nesta informação, assume-se 

que a elevada utilização do tecido edificado terá também um papel muito importante 

na alimentação destas gaivotas.  

• A variação sazonal da utilização dos tipos de habitat também parece ser indicativa 

dessa importância. Neste caso, verifica-se que no período pós-reprodutor há uma 

utilização significativamente inferior das áreas de tecido edificado e superior dos 

habitats marinho e da docapesca. Estas alterações comportamentais poderão indicar 

uma menor disponibilidade de alimento nas áreas urbanas (número de turistas 

significativamente inferior), obrigando as gaivotas a procurar mais alimento fora das 

zonas edificadas. Por outro lado, o facto de não haver necessidade de 

incubação/alimentação das crias também permite um maior afastamento dos locais 

de refúgio/nidificação. 
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O aumento significativo das populações da generalidade das espécies de gaivotas de maior 

porte nas últimas décadas (e.g., [Harris, 1970; Pons, 1992; Vidal et al., 1998]), levou, em 

algumas áreas, à aplicação de medidas de gestão dessas mesmas populações [Belant, 1997; 

Rock, 2005; Benussi et Fraissinet, 2020]. No entanto, o controlo de espécies selvagens é, 

muitas vezes, problemático [Dolbeer, 1998].  

Relativamente à gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis), houve um aumento 

demográfico a nível mundial na segunda metade do séc. XX, aumento esse associado a 

alimento disponibilizado por atividades humanas, referindo-se, entre outros, a utilização de 

lixeiras a céu aberto, antes de estas terem sido encerradas, e aterros sanitários junto a áreas 

costeiras urbanas como áreas de alimentação. O impacto dos aterros sanitários no aumento 

do número de indivíduos e de colónias, assim como da localização das últimas, já foi avaliado 

em Espanha [Arizaga et al., 2013], França [Castègne et al., 2016] e Costa Mediterrânica [Rock, 

2005; Soldatini et al., 2005; Duhem et al., 2008; Ramos et al., 2009]. 

As gaivotas exibem características, como a sua elevada adaptabilidade ecológica, 

comportamento competitivo e abundância (devido ao aumento de número de efetivos), que 

fazem com que, em algumas circunstâncias, sejam designadas como pragas, podendo afetar 

atividades humanas (e.g., causando danos em propriedades edificadas) (Belant 1997; Vidal et 

al., 1998; Benussi et Fraissinet, 2020]. O papel que a fauna silvestre pode ter na disseminação 

e transmissão de agentes patogénicos também deve ser avaliado e os seus efeitos podem ser 

mitigados mediante a aplicação de medidas de gestão [Clark et al., 2013]. Vários estudos 

realizados apontam para que as gaivotas atuem como agentes de disseminação de patógenos 

mais do que fontes primárias dos mesmos [Hatch, 1996]. 

Os principais motivos apontados para a dificuldade de coexistência, em contexto urbano, 

entre seres humanos e gaivotas, são variados: poluição sonora, devido às vocalizações (cantos 

e chamamentos) das gaivotas; sujidade, causada pelos excrementos das aves; danos materiais 

e comportamento agressivo que as gaivotas exibem, especialmente na época de reprodução, 

em particular junto aos ninhos [Calladine et al., 2006; Rock, 2013; Benussi et Fraissinet, 2020]. 

Para além do incómodo gerado, há impactos económicos associados à presença de gaivotas 

em áreas urbanas, com custos associados à limpeza de excrementos (ruas, edifícios, viaturas), 

reparação de danos ou mesmo substituição de equipamentos (e.g., estruturas de isolamento 
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em terraços, aparelhos de ar condicionado, painéis solares, desentupimento de caleiras, 

cablagem), manutenção de telhados (remoção de ninhos e limpeza e manutenção da 

estrutura) [Rock, 2013; Benussi et Fraissinet, 2020]. Todos estes problemas, para além de 

alguns adicionais, foram elencados nas respostas obtidas ao inquérito realizado no âmbito 

deste estudo. Os riscos para a saúde pública associados às gaivotas, tendo sido apontados por 

alguns dos munícipes que responderam ao inquérito, e referidos na literatura científica, são 

apresentados no Anexo V. Em aterros sanitários, onde a presença de gaivotas é frequente, as 

fezes das gaivotas, altamente corrosivas, deterioram as lonas de cobertura dos resíduos, 

provocando perdas significativas de biogás [Cardoso, 2016].  

Sendo animais oportunistas, as gaivotas encontram-se muitas vezes dependentes de fontes 

de alimentação de origem antropogénica [Benussi et Fraissinet, 2020; Castègne et al., 2016; 

Zorrozua et al., 2020], podendo a sua ecologia trófica sofrer alterações quando essas fontes 

de alimento deixam de estar disponíveis, levando, por exemplo, a modificações demográficas 

das populações afetadas [Zorrozua et al., 2020]. Prevenir o acesso a fontes de alimentação, 

pode levar a uma redução da presença de gaivotas numa determinada área [Smith et Carlile, 

1993; Soldatini et al., 2008], levando a uma diminuição dos impactos económicos em 

atividades afetadas por estas espécies [Belant, 1997]. 

A escolha das áreas urbanas para nidificação pelas gaivotas, terá, primeiramente, a ver com a 

presença de plataformas de nidificação onde as ameaças (perturbações e predadores) são 

muito reduzidas [Rock, 2005; Rock, 2013; Benussi et Fraissinet, 2020]. Para além disso, as 

temperaturas nas áreas urbanas tendem a ser superiores às temperaturas em áreas naturais 

ou seminaturais, permitindo às gaivotas iniciar o período de reprodução ligeiramente mais 

cedo do que seria expectável nas colónias fora das áreas urbanas [Rock, 2005; Rock, 2013]. 

Uma grande panóplia de equipamentos e metodologias já foi utilizada na tentativa de 

dissuadir a presença e a nidificação de gaivotas em contexto urbano. Os métodos podem ser 

divididos em dois grandes grupos: métodos de dissuasão e de controlo não-letais, e métodos 

de controlo letais. Tendo em consideração questões éticas e também a preservação da saúde 

pública, os métodos de dissuasão/controlo não-letais e não-químicos deverão ser os 

preferidos, sempre que assim for possível, na criação de um ambiente que seja não atrativo 

para as gaivotas [Haag-Wackernagel, 2000]. 
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Métodos de dissuasão e controlo não-letais 

É amplamente conhecido que as gaivotas são aves muito inteligentes, e que rapidamente se 

habituam a medidas de dissuasão que não correspondem a um perigo real, tornando 

rapidamente essas medidas inúteis (ver, por exemplo, Cook et al. [2008], Soldatini et al. 

[2008], Bishop et al. [2003]).  

Numa colónia já estabelecida, os métodos de dissuasão não-letais poderão impedir novos 

casais de se estabelecerem e nidificarem pela primeira vez, evitando o aumento, por exemplo, 

de colónias urbanas [Calladine et al., 2006]. De salientar, no entanto, que após a escolha, por 

parte de um casal, do local de nidificação, a aplicação de métodos de dissuasão pode 

apresentar eficácia reduzida, uma vez que os indivíduos apresentam uma elevada fidelidade 

à área escolhida e tenacidade na defesa do ninho. A fidelidade ao local escolhido para nidificar 

varia entre espécies de gaivotas e mesmo entre diferentes áreas de nidificação/colónias 

[Wanless et al., 1996; Calladine et al., 2006]. 

Efetuou-se uma extensa revisão bibliográfica sobre métodos de controlo de gaivotas, para 

além de discussão do tema com fornecedores e com utilizadores de métodos de dissuasão e 

controlo de gaivotas.  

Emissão de gravações/sons 

A emissão de gravações de vocalizações de alarme de gaivotas, metodologia muitas vezes 

combinada com o uso de outras técnicas, por exemplo, pirotecnia ou canhão a gás, apresenta 

resultados mistos. Por exemplo, se o objetivo for afastar aves de um local de roosting ou de 

uma área de alimentação, como um aterro sanitário, os resultados apresentam algum nível 

de sucesso, no entanto, se o objetivo for impedir a nidificação os resultados obtidos nos 

estudos efetuados já não apontam para a eficácia destas metodologias [Calladine et al., 2006]. 

O uso de outros sons, que não as vocalizações de alarme, apresenta aparentemente piores 

resultados, uma vez que as aves se habituam mais facilmente aos mesmos e se tornam 

indiferentes ao estímulo [Belant, 1997; Calladine et al., 2006]. É ainda importante referir que, 

em contexto urbano, a aplicação desta metodologia, simples ou combinada, não será o mais 

aconselhável, pelo menos em áreas residenciais, visto provocar um aumento de perturbações 

sonoras para os habitantes da área e não apenas para as aves [Calladine et al., 2006]. 
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• Tiros de canhão, método sonoro que é utilizado em combinação com outos métodos 

como falcoaria e laser, quando esses não podem ser utilizados por questões de 

condições atmosféricas, por exemplo. Usados em aeroportos, em aterros e em 

explorações agrícolas, não são um método adequado para um ambiente urbano. 

• Outros métodos sonoros incluem gravações de gritos de angústia de gaivotas, que são 

frequentemente utilizados apenas por um período limitado, devido aos efeitos de 

habituação [Cook et al., 2008], como confirmado pelo teste realizado na lota de 

Matosinhos durante um estudo do CIIMAR (ver Anexo VI para informação adicional). 

Por exemplo, são utilizados quando as condições meteorológicas não permitem a 

utilização de aves de rapina. Além disso, é importante usar os gritos corretos [Cook et 

al., 2008]. As gaivotas têm inúmeros gritos e cada espécie tem o seu portfólio, e é 

fundamental a utilização dos gritos de angústia, socorro ou alarme corretos [Cook et 

al., 2008]. Alguns exemplos específicos no mercado são apresentados no Anexo VI. 

• O uso de aparelhos que emitem ultrassons, embora de utilização aparentemente 

conveniente pela sua pouca conspicuidade, não deverá causar qualquer resultado, 

uma vez que a maior parte das aves não consegue ter a perceção de sons acima dos 

20 kHz (ultrassons) [Benussi et Fraissinet, 2020]. 

 

Lasers 

A utilização destes dispositivos, como metodologia para afastar aves consideradas pragas, 

tem sido aplicada em áreas urbanas, industriais, aeroportos e aeródromos [Blackwell et al., 

2002]. As aves encaram a perturbação visual causada pelo laser como uma possível ameaça, 

levando-as a afastarem-se da área [Blackwell et al., 2002; Serra et al., 2016]. Com esta 

metodologia, se a escolha do dispositivo for a mais adequada, as aves não sofrem nenhum 

tipo de dano físico. 

O laser é especialmente eficaz em situações de luminosidade reduzida; em dias sem 

nebulosidade ou com presença de nevoeiro e/ou humidade elevada a sua eficácia é 

substancialmente reduzida [Serra et al., 2016]. Poderá ser uma metodologia a aplicar se o 

objetivo pretendido for o de limitar o uso de dormitórios por parte de gaivotas ou o 

estabelecimento de novos dormitórios [Serra et al,. 2016]. 
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No caso da utilização de lasers, será sempre necessário ter em consideração não só a 

legislação de cada país para a utilização dos mesmos, mas também os riscos para a saúde 

pública que esta metodologia poderá apresentar [Benussi et Fraissinet, 2020], em particular, 

se for utilizada numa área muito frequentada, seja por trabalhadores e/ou transeuntes [Serra 

et al., 2016]. 

• Lasers – e.g., Agrilaser, aparelho manual que alegadamente tem um alcance de 2 500 

m em condições de bom tempo, do Bird Control Group [2017]. Foi recomendado 

como um método eficaz por um contacto de um aeroporto, onde é utilizado 

complementarmente a uma série de outras medidas, para várias espécies de aves. A 

utilização inapropriada de lasers é potencialmente perigosa, com efeitos que vão 

desde queimaduras suaves na pele a lesões irreversíveis na pele e nos olhos [Oregon 

State University, 2021]. Adicionalmente os lasers podem causar efeitos térmicos, com 

consequências muito variáveis dependendo da duração da exposição, comprimento 

de onda do feixe, energia do feixe, área e tipo de tecido exposto [Oregon State 

University, 2021]. O Bird Control Group fornece Laser Bird Deterrents – tanto um fixo 

(facilmente movível) como um manual (hand held) [Bird Control Group, 2021a]. O 

fornecedor alega que reduz os problemas com pássaros até 70% em locais como 

aeroportos, refinarias, campos agrícolas, armazéns e outras localizações [Bird Control 

Group, 2021a]. Este sistema não poderia ser utilizado em locais públicos, por questões 

de segurança. Eventualmente poderia ser considerado e testado em locais como 

aterros. A ordem de grandeza dos preços destes equipamentos é de 800€ para o 

equipamento manual com um alcance de 100 m, 2 200€ para o equipamento manual 

com alcance de cerca de 500 m, e 10 000€ para o sistema automático que cobre uma 

área de 50 a 100 mil m2.  

 

Volataria 

O uso de aves de rapina como método de dissuasão de gaivotas em locais como aterros 

sanitários apresenta resultados já comprovados em vários estudos [Baxter et Allan, 2010], 

inclusivamente estudos realizados em Portugal (e.g., [Cardoso, 2016]). Esses estudos 
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confirmam a redução do número de indivíduos nas áreas alvo de ação, tendo a utilização de 

falcões (Falco spp.) levado à obtenção de melhores resultados [Baxter et Allan, 2010].  

Em falcoaria por alto voo são usadas diversas espécies de falcões (Falco spp.), enquanto no 

baixo voo as espécies mais usadas são o açor (Accipiter gentilis), o gavião (Accipiter nisus), a 

águia de Harris (Parabuteo unicinctus) e a águia-real (Aquila chrysaetos) [Crespo, 2013]. 

Segundo alguns falcoeiros, o ideal é que a ave emita o comportamento de voo de caça, sem, 

no entanto, atacar as gaivotas, e faça um voo alto de forma a evitar o ataque (mobbing) por 

parte das gaivotas, abrangendo assim também uma área maior. Os falcões são, por isso, 

considerados as aves mais indicadas para utilizar nesta metodologia, em particular falcões 

híbridos (falcão-peregrino/falcão-sacre) [Calladine et al., 2006]. 

Em aterros sanitários, há vários estudos que apontam para a eficácia desta metodologia na 

diminuição do número de gaivotas a utilizarem o local. O uso de espécies de falcões continua 

a ser o que apresenta melhores resultados, podendo até ser utilizado como metodologia única 

e levando a menor taxa de adaptação por parte das gaivotas [Baxter, 2004; Calladine et al., 

2006]. A utilização de aves de baixo voo também permite por vezes a obtenção de bons 

resultados, como demonstra um estudo realizado no aterro de Sermonde [Cardoso, 2016]. De 

facto, várias das Unidades de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos localizadas 

na AMP, utilizam regularmente esta metodologia desde há vários anos (ver Anexo VII). As 

operações decorrem nos dias úteis, em período laboral normal, sendo interrompidas no caso 

de condições meteorológicas adversas. Falcoeiros e clientes reportam que, mal a operação do 

falcoeiro e ave de rapina termina, as gaivotas aparecem em grandes números, e que, 

inclusivamente, já parecem conhecer os horários do falcoeiro.   

A aplicação desta metodologia em contexto urbano terá outros constrangimentos, como a 

perceção do público sobre estas ações, o bem-estar das aves de rapina, assim como 

considerações sobre a possibilidade de as aves de rapina causarem danos em gaivotas ou 

outras aves (e.g., pombos de columbofilia) [Calladine et al., 2006].  

 

Perturbação humana  
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Segundo estudos realizados, a perturbação causada por seres humanos em colónias 

apresenta resultados positivos; implica, no entanto, a presença de pessoas nas colónias, 

virtualmente durante todas as horas de dia, num período que deverá abarcar o início da época 

de reprodução e prolongar-se até finais de maio [Calladine et al., 2006]. 

Entre os constrangimentos na aplicação desta metodologia é de salientar a elevada mão-de-

obra necessária e o facto de, em contexto urbano, os locais de nidificação serem, 

maioritariamente, de difícil acesso e se encontrarem distribuídos espacialmente numa área 

alargada, como é o caso da área de estudo. 

Alternativamente é possível utilizar drones como dispositivo de dissuasão/exclusão de 

gaivotas de uma dada área/colónia, no entanto, esta metodologia também implica uma 

presença diária nas áreas de intervenção e terá elevados custos associados. Além disso, tal 

como nos restantes métodos, a presença constante dos drones nas áreas de nidificação 

também deverá provocar habituação nas comunidades de gaivotas. 

 

Barreiras físicas 

A utilização de cabos ou arames suspensos dispostos em áreas a que se pretende limitar ou 

impedir o acesso de gaivotas é uma metodologia já testada, com resultados que apontam 

para a sua eficácia quando o objetivo passa por atuar numa área relativamente reduzida 

[Blokpoel et Tessier, 1984; Blokpoel et al., 1997]. Olhando para o contexto urbano, se o 

objetivo for impedir que as gaivotas nidifiquem/ocupem um determinado edifício ou parte de 

um edifício, a aplicação destas estruturas físicas pode cumprir a função desejada, com um 

sucesso perto dos 100%, se o desenho experimental e a aplicação forem os mais corretos 

[Calladine et al., 2006]. No entanto, a elevada tenacidade e fidelidade que as gaivotas 

apresentam relativamente aos locais de nidificação/colónia, levam a que a aplicação destas 

medidas, que normalmente é realizada de forma localizada, promovam a procura de locais de 

nidificação/repouso alternativos nas proximidades dos edifícios intervencionados. Logo, se a 

intervenção não for em larga escala a medida não apresentará a eficácia pretendida [Calladine 

et al., 2006]. 
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A utilização de espigões, metálicos ou plásticos, estruturas desenhadas para evitar o poiso e 

aterragem de aves em determinada superfície, é igualmente uma opção localizada, cujo 

sucesso dependerá da sua correta aplicação. Na utilização de espigões os resultados são, por 

vezes, contraproducentes, não levando as aves a evitar os locais intervencionados, optando 

antes por utilizar estas estruturas como suporte do material utilizado para construir o ninho 

[Benussi et Fraissinet, 2020].  

A Figura 51 mostra uma gaivota num ninho num telhado equipado com inúmeros espigões, a 

toda a volta do telhado e em dois “andares” da chaminé. No entanto, a proteção não 

contemplou a zona à volta da chaminé, que é um dos lugares preferidos para nidificação de 

gaivotas.  

 

Figura 51 – Gaivota em ninho em telhado protegido (incompletamente) por espigões.  

A colocação de fios cruzados e/ou paralelos é reportada como eficaz para evitar o pouso das 

gaivotas, mas, uma vez mais, precisa de ser bem executada (para não haver zonas 

desprotegidas), e mantida. Várias testemunhas consultadas no âmbito deste projeto 

corroboraram a eficácia de dissuasão de gaivotas com fios/arames (de nylon - mais frágeis, ou 

de arame).  
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Do mesmo modo, o uso de redes para isolar determinadas áreas, como, por exemplo, um 

terraço [Rock, 2013; Benussi et Fraissinet, 2020], está dependente da correta aplicação das 

mesmas. Um fator negativo na aplicação destas estruturas é o facto de as gaivotas poderem 

ficar presas na rede, muitas vezes acabando por morrer, passados vários dias em sofrimento 

[Rock, 2013]. A sua utilização implica, por isso, uma elevada manutenção, para que a rede 

cumpra a função pretendida e se diminuam os riscos associados à estrutura aplicada 

[Calladine et al., 2006; Rock, 2013]. Na Figura 52 é possível observar a ocorrência de 

nidificação numa área com aplicação de rede, onde a vegetação natural se sobrepôs à rede. 

 

Figura 52 - Nidificação de Larus michahellis numa escarpa com rede. 

 

Dispositivos visuais 

A utilização de dispositivos visuais, como, por exemplo, bandeiras, kites a imitar aves de rapina 

ou mesmo efígies de aves de rapina (e.g., mochos ou outras aves de rapina) não parece 

apresentar resultados positivos. As gaivotas facilmente se habituam à presença dos mesmos, 

deixando de evitar os locais ou escolher locais onde esses objetos/dispositivos se encontram 

para nidificar [Belant, 1997; Calladine et al., 2006].  
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Observam-se inúmeros exemplos instalados na área de estudo da AMP, com gaivotas 

pousadas ao lado ou voando muito próximo destas réplicas (ver Figura 53, onde é possível 

observar a ocorrência de nidificação na proximidade de áreas com aplicação de dispositivos 

visuais (mochos)). As observações efetuadas permitem concluir que estes dispositivos não 

funcionam para a espécie gaivota-de-patas-amarelas na zona em estudo.  

 

  

Figura 53 - Nidificação de Larus michahellis junto a um dispositivo visual (mocho) de dissuasão. 

 

Manipulação de fontes de alimento 

A disponibilidade de alimento nas áreas urbanas ou nas suas proximidades, tenha esse 

alimento origem natural ou derive de fontes antropogénicas, constitui um importante fator 

na distribuição e abundância de gaivotas, tendo em consideração que o alimento é 

determinante para a sua sobrevivência e reprodução [Calladine et al., 2006]. A redução da 

disponibilidade de alimento foi referida como responsável pela diminuição da abundância de 

Larus argentatus e Larus fuscus em colónias naturais (e.g., [Perrins et Smith, 2000]).  

Não obstante, as gaivotas são animais oportunistas e exibem elevada plasticidade 

comportamental. Vários estudos apontam para a capacidade que apresentam na substituição 

de fontes de alimento, quando, por algum motivo, uma determinada fonte de alimento deixa 

de estar disponível [Almeida, 2013; Rock, 2013; Payo-Payo et al., 2015]. Tendo em vista a 

minimização dos conflitos humanos/gaivotas, a correta gestão dos resíduos, com eliminação 

de fontes de lixo urbano em áreas críticas, como por exemplo a zona ribeirinha Porto/Gaia e 
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os portos de pesca, será sempre importante. Ações de educação ambiental que alertem o 

público geral, operadores de unidades de restauração, mercados e feiras, e a comunidade 

escolar para a importância de não alimentar animais selvagens, neste caso em particular 

gaivotas, é, sem dúvida, uma mais-valia e poderá, a médio e longo prazo, levar a alterações 

de comportamento que diminuam os conflitos humanos/gaivotas. 

 

Em aeroportos são utilizadas combinações de medidas para afastamento de aves, por 

questões de segurança, privilegiando-se medidas ecológicas de gestão do habitat, diminuindo 

o acesso a locais para nidificação e poiso, o acesso a alimento e a água, com o intuito de tornar 

o local o menos atraente possível para a presença de aves. Complementarmente, são 

utilizadas outras medidas de dissuasão tais como aves de rapina, lasers, pirotecnia e canhões 

de tiros, e emissão de sons de alarme, de aves feridas e de aves de rapina [conversas com 

especialistas de falcoaria e representantes de aeroportos; Bird Control Group, 2017; Genève 

Aéroport, 2016]. Cada aeroporto tem equipas especializadas, em trabalho constante, durante 

os períodos de operação dos aeroportos, de monitorização, manutenção e dissuasão de 

pássaros. É importante a utilização de métodos variados, adaptados às espécies a afastar, e 

sempre considerando a prevenção da habituação das aves.  

Todos os métodos têm limitações e todos os fornecedores são previdentes a indicar que 

nenhum método é 100% eficaz. 
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Métodos de controlo da reprodução  

Para além de métodos de dissuasão e afastamento de gaivotas, existem métodos de controlo 

da reprodução destas aves. 

 

Tratamento ou remoção de ovos e/ou ninhos 

A remoção e destruição de ovos e/ou crias, punção de ovos, injeção de substâncias capazes 

de matar o embrião ou utilização do método de egg-oiling (uso de parafina ou óleo alimentar 

nos ovos, para criar uma camada que impeça as trocas gasosas entre o embrião e o exterior) 

são algumas das metodologias aplicadas para diminuir ou limitar o sucesso reprodutivo de 

gaivotas [Calladine et al., 2006; Serra et al., 2016; Benussi et Fraissinet, 2020]. É ainda possível 

substituir os ovos por ovos falsos, idênticos aos da espécie alvo da ação [Rock, 2015]. Na 

colónia das Berlengas, quando comparados três métodos distintos, o controlo de natalidade 

através da destruição das posturas apresentou melhores resultados do que a punção de ovos 

ou o método de egg-oiling, tendo também em consideração custos, logística e esforço 

humano necessário para a aplicação das medidas [Morais, 2016; Morais, 2017]. 

A remoção de ninhos e/ou ovos, a ser efetuada em edifício ou grupo de edifícios, poderá ter 

de se prolongar durante vários anos, dado que as gaivotas têm tendência a regressar ao local 

onde já nidificaram [Benussi et Fraissinet, 2020]. Se um ninho ou os ovos de um ninho forem 

removidos no início da época de reprodução, o par poderá fazer outro ninho e/ou outra 

postura. Assim, estes métodos deverão ser executados periódica e frequentemente durante 

cada época de reprodução. São aplicados em alguns municípios europeus, como, por 

exemplo, em Herefordshire (Inglaterra), e em Dumfires e Heathhall (Escócia). 

O tratamento dos ovos, sem efetuar a sua remoção ou a remoção do ninho, em especial os 

que implicam a morte do embrião sem alterar a estrutura física dos ovos, leva a que, de uma 

forma geral, as aves não façam uma postura de substituição, e, desde que estas se 

mantenham a incubar, evita também a necessidade de fazer nova intervenção nos ninhos 

(após todos os ovos serem alvo da ação) [Blokpoel et Hamilton, 1989; Christens et Blokpoel, 

1991]. A substituição de ovos de gaivotas (por ovos semelhantes, de plástico) é um método 

validado para diferentes espécies de aves, incluindo gaivotas. Tal como os métodos anteriores 
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de tratamento ou remoção de ovos e/ou ninhos, obriga ao acesso a esses ninhos. 

Adicionalmente implica a utilização de ovos de plástico, sem que apresente vantagens 

comparativamente a esses outros métodos. 

As metodologias que impliquem a morte dos embriões nos ovos, apesar de implicarem um 

esforço maior e maior consumo de tempo na aplicação da medida, têm a vantagem de, como 

já foi referido, basicamente eliminarem o problema associado a posturas de substituição. Para 

estes métodos é ainda importante referir que, de uma forma geral, implicam acesso aos 

ninhos, que na maioria dos casos se situam em edifícios privados e, no caso dos municípios da 

AMP em estudo, maioritariamente de difícil acesso. A sua implementação de forma massiva 

através de métodos diretos torna-se, por isso, exigente, podendo ser avaliadas alternativas 

que permitam a sua implementação de forma indireta, sem ter de aceder fisicamente aos 

ninhos (e.g., egg-oiling com recurso a drones adaptados a esta função, como implementado 

em Nice).  

 

Abate de adultos  

Para remover indivíduos adultos de uma colónia é possível utilizar técnicas que impliquem o 

abate desses mesmos indivíduos. Como as gaivotas apresentam, de uma forma geral, taxa de 

sobrevivência elevada (em particular os adultos) e demoram a atingir a maturidade sexual, o 

abate de adultos levaria a um efeito mais notório nos números do que outros métodos de 

controlo [Coulson, 1991; Calladine et al., 2006]. 

O uso de narcóticos e venenos, com colocação de iscos nos ninhos, é a metodologia mais 

aplicada (e.g., [Paracuellos et Nevado, 2010]), permitindo direcionar a ação a colónias, 

espécies, ou áreas a intervir. Implica que as carcaças tenham que ser destruídas e a área 

isolada, o que, em centros urbanos, é virtualmente impossível de ser atingido [Calladine et al., 

2006]. De salientar que este tipo de ações e técnicas envolvidas podem constituir um sério 

risco para a saúde pública [Benussi et Fraissinet, 2020]. 

Para além de controlo letal através do uso de narcóticos e venenos, também estão referidos 

o uso de armadilhas e o abate com arma de fogo, o que, novamente, em contexto urbano, 

não será exequível. 
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Técnicas letais são normalmente consideradas como complementares a outras técnicas de 

controlo de aves [Bishop et al., 2003]. Num estudo efetuado em vários aterros do Reino Unido, 

Cook et al. [2008] concluíram que técnicas letais, como o uso de falcões e munições, que 

reforçam os sinais visuais e sonoros com a morte ocasional de indivíduos, não criam 

habituação e mais gaivotas foram dissuadidas à medida que o estudo avançava.  

 

Esterilização/castração  

É possível utilizar técnicas de contraceção para limitar o sucesso reprodutivo das gaivotas, 

utilizando, para tal, iscos ou vetores (com fármacos contracetivos) [Calladine et al., 2006; 

Benussi et Fraissinet, 2020]. No caso das gaivotas, como são animais que apresentam um 

comportamento alimentar onde tentam ingerir rapidamente todo o alimento fornecido, será 

necessário ter em consideração que poderão ingerir o fármaco em concentrações suscetíveis 

de causar overdose ou levar a efeitos adversos [Calladine et al., 2006]. Trata-se de uma 

metodologia com custos elevados e de difícil execução (preparação dos iscos e dosagem do 

fármaco a aplicar) [Benussi et Fraissinet, 2020]. A esterilização química, já utilizada, por 

exemplo, como medida de controlo de pombos em contexto urbano, nem sempre com 

resultados positivos [Senar et al., 2021], não parece presentemente uma opção viável, uma 

vez que, para se obterem efeitos positivos, é necessário que mais de 80% da população seja 

abrangida pela medida, e a elevada mobilidade que as gaivotas apresentam constituirá mais 

um entrave ao sucesso da mesma [Serra et al., 2016]. 

Esterilização de adultos ou subadultos através de métodos cirúrgicos, só teria um efeito na 

redução do tamanho da população se 100% dos machos territoriais fossem castrados ou 100% 

das fêmeas esterilizadas. Castrar/esterilizar apenas alguns indivíduos não apresentará 

resultados que justifiquem a aplicação desta técnica, que acarreta custos e riscos elevados 

[Benussi et Fraissinet, 2020]. 

 

Testes piloto efetuados na AMP 

No âmbito do projeto decorrente em 2021 na AMP, em ninhos detetados durante a 

inventariação da população reprodutora de L. michahellis, de acesso relativamente fácil e em 
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condições de segurança, foram implementadas duas medidas de controlo de nidificação, 

através da utilização de óleo de parafina. O óleo de parafina é normalmente utilizado para 

revestir ovos de aves nidificantes, quando se pretende controlar as dimensões das 

populações. O óleo impede as trocas gasosas e inviabiliza o embrião. Nos ninhos 

monitorizados foram implementados dois procedimentos (Figura 54):  

• Imersão total dos ovos em óleo de parafina durante um período de 2 minutos; 

• Aspersão dos ovos com óleo de parafina, sem os remover do ninho. 

  

Figura 54 - Utilização de óleo de parafina como método de controlo de nidificação da população de L. 

michahellis (à esquerda, imersão total durante dois minutos, à direita, aspersão). 

Dado o reduzido período de intervenção (para L. michahellis o tempo de incubação é de cerca 

de 28 dias, sendo que a identificação dos ninhos neste projeto foi efetuada já no decorrer 

desse período; inclusivamente, em alguns dos ninhos visitados para intervenção, em fins de 

maio, já tinha ocorrido eclosão, pelo que não foi possível neles intervir), associado às 

dificuldades de acesso encontradas (a maior parte dos ninhos estava localizada em locais 

inacessíveis, edifícios privados, telhados sem condições de segurança, etc.), no decorrer da 

presente época de nidificação foi possível intervir apenas em 8 ninhos: 3 no Edifício Serralves, 

4 em edifícios da Universidade Católica no Porto, e 1 num edifício na Póvoa de Varzim. Destes, 

em 3 foi aplicada a metodologia da imersão em óleo de parafina e em 5 foi implementada a 

metodologia de aspersão com óleo de parafina. 

Dois dos ninhos onde foi possível intervir foram monitorizados por videovigilância, para 

determinar o impacto das medidas implementadas. Adicionalmente, foi também concedida 

autorização para monitorizar um ninho onde não foi possível intervir, para tentar determinar, 
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por um lado, a altura em que as crias abandonam o ninho, e por outro, a ocorrência ou não 

de uma segunda postura.  

O reduzido período de incubação e dificuldade de acesso em tempo útil aos ninhos 

identificados, impossibilitou a utilização de outras metodologias de controlo de reprodução 

nos ninhos, nomeadamente a substituição de ovos e a remoção de ninhos. Não obstante, 

essas medidas estão bem documentadas na literatura técnico-científica, sabendo-se que são 

eficazes, apesar da elevada intensidade de mão-de-obra na sua implementação. 

 

Resultados 

Na Tabela 11 encontram-se sistematizados os resultados obtidos através das duas medidas 

de controlo de nidificação aplicadas. 

Tabela 11 - Monitorização medidas de controlo de nidificação. 

Ninho 
(localização) 

Método Data de 
intervenção 

Nº de ovos Resultados 

(2ª semana junho) 

Resultados 

(1ª semana julho) 

Ninho 1 

(Edifício Serralves) 

Aspersão 
parafina 

25/5/2021 3 3 ovos 1 ovo (fora do 
ninho) 

Ninho 2 

(Edifício Serralves) 

Aspersão 
parafina 

25/5/2021 2 2 ovos 0 ovos 

Ninho 3 

(Edifício Serralves) 

Aspersão 
parafina 

25/5/2021 3 2 ovos 2 ovos 

Ninho 4 

(Universidade 
Católica Porto) 

Imersão 
parafina 

2/6/2021 4 2 ovos 

2 crias 

2 crias 

Ninho 5 

(Universidade 
Católica Porto) 

Imersão 
parafina 

2/6/2021 3 3 ovos 3 ovos 

Ninho 6 

(Universidade 
Católica Porto) 

Imersão 
parafina 

2/6/2021 3 2 ovos 0 ovos 

Ninho 7 

(Universidade 
Católica Porto) 

Aspersão 
parafina 

2/6/2021 3 3 ovos 2 ovos 

Ninho 8 

(Edifício Póvoa) 

Aspersão 
parafina 

1/6/2021 2 - 2 crias 
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Nos três ninhos intervencionados no Edifício Serralves (aplicação de parafina por aspersão), a 

inviabilização dos ovos foi bem-sucedida (em 100% dos ovos intervencionados). Os casais 

continuaram a incubar durante pelo menos mais um mês (na visita realizada na primeira 

semana de julho, apenas no ninho 2 não foram observados ovos). Estes ninhos foram 

removidos pela equipa de trabalho de campo, a 20/07/2021, altura em que os ninhos se 

encontravam sem ovos, apesar dos casais nidificantes continuarem aparentemente na área. 

De salientar, neste edifício, a construção de um quarto ninho (construído após a intervenção, 

detetado na última visita efetuada, 20/7/2021); no entanto não se verificou a ocorrência de 

postura. Como não possuía ovos, foi removido pela equipa de campo no mesmo dia.  

Nos quatro ninhos intervencionados nos edifícios da Universidade Católica do Porto, a 

inviabilização dos ovos foi bem-sucedida (em 100% dos ovos intervencionados) em, pelo 

menos, dois ninhos. No ninho 4, os quatro ovos detetados foram intervencionados por 

imersão dos ovos em parafina; pouco tempo após a intervenção ocorreu o nascimento de 

duas crias (os dois ovos restantes ficaram inviabilizados). No ninho 6, os três ovos detetados 

foram intervencionados por imersão dos ovos em parafina; pouco tempo após a intervenção 

os ovos desapareceram do ninho, no entanto, não se observou a presença de crias em 

nenhuma das visitas efetuada posteriormente ao local; do mesmo modo, deixou de se 

observar o casal nidificante. Nos dois ninhos restantes (Ninho 5, três ovos inviabilizados por 

imersão dos ovos em parafina e Ninho 7, três ovos inviabilizados por aspersão dos ovos com 

parafina), a inviabilização foi bem-sucedida (100%) e os casais continuaram a incubar por um 

período de cerca de dois meses. Neste grupo, três ninhos foram intervencionados por imersão 

dos ovos em parafina (Ninho 4, Ninho 5 e Ninho 6) e apenas um por aspersão dos ovos com 

parafina (Ninho7). A ocorrência de 50% de nascimentos no Ninho 4 estará provavelmente 

relacionado com a fase tardia de intervenção (muito próxima do período de eclosão) e não 

relacionado com a metodologia utilizada (imersão dos ovos em parafina), uma vez que o 

sucesso da aplicação desta metodologia está bem documentado na literatura técnico-

científica. Estes ninhos foram removidos a 27/07/2021. Aquando da remoção, no Ninho 5 

ainda se encontravam dois ovos enquanto no Ninho 7 os ovos tinham desaparecido poucos 

dias antes. Ambos os casais nidificantes se encontravam junto aos ninhos.  
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No ninho intervencionado num edifício privado da Póvoa do Varzim, a inviabilização dos dois 

ovos presentes não foi bem-sucedida, tendo ocorrido a eclosão e nascimento de 2 crias. Mais 

uma vez, o insucesso obtido estará provavelmente relacionado com a fase tardia de 

intervenção (próximo do período de eclosão). 

 

Monitorização por videovigilância 

Os ninhos 5 e 7, intervencionados nos edifícios da Universidade Católica do Porto, foram 

monitorizados por videovigilância durante o mês de julho. Esta monitorização confirmou a 

continuação da incubação dos ovos após as ações de intervenção. Os casais nidificantes 

permaneceram junto aos ninhos, pelo menos até à remoção destes, que ocorreu a 

27/07/2021, numa altura em que uma segunda postura seria já inviável (Figura 55). 

Simultaneamente, monitorizou-se por videovigilância um ninho não intervencionado, 

localizado no edifício do Cineteatro Garret (Póvoa de Varzim). Aquando da primeira visita ao 

local (01/06/2021), não foi possível intervir, uma vez que os ovos já tinham eclodido. Este 

ninho foi seguido para tentar determinar a altura de abandono do ninho pelas crias, bem 

como a ocorrência, ou não, de uma segunda postura. Após cerca de um mês de monitorização, 

foi possível observar as tentativas e o sucesso de voo das crias e a sua ausência, por períodos 

cada vez mais longos, da área de nidificação a partir de fins de julho. Não se observou segunda 

postura neste ninho. 
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Ninho 7. Câmara localizada a alguma distância do ninho (por limitações de receção de sinal de 
internet), o que levou a períodos sem monitorização. O casal nidificante permaneceu junto ao ninho 
até à altura de remoção do ninho (27/07/2021). Os ovos desapareceram dias antes da remoção. 

 

Ninho 5. Casal nidificante permaneceu junto ao ninho até à altura de remoção do ninho 
(27/07/2021), altura em que dois ovos inviabilizados ainda se encontravam no ninho. 
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Ninho 5. Defesa do ninho pelo casal nidificante face à presença das duas crias, que eclodiram no 
ninho 4 (localizado num edifício adjacente), e um adulto. 

 

Ninho Garret. Adulto e duas crias junto ao ninho não intervencionado no edifício do Cineteatro 
Garret. Entre a terceira e a quarta semana de julho as crias começaram a voar e a passar períodos 
mais ou menos longos fora da área de nidificação. 

Figura 55 - Monitorização por videovigilância de ninhos de L. michahellis. 
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Medidas de controlo de gaivotas urbanas noutras regiões 

europeias e norte-americanas 

Medidas de controlo de animais são aplicadas a diversas espécies por questões de segurança 

alimentar, saúde pública, segurança aeronáutica, proteção de infraestruturas e para 

conservação de outras espécies.  

Relativamente ao controlo de aves, apesar de uma proteção geral desta classe de animais, 

existem exceções de proteção, baseadas nos critérios acima definidos. Refere-se, como 

exemplo, os procedimentos em Ontário, no Canadá, onde não é necessário a obtenção de 

uma licença para a inativação ou remoção de ninhos ou ovos de 6 espécies de aves (ver Figura 

56) [Ontario, 2021]. 

 

Figura 56 – Informação referente à remoção de ninhos ou ovos em Ontário, Canadá, para os quais 

não é necessária a obtenção de uma aprovação [Ontario, 2021].  

 



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

136/224 

A implementação de abates de gaivotas foi efetuada em inúmeras situações, na Europa, ao 

longo das últimas décadas. Destacam-se alguns exemplos: 

• O grande aumento do tamanho da colónia de gaivota-de-patas-amarelas no Delta do 

Ebro resultou em abates maciços desde 2016 [Bosch et al., 2019].  

• Eliminação seletiva / abate na Catalunha, Ilhas Baleares, Ilhas Chafarinas e Ilha de 

Alborán [Molina, 2009], com o abate de 30 000 indivíduos [Rodríguez Luengo, 2000]. 

• Apesar das campanhas de eliminação seletiva nas Ilhas Baleares entre 1989 e 2002 – 

cerca de 48 000 indivíduos e 95 000 ovos eliminados, a evolução temporal continua a 

ser positiva [Molina, 2009].  

• Devido ao impacto social criado pela nidificação em áreas urbanas, algumas 

administrações locais começaram a desenvolver programas de redução em certas 

colónias [Arizaga et al., 2009].  

• Nas Berlengas, o elevado número de gaivotas-de-patas-amarelas levou à necessidade 

de intervenção humana para baixar o efetivo populacional, com o objetivo de 

combater a degradação do ecossistema das Berlengas [LIFE Berlengas, 2015]. Desde 

1994, que diversas ações de controlo populacional na Berlenga, dirigidas aos adultos 

e às posturas, têm contribuído para a redução da população, estimada em cerca de 

13 150 indivíduos em 2013 [LIFE Berlengas, 2015]. No entanto, a colonização recente 

das áreas urbanas, provocou um alargamento da área de distribuição [LIFE Berlengas, 

2015]. 

Bosch et al. [2019] indicam que abates aumentam a taxa de dispersão de gaivotas adultas, 

assim como a distância em que gaivotas marcadas foram reavistadas, concluindo que o abate 

de colónias poderá afetar a dinâmica e gestão de outras colónicas de gaivotas [Bosch et al., 

2019].  

Alguns municípios ou regiões têm programas de remoção de ninhos em zonas urbanas, com 

o objetivo de evitar distúrbios às populações (humanas); por exemplo, La Coruña, Santander, 

Gijón, Mundaka e Barcelona, entre outros [Molina, 2009]. Também em França o problema das 

gaivotas-de-patas-amarelas afeta inúmeros municípios que têm programas regulares de 

gestão do problema, com uma combinação de monitorização e relatórios anuais, medidas 
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preventivas e medidas corretivas (e.g., Nice, Marselha, Aix-en-Provence, Les Sables-d’Olonne, 

etc.). 

Seguidamente apresentam-se alguns casos específicos de municípios ou regiões que têm 

problemas com gaivotas, e que implementam medidas preventivas e/ou corretivas para o seu 

controlo. 

 

Reino Unido (geral) 

No Reino Unido, as populações de gaivotas argênteas e de asa-escura estão a aumentar em 

muitas áreas urbanas, estando a diminuir a sua nidificação em áreas rurais [Natural England, 

2021]. A urbanização de gaivotas argênteas no Reino Unido ter-se-á iniciado na primeira 

metade do século XX, estabelecido nos anos 40 e 50 desse século e com várias localizações 

com mais de 100 ninhos no final dos anos 60 [Cramp, 1971].   

Em anos recentes, para apoiar a sua recuperação, o controlo letal das gaivotas não foi 

permitido acima de níveis que pudessem ter um impacto prejudicial no seu estado de 

conservação local [Natural England, 2021].  

Esta agência governamental é conselheira do governo para o ambiente natural em Inglaterra, 

e reconhece as preocupações de muitos cidadãos e de empresas com as gaivotas, sobretudo 

pelo seu comportamento na época de reprodução em que têm comportamentos 

ameaçadores para com as pessoas, e podem criar problemas de saúde e de segurança [Natural 

England, 2021]. Defendem que o controlo letal não deve ser a primeira opção, ou a opção por 

defeito, e que existem vários métodos não letais disponíveis que podem prevenir ou 

minimizar os riscos.  

Por outro lado, esta agência quer assegurar uma abordagem ao licenciamento que equilibre 

as necessidades das populações locais com a necessidade de proteção daquelas duas espécies 

de gaivotas em declínio nas zonas rurais. Para isso, desenvolveram, com algumas autoridades 

locais, uma abordagem mais estratégica que lhes permita a flexibilidade de agir quando e 

onde necessário, mas apenas quando os métodos não letais tiverem sido esgotados e se 

revelarem ineficazes [Natural England, 2021]. Assim, realizaram projetos piloto com duas 

autarquias – Bath & North East Somerset e Worcester – que já tinham concluído planos de 
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gestão e investido em métodos de dissuasão não letais, tais como redução do acesso das aves 

a locais de nidificação através de redes, onde possível, aves de rapina, e redução da 

disponibilidade de alimento em espaços públicos [Natural England, 2021]. Durante o período 

experimental, as autoridades locais tiveram uma licença organizacional com permissão para 

a destruição de ninhos e ovos em locais específicos onde existia: 1) riscos para a saúde pública 

ou segurança pública causados por gaivotas; 2) todos os dissuasores adequados e práticos já 

tinham sido experimentados ou considerados; 3) qualquer controlo letal planeado era 

proporcional ao risco e ajudaria a resolver o problema [Natural England, 2021].  

A análise dos resultados dos pilotos concluiu que os resultados mais bem-sucedidos foram 

obtidos quando a remoção de um pequeno número de ninhos em áreas residenciais resolveu 

completamente a questão, e quando as ações foram seguidas por dissuasores não letais, tais 

como a exclusão ou volataria [Natual England, 2021]. O ensaio demonstrou os benefícios de 

trabalhar em estreita colaboração com as Autoridades Locais e identificou a necessidade de 

orientação sobre as melhores práticas para ajudar a gerir as gaivotas utilizando dissuasores 

não letais de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que se proporcionava formação sobre o 

comportamento e ecologia das gaivotas urbanas [Natural England, 2021].  

 

Herefordshire, Inglaterra 

Herefordshire tem um formulário disponível para aqueles que têm gaivotas na sua 

propriedade, para pedir intervenção da autarquia [Herefordshire, 2018]. Desde 2007, o 

conselho criou um fórum que envolve as diferentes partes interessadas - público em geral, 

membros do Conselho do Herefordshire, membros da cidade de Hereford, bem como 

empresas e peritos no controlo de aves - para rever anualmente a situação com gaivotas 

nidificadoras em Hereford [Herefordshire, 2018]. Este fórum analisa anualmente a eficácia 

das medidas de controlo implementadas e considera as várias medidas de controlo de 

gaivotas disponíveis dentro dos limites de uma licença governamental, sendo as principais a 

remoção de ovos, remoção de ninhos, vedação e educação/sensibilização [Herefordshire, 

2018]. 

Atualmente, o serviço de remoção de ovos e ninhos funciona de abril/maio a 

agosto/setembro todos os anos, a intervalos de duas semanas, por dois empreiteiros que 
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trabalham numa carrinha com uma plataforma elevatória [Herefordshire, 2018]. Atualmente, 

este serviço é gratuito para todos, desde que o telhado seja acessível, a permissão do telhado 

seja concedida por escrito, e o trabalho possa ser feito em menos de uma hora [Herefordshire, 

2018]. Desde 2008 a 2017, os empreiteiros removeram aproximadamente 2 275 ninhos e 4 

229 ovos [Herefordshire, 2017]. A orientação da RSPB é sempre seguida e as aves vivas e os 

pintos nunca são prejudicados [Herefordshire, 2017]. 

O conselho sugere métodos de prevenção a aplicar por todos para prevenir a atividade das 

gaivotas nas propriedades privadas [Herefordshire, 2018]: 

• Remoção de qualquer possível fonte alimentar, incluindo fruta caída, alimentos para 

animais e resíduos domésticos acessíveis. 

• Manter o lixo em contentores até ao dia da recolha, sempre que possível. 

• Assegurar-se de que os contentores têm tampas seguras. 

• Utilização de alimentadores especiais para aves em vez de colocar alimentos no chão. 

• Não alimentar cães e gatos ao ar livre. 

• Recolha e eliminação de qualquer lixo fora da propriedade. 

• Limpar qualquer vegetação rasteira do jardim para remover possíveis locais de 

nidificação. 

• Não colocar qualquer carne, pão ou comida cozinhada numa pilha de compostagem, 

pois isto atrairá vermes para o jardim. Sempre que possível, fixar arame de arame fino 

à volta e por baixo da sua pilha de composto. 

• As propriedades comerciais devem manter as ruas à frente e atrás da premissa livres 

de lixo e sacos de lixo. 

Em 2017 foi tornado público um balanço, declarando que a população de gaivotas da cidade 

de Heferod City foi reduzida de 500 para aproximadamente 150 pares de reprodutores 

[Herefordshire, 2017]. O Conselho do Herefordshire continua a exortar os residentes e as 

empresas a continuarem a apoiar o bem-sucedido programa de controlo de gaivotas urbanas.  

 

Dumfries e Heathhall, Escócia 
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As gaivotas são um incómodo em Dumfries e Heathhall [Dumfries e Galloway Council, 2018]. 

A autarquia opera um serviço gratuito de remoção de ninhos e ovos, não obrigatório, durante 

a época de reprodução de gaivotas que decorre de maio até ao final de julho [Dumfries and 

Galloway Council, 2018]. Também recolhe informação sobre a localização de 

ninhos/incidentes em Dumfries e Healthhall, que é utilizada para ajudar a tomar decisões 

sobre como combater as gaivotas [Dumfries e Galloway Council, 2018]. 

O Conselho recomenda ao público: 

• Não alimentar as gaivotas 

• Manter os alimentos fora da vista 

• Eliminar adequadamente o lixo 

 

Sidmouth, Inglaterra 

Em maio de 2017, o conselho distrital de Sidmouth (East Devon) tornou-se o primeiro no país 

a tentar controlar a atração das gaivotas por junk food através de sanções financeiras: 

qualquer pessoa encontrada deliberadamente a alimentar as gaivotas em cinco cidades à 

beira-mar de Devon pode ser multada ₤80 sob uma ordem de proteção de espaços públicos 

[Glaister, 2017]. 

O Sidmouth Science Festival de 2020 lançou um desafio de ciência cidadã, o Gulls Eye Project, 

apelando aos voluntários (anónimos) que reportem o comportamento das gaivotas numa 

primeira instância, e que se aproximem e as fitem fixamente, reportando o efeito do olhar 

humano nestas aves [The Gulls Eye Project, 2021].  

 

Bristol, Inglaterra 

A presença de gaivotas em Bristol é antiga, com estudos científicos de gaivotas nesta cidade 

desde os anos 70 do século XX [e.g., Monaghan et Coulson, 1977; Mudge et Ferns, 1982; Rock, 

2011; Rock et Vaughan, 2013]. Peter Rock, ornitólogo especialista em gaivotas que as estuda 

desde os anos 80 do século XX, avisou várias vezes que Portugal estava com uns anos de atraso 

relativamente à sua cidade, no que se refere à presença de gaivotas em zonas urbanas. 
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Em termos de controlo, a câmara municipal de Bristol reconhece os inúmeros problemas 

causados e indica que os munícipes devem entrar em contacto com empresas especializadas 

no controlo de aves, através da British Pest Control Association, apresentando os vários 

métodos de controlo existentes, com uma análise crítica e concluindo que a proteção dos 

edifícios, através de espigões e redes e fios, é o único método prático para evitar que as aves 

nidifiquem em edifícios [Bristol City Council, sem data]. Também recomendam sensibilização 

para uma boa gestão de resíduos orgânicos, que devem ser apropriadamente acondicionados 

[Bristol City Council, sem data]. 

Num subúrbio rico de Bristol, foram instalados espigões em árvores (Figura 57), para impedir 

dejetos em carros estacionados [Morris, 2017]. Esta medida é um ataque à natureza: árvores 

e pássaros.   

 

Figura 57 – Espigões instalados numa árvore num subúrbio rico de Bristol, para evitar dejetos em 

carros estacionados [Morris, 2017].  

Murcia, Espanha 

Na região de Murcia desde o ano de 2001 que se puseram em prática medidas de controlo 

para travar a expansão da gaivota de patas-amarelas e evitar o prejuízo de outras colónias de 

espécies ameaçadas, assim como um programa de medidas preventivas, bem como 

orientações para os cidadãos, a fim de controlar a instalação da gaivota-de-patas-amarelas na 

cidade de Cartagena e evitar o efeito de atração [Molina, 2009]. 
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Estudos realizados nesta região desde o ano 2000, dentro do Plano de Gestão da gaivota-de-

patas-amarelas, revelam que esta espécie cresceu de forma desmesurada e provocou 

prejuízos a outras espécies ameaçadas e a determinadas atividades humanas [Región de 

Murcia, sem data-a]. O estudo reportou um crescimento de 700% em 10 anos [Región de 

Murcia, sem data-a].  

O plano de controlo da gaivota-de-patas-amarelas na região de Murcia engloba as seguintes 

ações [Región de Murcia, sem data-c e d]: 

• Monitorização da nidificação – as áreas de reprodução são visitadas durante os 

primeiros dias de março de cada ciclo anual, para estabelecer a fenologia da 

reprodução da espécie, e, assim, decidir quando iniciar o trabalho de controlo. 

• Inviabilização de ovos e de crias – como método de controlo da reprodução, os ovos 

são inviabilizados, através da punção com um furador, sem a destruição dos ninhos, 

para que se prolongue a incubação. O abate das crias é efetuado por injeção 

intraperitoneal de pentobarbital. Controla-se 100% da população nidificante com a 

exceção das salinas de San Pedro del Pinatar. 

• Monitorização anual de aterros de resíduos sólidos urbanos - com o objetivo de 

avaliar a densidade dos exemplares de gaivotas nos aterros, assim como a presença 

de outras espécies de aves que aí se alimentam, são efetuadas visitas periódicas uma 

vez por mês durante cada ciclo anual aos dois principais aterros da região. 

Adicionalmente, os guardas-florestais avaliam a presença de gaivota-de-patas-

amarelas noutros aterros da região.  

• Censos de inverno e de primavera - Uma estimativa da população presente na Região 

é efetuada duas vezes por ano, no período de invernada juntamente com o resto das 

aves aquáticas, e na época de nidificação de cada Primavera, com o objetivo de 

quantificar a evolução numérica das populações existentes. 

• Avaliação do efeito de controlo sobre as populações de outras aves – é avaliado o 

efeito das medidas de controlo da gaivota-de-patas-amarelas no sucesso reprodutivo 

das populações de espécies ameaçadas. 

• Selagem e encerramento de aterros de resíduos sólidos urbanos - Na Região de 

Múrcia, está a ser efetuada a selagem e encerramento da maior parte dos aterros de 
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resíduos sólidos urbanos a céu aberto existentes (Moratalla, Cehegín, Fortuna, 

Mazarrón, Cieza, etc.). Em coordenação com os departamentos encarregados da 

gestão destas instalações, estão a ser feitos esforços para adotar uma série de 

prescrições a fim de controlar a proliferação indesejável de espécies oportunistas não 

ameaçadas, o que não prejudica de forma alguma o funcionamento normal destas 

instalações. Algumas medidas já consideradas em projetos de ampliação de 

instalações, como no caso do aterro de Cañada Hermosa, incluem o necessário 

controlo de espécies oportunistas e vedações de perímetro impermeáveis para evitar 

a passagem de animais. 

• Métodos de controlo seletivos sobre exemplares adultos - pontualmente, são postos 

em prática métodos de controlo seletivos sobre adultos, em colónias de nidificação e 

pontos de alimentação, incluindo a utilização de armas de fogo e a utilização de 

narcóticos. Em 2005, a eliminação de gaivotas-de-patas-amarelas adultas foi 

autorizada através da devida licença, durante todo o ano, em três locais de caça 

privados adjacentes às duas principais lixeiras de resíduos sólidos urbanos da Região. 

 

Barcelona 

A gaivota-de-patas-amarelas é uma das espécies de aves considerada uma praga na cidade, 

razão pela qual, juntamente com pombos e papagaios, está incluída nos programas de 

monitorização (populacional/sanitária) e controlo de aves selvagens urbanas da Agência de 

Saúde Pública de Barcelona (ASPB) [Higiene Ambiental, 2020; ASPB, 2021]. Para além da 

vigilância epidemiológica, durante o período de reprodução são realizadas intervenções nos 

casos em que se determina que existe risco para a segurança das pessoas, e promove-se a 

investigação aplicada para otimizar processos, metodologias e instrumentos que melhorem a 

eficácia da vigilância [ASPB, 2021]. 

Em 2018 iniciou-se o projeto BCN-Gulls com o objetivo de estudar o impacto da gaivota-de-

patas-amarelas na saúde pública na cidade de Barcelona, como base para uma gestão 

adequada da espécie nesta cidade [Higiene Ambiental, 2020]. Este projeto está a investigar a 

ecologia espacial, uso de habitat e hábitos tróficos da população urbana de Larus michahellis 

em Barcelona, a fim de compreender, entre outros, como estes aspetos relacionados com a 
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alimentação podem afetar a carga e dispersão de agentes patogénicos (bactérias e vírus). Para 

tal, o estudo combina programas individuais de marcação, rastreio com tecnologia GPS e 

análise da dieta destes animais [Higiene Ambiental, 2020]. 

 

Delta do Ebro 

O Departamento de Agricultura, Pecuária, Pesca, Alimentação e Ambiente Natural da 

Generalitat de Catalunya realizou uma importante ação de controlo da população de gaivota 

argêntea na Reserva Natural de Punta de la Banya, no Delta do Ebro, através da eliminação 

seletiva de espécimes especializados em predação entre fevereiro e junho de 2013, numa 

operação na qual participaram nove agentes rurais e dois guardas permanentes [La 

Vanguardia, 2013]. 

 

Ilhas Baleares 

Nas Ilhas Baleares, entre 1983 e 1987 foi detetado um aumento da população de gaivotas-de-

patas-amarelas de 13%. Nesse ano foi iniciada uma campanha de controlo eliminando 4 000 

aves por ano de uma população de 17 000 pares [Rodríguez Luengo, 2000]. Após 10 anos, 

reduziram a população para 16 000 pares, tendo-se observado uma grande dispersão de 

animais reprodutores e um aumento da dificuldade de os controlar [Rodríguez Luengo, 2000]. 

 

Vigo, Espanha 

Em 2008, Vigo teve um serviço que realizou um censo das colónias de nidificação de gaivotas, 

que mostrou um aumento e uma proliferação de ninhos nos telhados de edifícios em áreas 

urbanas, representando um risco para a saúde e segurança das pessoas, bem como um 

incómodo contínuo para os vizinhos afetados [Ayuntamiento e Vigo, sem data]. Obtiveram 

autorização do Departamento do Ambiente para a remoção controlada de ovos dos ninhos 

de gaivotas instaladas nos telhados dos edifícios na área urbana da Câmara Municipal de 1 de 

abril a 31 de agosto de 2008, num serviço prestado por uma empresa especializada no 

controlo e prevenção de pragas [Ayuntamiento e Vigo, sem data]. Adicionalmente, a fim de 
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fornecer soluções ao público para as contínuas queixas das gaivotas, foi produzido um folheto 

com informações sobre o estudo e monitorização da colónia de gaivotas e a remoção de 

ninhos e ovos, e no qual é indicada uma série de diretrizes para o comportamento humano 

com estas aves (não as alimentar, não deixar lixo fora dos contentores, etc.) [Ayuntamiento e 

Vigo, sem data; Alcaldía de Vigo, sem data]. 

Nos estudos efetuados em Vigo, a área de ocupação das gaivotas urbanas foi aumentando 

consideravelmente com o tempo (Figura 58). Em 2008, reportaram 1023 pares [Alcaldía de 

Vigo, sem data]. 

O concelho de Vigo promove o estudo e seguimento da colónia e a retirada de ninhos e ovos, 

tanto nas zonas de recente expansão como nas localizações onde há queixas [Alcaldía de Vigo, 

sem data]. Esta solução é temporária, até à época de reprodução seguinte. Reportam que a 

melhor prática consiste na instalação de estruturas repelentes como arames e redes, que 

impeçam a nidificação das aves, reconhecendo, no entanto, que não são viáveis em todos os 

tipos de edifícios [Alcaldía de Vigo, sem data]. 

 

Figura 58 – Evolução da superfície ocupada pela colónia de gaivotas urbanas na cidade de Vigo 

[Alcaldía de Vigo, sem data]. 
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Nice, França 

Em Nice, na Côte D’Azur, a população de gaivotas-de-patas-amarelas aumentou 

significativamente, e a sua presença causa alguns problemas, sobretudo nas cidades e 

principalmente na época de reprodução [Ville de Nice, sem data-a]. O nascimento de três crias 

num cemitério desta cidade, obrigou ao encerramento temporário desse cemitério [Rinaudo, 

2021]. 

Esta espécie de gaivota é protegida em França, mas é possível obter uma derrogação para 

eliminar estas aves ou os seus ovos [Ville de Nice, sem data-a], em conformidade com os 

artigos L.411-1 e 2 do código do ambiente [Code de l’environment, 2022].  Em Nice, um 

decreto municipal autoriza a cidade a inviabilizar os ovos de gaivota-de-patas-amarelas 

durante o período de postura de ovos [Ville de Nice, sem data-a]. 

Desde 2016 que a cidade de Nice optou pela esterilização dos ovos de gaivotas por drone 

[Ville de Nice, sem data-a]. Primeiro há um drone que faz um voo de reconhecimento para 

inspecionar os telhados onde foram relatados ninhos (Figura 59a). Se for encontrado um 

ninho com ovos, é utilizado um drone que faz a inviabilização dos ovos (Figura 59b) [Ville de 

Nice, sem data-a]. A campanha faz-se com duas passagens sucessivas espaçadas de algumas 

semanas, para tratar as primeiras posturas e posturas tardias. Só os ninhos com ovos são 

tratados, e apenas com ovos não eclodidos [Ville de Nice, sem data-a].  

 

Figura 59 – Drones utilizados para as campanhas de inviabilização de ovos em Nice: o da esquerda 

para o reconhecimento e monitorização, e o da direita para a inviabilização dos ovos por aspersão de 

líquido que impede a oxigenação [Ville de Nice, sem data-a]. 

O drone de inviabilização pulveriza os ovos com um produto que bloqueia a oxigenação do 

ovo e para o seu desenvolvimento (Figura 60) [Ville de Nice, sem data-a]. O produto é dito 
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não tóxico e que seca rapidamente, apesar de não ser identificado no website da autarquia. 

Não obstante, é expectável que seja parafina líquida ou um óleo vegetal, que são os produtos 

normalmente utilizados para este efeito. A esterilização não pode ser efetuada se o clima 

estiver desfavorável, por chuva ou vento.  

 

 

Figura 60 – Drone a pulverizar o produto que bloqueia a oxigenação dos ovos de gaivota [Ville de 

Nice, sem data-a]. 

Após alguns anos de experiência de observação e ajustes ao método, a cidade fez as seguintes 

observações [Ville de Nice, sem data-a]: 

• As gaivotas fazem o seu ninho em março, e apenas têm um período de reprodução na 

Primavera. 

• Os primeiros ovos são observados no início de abril, qualquer que seja o tempo 

durante o Inverno (suave, frio...). 

• As gaivotas regressam ao mesmo local para fazer o seu ninho. 

As queixas são apresentadas durante todo o ano e devem ser renovadas todos os anos, se 

continuar a existir um ninho. O planeamento das intervenções é feito por volta de 20 de 

março, e a campanha começa no início de abril, sendo idealmente completada em 15 dias, e 

sendo interrompida assim que se observam as primeiras crias, geralmente no final de abril 

[Ville de Nice, sem data-a]. As inviabilizações feitas tarde de mais, em finais de abril, podem 
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não dar resultados e os ovos eclodirem na mesma, pelo que é importante efetuar a 

inviabilização o mais cedo possível após a postura. 

A cidade providencia um serviço para inviabilização de ovos de gaivota. Os munícipes podem 

preencher um formulário a declarar um ninho, e as autoridades municipais entram em 

contacto para proceder à inviabilização dos ovos [Ville de Nice, sem data-b]. 

Devido ao elevado número de queixas, à duração muito curta do período de atuação e a 

eventuais condições meteorológicas desfavoráveis, a autarquia avisa que poderá não ter 

resposta para atender a todos os pedidos e pede que os endereços dos ninhos sejam precisos 

[Ville de Nice, sem data-a].  

Em 2020, a autarquia realizou 201 intervenções durante 16 dias de campanha. Encontraram 

127 ninhos e inviabilizaram 319 ovos [Ville de Nice, sem data-a]. 

 

Marselha, França 

Marselha foi, aparentemente, a primeira cidade de toda a costa mediterrânica a ser 

significativamente afetada pela gaivota-de-patas-amarelas, e a cidade e o seu porto albergam 

a maior população desta espécie na Europa [Ville de Marseille, sem data]. A autarquia tem 

um protocolo para a gestão dos incómodos causados pela gaivota-de-patas-amarelas no 

território da cidade, tendo dois níveis de intervenção: preventivo e curativo. As intervenções 

corretivas são realizadas de acordo com as queixas recebidas pelo serviço “Alla Mairie”, que 

recebe todas as queixas e reclamações dos habitantes e dos serviços municipais de Marselha 

[Ville de Marseille, sem data]. Desde 2016 que a autarquia tem desenvolvido um trabalho 

sobre este tema, através de um contrato público, mapeando e caracterizando as queixas. 

Pretendem intervir em todo o território municipal, mas para a intervenção em propriedades 

privadas pode pedir uma contribuição financeira [Ville de Marseille, sem data]. 

 

Medidas preventivas: 

• Recolha da informação geográfica de queixas, e inventário de todos os locais de 

nidificação pelas queixas registadas e pelas intervenções do prestador de serviços. 



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

149/224 

• Sensibilização para as queixas de privados, de modo a que possam ser implementadas 

proteções mecânicas para evitar a nidificação no ano seguinte. 

• Levantamento dos locais de alimentação, repouso e criação para um inventário 

preciso (quantitativo e qualitativo) destes locais: 

o Aterros sanitários. 

o Caixotes do lixo. 

o Alimentação por indivíduos. 

o Parques da cidade. 

• Criação de um website para a Cidade de Marselha dedicado às gaivotas. 

o Informação sobre as espécies, diferenças entre as diferentes espécies de 

gaivotas. 

o O que fazer no caso de um incómodo causado por gaivotas. 

o Quem contactar se encontrar uma gaivota ferida na via pública. 

o O que fazer em tais casos. 

• Gestão dos resíduos domésticos no território da Cidade de Marselha: 

o Não oferecer mais oportunidades de alimentação às gaivotas. 

o Estar vigilante sobre a localização dos contentores. 

o Respeito pela manutenção (reparação das tampas dos contentores com 

rodas). 

o Evitar o despejo ilegal ao pé dos contentores e nas zonas mais sensíveis. 

• Sensibilização da população para reduzir as fontes de alimentação. 

o Colocação de sinais explicativos em áreas específicas. 

o Lei municipal a ser adotada para proibir a alimentação das gaivotas. 

o Colocação de sinais sobre a proibição de alimentar animais (artigo 120 do 

regulamento sanitário do departamento). 

• E outras medidas. 

Medidas corretivas: 

• Destruição de ninhos, operação que obriga a 3 ou 4 passagens, a cada duas semanas, 

durante a época de reprodução, de fevereiro a maio. 

• Inviabilização de ovos com óleo vegetal. 
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Ilhéu de Vila Franca do Campo, Açores 

A Direção Regional do Ambiente decidiu continuar com os trabalhos de correção da densidade 

populacional de gaivotas no Ilhéu se Vila Franca do Campo, e continuar com a fiscalização e 

vigilância da área protegida, durante a época balnear, com a presença de um vigilante da 

natureza em permanência [Pescazores, 2021]. Os trabalhos de controlo populacional das 

gaivotas consistiram numa ação de inviabilização de ovos, e de destruição e remoção de 

ninhos [Pescazores, 2021; Correio dos Açores, 2021]. Foram também instaladas pelos 

Vigilantes da Natureza barreiras físicas, utilizando fios de seda, em sistema de rede, com o 

objetivo de dissuadir/impedir o pouso das gaivotas na zona balnear da referida área [Governo 

dos Açores, 2021]. 
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CAMPANHAS DE 

SENSIBILIZAÇÃO 

DA POPULAÇÃO 
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No âmbito do projeto foram desenvolvidos materiais para divulgação de informação e 

sensibilização da população relativamente ao tema das gaivotas urbanas: 

 

WEBSITE  

gaivotas-amp.pt  

 

 

APP Gaivotas à Vista  

O aplicativo Gaivotas à Vista irá permitir a todos os cidadãos participarem na identificação e 

contagem de ninhos e gaivotas, alertando para zonas de distúrbio e reportando 

comportamento das gaivotas na zona de estudo da AMP. É importante que esta ação seja 

feita anualmente, para permitir uma avaliação das medidas implementadas pelos diferentes 

municípios para o controlo de gaivotas urbanas. Acessível aqui: https://app.gaivotas-amp.pt/  

https://app.gaivotas-amp.pt/
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Vídeo 
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MUPIs 
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Atividades educativas 

Foram realizadas ações de sensibilização em quatro dos municípios do projeto, para que 

sejam, posteriormente, replicadas em outras escolas e eventos, pelos técnicos de 

comunicação e sensibilização ambiental das câmaras municipais: 

1) 23/11/2021, Vila do Conde – Sessão online para Escola EB1 das Caxinas, Centro 

Escolar das Violetas e Escola EB2/3 Frei João (113 alunos e três professoras 

bibliotecárias; https://www.cm-viladoconde.pt/pages/655?news_id=5959). 

2) 09/12/2021, Gaia – Sessão presencial na Escola Básica de Chouselas, para duas turmas 

do 4º ano: uma presencial e outra online (cerca de 40 alunos e três professoras). 

3) 16/12/2021, Porto – sessão presencial para seis elementos da Câmara Municipal do 

Porto e respetivos Centros de Educação para a Sustentabilidade (Covelo, Núcleo 

Rural, Pasteleira, Palácio). 

4) 23/02/2022, Póvoa de Varzim – sessão presencial na Escola Básica Dr. Flávio 

Gonçalves (cerca de 46 alunos do 6º ano e do 7º ano, e três professoras). 

  

https://www.cm-viladoconde.pt/pages/655?news_id=5959
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PONTOS PRINCIPAIS 
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Os problemas 

• O problema de gaivotas urbanas não é novo na Área Metropolitana do Porto, 

existindo há já várias décadas e tendo-se vindo a intensificar. 

• O problema das gaivotas urbanas não afeta apenas os municípios costeiros da AMP 

nem do país, estendendo-se a muitos outros países europeus, norte-americanos e de 

outras regiões do mundo. 

• Os impactos negativos causados pelas gaivotas urbanas incluem: 

o Riscos para a saúde pública pela potencial transmissão de agentes 

patogénicos. 

o Ruído, de dia e de noite, com impacto no descanso dos cidadãos. 

o Agressividade (real ou percebida), com ataque com dejetos, voos rasantes e, 

muito excecionalmente, contacto físico. 

o Danos em edifícios (painéis solares e outros equipamentos em telhados; 

entupimento de caleiras e consequentes inundações), e impedimento de 

intervenções em telhados. 

o Espalhamento de lixo. 

o Excrementos espalhados por viaturas, edifícios, roupa a secar, campos de 

jogos, recreios, praias, parques e vias públicas. 

o Perturbação do bem-estar e do usufruto de parques, jardins, varandas e 

esplanadas. 

o Roubo de comida. 

o Riscos de segurança de aeronaves. 

o Impactos económicos resultantes de manutenção e substituição de 

infraestruturas e equipamentos; limpeza de edifícios, veículos e vias; e da 

implementação de medidas (eficazes ou não) de dissuasão de gaivotas. 

• Os principais problemas causados pelas gaivotas urbanas devem-se sobretudo à 

espécie nidificante nesta região: Larus michahellis, pelo facto de ser uma espécie 

residente e abundante na região. 



PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLO DA POPULACÃO DE GAIVOTAS NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DA 
 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 2022 

 
 

 

165/224 

• A dimensão de impactos negativos causados pelas gaivotas (gaivota-de-patas-

amarelas) na AMP é significativa. Embora predomine na época de reprodução (de 

abril a julho), existem problemas ao longo de todo o ano. 

• Afeta, em diferentes extensões e intensidade, os 5 municípios estudados, com o Porto 

a apresentar o maior número de ninhos identificados (485), seguido de Póvoa de 

Varzim (118). 

• Pela diversidade e intensidade dos problemas causados pelas gaivotas urbanas, como 

exposto neste estudo, considera-se que a situação atingida na AMP já ultrapassou o 

aceitável. 

• Pelas respostas obtidas ao inquérito realizado na AMP, com um total de 2115 

respostas, 94% das pessoas considera necessária a tomada de ações de controlo das 

populações de gaivotas na AMP. 

• É imperativo atuar para minimizar os problemas causados pelas gaivotas urbanas na 

AMP, e caminhar no sentido de um maior equilíbrio no ecossistema urbano, 

considerando o bem-estar da população humana e o da população de gaivotas. 

 

Os métodos de controlo 

O controlo de gaivotas urbanas exige: 

• Uma série de medidas concomitantes e persistentes que constituam barreiras à 

instalação e residência das gaivotas nas zonas urbanas. Só um método não vai 

funcionar, mas a aplicação de vários métodos, simultaneamente, deverá tornar as 

cidades um pouco menos atraentes para as gaivotas e demovê-las, pelo menos 

parcialmente, de residirem na zona urbana. 

• O impedimento ou, pelo menos, a minimização da reprodução das gaivotas residentes 

na AMP, através da remoção de ninhos e/ou inviabilização de ovos. 

• Um acompanhamento próximo e anual de implementação das medidas, 

monitorização e de avaliação do impacto das medidas experimentadas, com 

consequente revisão do plano de ação. 

Os métodos de controlo são vários e distinguem-se entre aqueles que: 
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• Afastam, temporariamente (enquanto dura a ação), as gaivotas para zonas contíguas 

(e.g., falcoaria, lasers, métodos sonoros). Estes métodos funcionam para locais 

específicos, e devem ser considerados para locais chave de alimentação das gaivotas, 

mas não para as zonas residenciais da AMP. 

• Excluem fisicamente as gaivotas, dificultando-lhes o poiso e a nidificação. Estes 

métodos incluem redes, espigões e cabos, e podem ser utilizados em edifícios em que 

as gaivotas estejam continuamente presentes, particularmente locais de potencial 

nidificação (e.g., em redor de chaminés, em telhados planos).   

• Impedem ou dificultam a reprodução, minimizando a regeneração da população de 

gaivotas urbanas. Estes métodos incluem a remoção de ninhos e ovos e/ou 

inviabilização de ovos de gaivotas. 

 

A restrição da alimentação 

Adicionalmente aos métodos acima enumerados, é imperativo limitar a alimentação das 

gaivotas: 

• Nos locais que constituem importantes fontes de alimento para estas aves, 

promovendo uma procura ativa por parte da população de gaivota-de-patas-

amarelas, de que são exemplo as lotas, em particular a lota de Matosinhos, e os 

aterros. 

• Nas áreas urbanas, em particular junto a contentores e em lugares de acumulação de 

resíduos orgânicos. 

• Em outros locais de concentração de recursos alimentares e de pessoas, como feiras, 

mercados, escolas, e zonas com elevada concentração de restaurantes, onde a 

acumulação de resíduos alimentares pode constituir um importante foco de conflitos 

humanos/gaivotas.  

• Localmente, em situações de alimentação contínua e voluntária de gaivotas e/ou 

outros animais não domésticos (e.g., gatos ferais, pombos), criando hábitos 

comportamentais nestas aves, levando a uma concentração local de distúrbios por 

ruídos, ataques e dejetos de gaivotas. 
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A redução generalizada de alimento disponível é a única forma verdadeiramente sustentável 

de reduzir as populações de larídeos no espaço urbano. Sem essa redução, todos os outros 

métodos terão que ser usados de forma perpétua. 

 

O projeto e os indicadores 

De todos os elementos do projeto executado durante 2021, destacam-se as seguintes 

aprendizagens: 

1. Os censos de gaivotas e, especialmente, a contagem e a identificação geográfica de 

ninhos são indicadores de grande utilidade para a AMP, porque: 

a. Os censos de gaivotas permitem avaliar as populações de larídeos ao longo 

do ano (não apenas no período de nidificação), e de ano para ano. 

b. A contagem e identificação dos ninhos permite identificar áreas de maior 

concentração de nidificação, e, consequentemente, de maior probabilidade 

de conflitos humanos/gaivotas, uma vez que neste período os indivíduos se 

tornam mais agressivos na defesa do território/ninho. 

c. Os ninhos identificados traduzem-se em números reais de casais de gaivotas 

na AMP, ainda que estejam subestimados pela impossibilidade de identificar 

todos os ninhos. 

2. Assim, manter os censos, quer da população geral de larídeos, quer da população 

nidificante através da contagem dos ninhos, é essencial para a monitorização de um 

plano de ação e avaliação da evolução da situação das gaivotas urbanas na AMP. 

3. A manutenção e sensibilização para a utilização da app Gaivotas à Vista pelos 

munícipes deverá constituir um elemento importante de ciência cidadã, na 

sensibilização da população para este tema, e na obtenção de informação relevante 

para aumentar o conhecimento sobre as populações de gaivotas na AMP. 

4. O acompanhamento das gaivotas por GPS revela informação de extrema utilidade 

para a compreensão dos seus padrões de comportamento, incluindo locais de 

alimentação e locais de nidificação. Utilizar esta tecnologia durante a implementação 

de ações de controlo, sejam elas a remoção de ninhos ou a inviabilização de ovos, 
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será muito útil para a compreensão da reação do indivíduo a tais medidas, nem que 

ocorram apenas no(s) ano(s) seguinte(s). 
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 O PLANO DE AÇÃO 
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A redução das populações de gaivotas em meio urbano é um processo complexo e 

dispendioso, que implica, obrigatoriamente, o uso combinado de várias técnicas de dissuasão 

e controlo, executadas regular e consistentemente, ano após ano, numa área geográfica 

extensa que engloba as cidades onde as gaivotas estão presentes, mas também os principais 

pontos de alimentação dessas gaivotas urbanas (e.g., lotas, aterros), que podem estar 

localizados fora das cidades. 

Com base no extenso trabalho experimental, de revisão bibliográfica e de discussão com 

diversos especialistas relevantes para as causas e as consequências do desequilíbrio causado 

pelas gaivotas urbanas, o Plano de Ação para Controlo da População de Gaivotas nos 

Municípios Costeiros da Área Metropolitana do Porto compreende um conjunto de medidas 

agrupadas em diferentes pilares:  

 

I OBTENÇÃO DE UMA LICENÇA GERAL DO ICNF PARA CONTROLO DAS 

GAIVOTAS URBANAS NA AMP 

II TORNAR A AMP MENOS ATRAENTE PARA AS GAIVOTAS  

A – Restringir o acesso a alimento 

B - Impedir ou dificultar a presença e a nidificação 

C – Atuar em casos extremos  

III IMPEDIR OU MINIMIZAR A REPRODUÇÃO EM ESPAÇO URBANO DA AMP 

IV ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO PLANO DE AÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA 

DO MESMO 
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I OBTENÇÃO DE UMA LICENÇA GERAL DO ICNF PARA CONTROLO DAS 

GAIVOTAS URBANAS NA AMP 

1. Os municípios da AMP deverão obter uma licença do ICNF para atividades de 

controlo populacional das gaivotas Larus michahellis e Larus fuscus nesses 

municípios6. A licença geral (ver exemplo no Canadá na Figura 56) deverá ser atribuída 

às câmaras municipais e respetivos munícipes, lotas e aterros da área em estudo, 

extensível a empresas a que as câmaras, munícipes, lotas e aterros recorram para 

aquele fim. A licença deverá contemplar a remoção de ninhos, remoção e 

inviabilização de ovos de gaivotas na área urbana. 

 

 

 

 

6 De acordo com o artigo 11 do Decreto-Lei 38/2021 de 31 de maio, que aprova o regime jurídico 

aplicável à proteção e à conservação da flora e da fauna selvagens e dos habitats naturais das espécies 

enumeradas nas Convenções de Berna e de Bona : “Os atos e as atividades proibidos pelos artigos 4.º 

e 5.º ou a utilização dos meios e formas de captura e abate proibidos no artigo 6.º podem ser 

excecionalmente permitidos, mediante licença do ICNF, I. P., desde que, cumulativamente, não exista 

alternativa satisfatória, não seja prejudicada a manutenção das populações da espécie em causa num 

estado de conservação favorável na sua área de distribuição natural e o ato ou atividade em causa vise 

atingir uma das seguintes finalidades: 

(…) 

b) Evitar graves prejuízos, nomeadamente às culturas, à criação de gado, à apicultura, às florestas, às 

zonas de pesca e às águas e outras formas de propriedade; 

c) Garantir a saúde e a segurança públicas, a segurança aeronáutica ou outros interesses públicos 

prioritários, designadamente de caracter social e económico; 

(…)” 
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II TORNAR A AMP MENOS ATRAENTE PARA AS GAIVOTAS  

 A – Restringir o acesso a alimento 

2. Devem ser preparados (se ainda não existirem) e/ou revistos, manuais de boas 

práticas para os principais locais de alimentação das gaivotas como lotas, barcos de 

pesca, aterros, mercados e feiras, e restaurantes, sobre a necessidade de uma correta 

gestão de resíduos orgânicos e de não alimentação de gaivotas.  

3. Nos principais locais de alimentação utilizados pelas gaivotas devem ser consideradas 

múltiplas medidas de dissuasão e controlo, que evitem, de forma eficaz, o acesso das 

gaivotas a alimento, desde exclusão física das gaivotas, proteção física dos alimentos, 

a medidas de afastamento das gaivotas7.   

4. Deve ser efetuada uma sensibilização ambiental da população, reforçando a 

importância da não alimentação de gaivotas e de outros animais não domésticos. 

Esta sensibilização deve ser positiva, recorrente e insistente. 

5. Os municípios devem atuar em casos pontuais e regulares de alimentação, com avisos 

e, eventualmente, penalidades. Isto obriga a regras claras, consistência na atuação e 

transparência nos processos. A prioridade deverá ser em casos de alimentação em 

habitação (janelas, varandas, terraços), e em casos de alimentação continuada na via 

pública (recipientes com comida para gatos ferais e/ou gaivotas, por exemplo). 

6. É muito importante a correta gestão dos resíduos urbanos, sobretudo aqueles que 

podem conter resíduos orgânicos, por parte dos cidadãos e das autoridades.  

 

 

 

7 Em aterros, a viabilidade da utilização de lasers e de sistemas sonoros de gritos de alarme e sons de 

predadores, complementares a outras medidas de dissuasão como as atualmente utilizadas (falcoaria), 

poderiam ser avaliadas, com a precaução de evitar padrões, para que as gaivotas não se habituem às 

medidas de dissuasão. 
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a. Deve ser efetuada uma campanha, persistente, de sensibilização dos 

munícipes sobre o correto acondicionamento do lixo (i.e., fechar os 

contentores, não depositar lixo fora dos contentores).  

b. Os municípios devem rever periodicamente as necessidades de recolha de 

resíduos, porque existem vários locais onde se veem, regularmente, 

contentores cheios e resíduos depositados fora dos contentores.   

7. Em escolas com problemas recorrentes com gaivotas, devem ser estudadas 

alternativas práticas na gestão de resíduos (e.g., não ter os caixotes do lixo nos 

recreios, mas antes na entrada dos edifícios, etc.).   

8. Adicionalmente, deverá ser obtida uma licença do ICNF que contemple outras 

medidas de controlo de gaivotas consideradas necessárias por parte de empresas 

especializadas no controlo de aves (e.g., volataria), em aterros e em lotas 

identificados como pontos de alimentação de gaivotas da AMP, incluindo, se 

necessário, o abate ocasional.  

 

 B – Impedir ou dificultar a presença e a nidificação 

9. Sensibilizar os munícipes e incentivar a remoção dos ninhos de gaivotas no fim da 

época de reprodução, sempre que possível, devendo a atuação ser realizada entre 

setembro e março. Neste esforço, os munícipes deverão reportar a existência de 

ninhos através da app Gaivotas à Vista. 

10. Os municípios devem: 

a. Intervir em todos os edifícios públicos, dando prioridade a creches e escolas 

do ensino básico, removendo os ninhos de gaivotas no fim da época de 

reprodução. 

b. Comunicar e sensibilizar os privados a atuarem nas suas propriedades 

naquele período. 

11. Em telhados onde existam ninhos de gaivotas, onde aplicável, poderão ser 

implementadas medidas físicas de dissuasão de presença e de nidificação de 

gaivotas, através de espigões, redes e fios. Isto aplica-se, por exemplo e em particular, 

a locais em cima e em volta de chaminés, ou fios em telhados planos. Os municípios 
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devem aconselhar os privados às medidas de dissuasão a implementar, de forma a 

evitar a utilização de estruturas disfuncionais que em nada contribuem para a 

dissuasão de gaivotas urbanas.  

12. Devem ser estudadas medidas arquitetónicas de dissuasão de gaivotas (e pombos) 

de repouso e de nidificação em telhados, a implementar nos projetos (públicos e 

privados) de novos edifícios, incluindo reabilitações. Este tema poderia ser lançado 

como um desafio às faculdades de Arquitetura, Engenharia e Ciências da Universidade 

do Porto, para que possam, em conjunto, desenvolver projetos (até de alunos) para 

dar resposta a esta necessidade. 

 

 C – Atuar em casos extremos  

13. Os municípios devem obter do ICNF uma licença excecional para captura e abate de 

gaivotas urbanas em situações de extrema agressividade (indivíduos “psicopatas”, 

com comportamentos agressivos e repetidos; e.g., gaivotas que bicam repetidamente 

janelas ou equipamentos, ou que impedem recorrentemente a utilização de jardins e 

varandas, ou que demonstram comportamentos agressivos em escolas ou outros 

locais frequentados por crianças).  

Estas intervenções devem ser obrigatoriamente registadas e descritas, para 

acompanhamento das medidas e avaliação da sua eficácia. 

 

 

III IMPEDIR OU MINIMIZAR A REPRODUÇÃO EM ESPAÇO URBANO DA AMP 

14. Cada município deverá desenvolver um programa de controlo de nidificação de Larus 

michahellis, devendo este programa ocorrer durante a época de reprodução (entre 

início de abril e fim de maio/início de junho).  

a. Este programa pode incluir a remoção de ninhos, e/ou remoção e/ou 

inviabilização de ovos.  
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b. Sugere-se que sejam realizados diferentes planos de inviabilização da 

reprodução em diferentes zonas de cada cidade: 1) remoção de ninhos; 2) 

remoção de ovos; 3) inviabilização de ovos com óleo, deixando-os nos ninhos; 

para comparação de facilidade de implementação de cada método e 

comparação de resultados no curto e médio prazo.  

c. Todas estas ações devem ser executadas por profissionais habilitados para 

trabalho em altura. 

d. Dada a dificuldade de acesso a muitos dos telhados das cidades do estudo, e 

dada a eficiência demonstrada na inviabilização dos ovos através da aplicação 

de óleo impermeabilizante, propõe-se, como método de controlo da 

nidificação da gaivota-de-patas-amarelas, a aplicação de óleo em ovos 

através de utilização de drones adaptados. Este método, para além de 

contornar as questões de acesso em segurança aos ninhos, reduzindo o risco 

de acidentes, reduz o risco da realização de posturas de substituição por parte 

das gaivotas (como demonstrado no presente estudo). Num primeiro ano de 

implementação, e de forma a avaliar o sucesso destas ações, deverá realizar-

se uma intervenção, em larga escala, numa determinada área de uma das 

cidades, cujos resultados deverão ser comparados com uma área 

equivalente, sem intervenção (área controlo). 

e. Em telhados de fácil acesso (e.g., em telhados planos de prédios mais 

modernos, com acesso sem recurso a escadotes ou plataformas elevatórias), 

a utilização dos outros métodos de controlo da nidificação poderão ser 

investigados em larga escala, tendo, no entanto, que ser repetidos a cada 

duas semanas, durante os meses de abril e maio. 

f. Todas as ações executadas devem estar cuidadosamente registadas para 

acompanhamento das medidas e avaliação da sua eficácia.  
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IV ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO PLANO DE AÇÃO E REVISÃO PERIÓDICA 

DO MESMO 

15. Assegurar a continuidade do projeto de monitorização e controlo das gaivotas 

urbanas na região, anualmente, dando continuidade ao estudo realizado em 2021, e 

monitorizar a eficácia das várias ações propostas, revendo, otimizando e expandindo 

as medidas de controlo.  

16. A continuidade do projeto deverá contemplar os seguintes elementos: 

a. Realização de censos de gaivotas e contagem de ninhos (avaliação contínua 

de parâmetros como: número de espécies de larídeos; abundância total por 

espécie; densidade de ninhos de Larus michahellis na área de intervenção da 

AMP). 

b. Manutenção e divulgação da app Gaivotas à Vista (permitindo a toda a 

população colaborar na monitorização da situação das gaivotas na área de 

interesse, incluindo a identificação de ninhos e comportamentos agressivos 

de gaivotas), e análise dos resultados coletados através da app. 

c. Monitorização das medidas de dissuasão e controlo implementadas na AMP, 

avaliação da sua eficácia e revisão, sempre que aplicável, do plano de ação 

para controlo das gaivotas. 

d. Manutenção de um ponto de contacto inequívoco e ativo dentro de cada 

município para questões ou problemas com gaivotas, disponível para os 

munícipes, conforme já estabelecido durante o projeto.  

e. Comunicação clara e transparente com os munícipes para otimizar o uso da 

ciência cidadã, comunicar a eficácia das medidas de controlo (através do 

website e de sessões públicas), e sensibilizar a população para a importância 

de NÃO ALIMENTAR AS GAIVOTAS e da CORRETA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 

URBANOS. Esta comunicação inclui a manutenção do website do projeto. 
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Anexo II – Algumas notícias sobre o problema das gaivotas em Portugal  

Data Publicação/ 

Media 

Título Cidades 

mencionadas 

Link 

11.03.2022 Jornal de 

Notícias 

Grande Porto é a região 

com mais gaivotas do 

país 

Porto https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/grande-porto-e-a-regiao-com-mais-

gaivotas-no-pais-14669260.html 

19.06.2021 Público Está a ocorrer uma 

migração animal do 

meio rural para o 

urbano 

Porto https://www.publico.pt/2021/06/19/ciencia/noticia/ocorrer-migracao-animal-

meio-rural-urbano-1966585 

22.12.2020 Público Proposta de ex-

deputada do PAN sobre 

gaivotas não é inédita e 

até Rui Rio a fez em 

2008 

Sines, AMP, Lagos, 

Peniche, Caldas da 

Rainha 

https://www.publico.pt/2020/12/22/politica/noticia/proposta-exdeputada-pan-

gaivotas-nao-inedita-ate-rui-rio-fez-2008-1943862 

28.07.2020 Público Lançado concurso para 

plano de controlo das 

gaivotas na Área 

Metropolitana do Porto 

Matosinhos, Porto, 

Póvoa de Varzim, 

Vila do Conde e 

Vila Nova de Gaia 

https://www.publico.pt/2020/07/28/local/noticia/lancado-concurso-plano-

controlo-gaivotas-area-metropolitana-porto-1926122 

28.07.2020 Jornal de 

Notícias 

Lançado concurso para 

plano de ação de 

controlo das gaivotas 

na região do Porto 

Matosinhos, Porto, 

Póvoa de Varzim, 

Vila do Conde e 

Vila Nova de Gaia 

https://www.jn.pt/nacional/lancado-concurso-para-plano-de-acao-de-controlo-

das-gaivotas-na-regiao-do-porto-12473218.html 
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25.10.2019 Observador Aprovado protocolo 

para avançar com 

plano de ação para o 

controlo de gaivotas no 

Porto 

Matosinhos, Porto, 

Póvoa de Varzim, 

Vila do Conde e 

Vila Nova de Gaia 

https://observador.pt/2019/10/25/aprovado-protocolo-para-avancar-com-plano-

de-acao-para-o-controlo-de-gaivotas-no-porto/ 

20.10.2019 Observador Porto luta contra o lixo, 

plástico, gaivotas e 

beatas. O que foi feito 

e o que falta fazer? 

Porto https://observador.pt/especiais/porto-luta-contra-o-lixo-plastico-gaivotas-e-

beatas-o-que-foi-feito-e-o-que-falta-fazer/ 

07.09.2019 Jornal de 

Notícias 

Lúcifer, a águia 

"contratada" pelo The 

Yeatman para expulsar 

as gaivotas 

Gaia https://www.jn.pt/local/galerias/lucifer-a-aguia-contratada-pelo-the-yeatman-

para-expulsar-as-gaivotas-11277734.html 

15.08.2019 Observador Como proteger a 

comida das gaivotas? 

Olhar fixamente para 

elas, conclui estudo 

Exeter (Inglaterra) 

Porto, Matosinhos, 

Gaia 

https://observador.pt/2019/08/15/como-proteger-a-comida-das-gaivotas-olhar-

fixamente-para-elas-conclui-estudo/ 

25.07.2019 Público Gaivotas do Porto 

ainda preferem o 

centro histórico, mas 

fazem ninhos noutras 

paragens 

Porto, AMP https://www.publico.pt/2019/07/25/p3/noticia/estudo-mostra-gaivotas-

expandem-ninhos-centro-historico-nova-habitacao-porto-1881199  

25.07.2019 Jornal de 

Notícias 

Gaivotas expandem 

ninhos do centro 

histórico para nova 

habitação no Porto 

Porto, Gaia, 

Matosinhos 

https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/gaivotas-expandem-ninhos-do-

centro-historico-para-nova-habitacao-no-porto--11148764.html  

https://www.publico.pt/2019/07/25/p3/noticia/estudo-mostra-gaivotas-expandem-ninhos-centro-historico-nova-habitacao-porto-1881199
https://www.publico.pt/2019/07/25/p3/noticia/estudo-mostra-gaivotas-expandem-ninhos-centro-historico-nova-habitacao-porto-1881199
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/gaivotas-expandem-ninhos-do-centro-historico-para-nova-habitacao-no-porto--11148764.html
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/gaivotas-expandem-ninhos-do-centro-historico-para-nova-habitacao-no-porto--11148764.html
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15.06.2019 Diário de 

Notícias 

REPORTAGEM: 

Biólogos recuperam 

habitats naturais nas 

Berlengas 

Berlengas https://www.dn.pt/lusa/reportagem-biologos-recuperam-habitats-naturais-nas-

berlengas--11012742.html 

22.05.2019 Público Municípios do litoral do 

Porto querem declarar 

guerra às gaivotas. Mas 

como?* 

AMP https://www.publico.pt/2019/05/22/local/noticia/municipios-costeiros-amp-

querem-reduzir-populacao-gaivotas-1873671 

20.05.2019 Público Cidades costeiras da 

Área Metropolitana do 

Porto avançam com 

plano de controlo de 

gaivotas 

AMP https://www.publico.pt/2019/05/20/local/noticia/cidades-costeiras-area-

metropolitana-porto-avancam-plano-controlo-gaivotas-1873455  

20.09.2018 Jornal Oeste Excesso de população 

de gaivotas em Peniche 

e nas Caldas 

Peniche 

Caldas da Rainha 

https://jornaloeste.pt/Excesso_de_populacao_de_gaivotas_em_Peniche_e_nas_C

aldas__1  

19.09.2018 Jornal das Caldas Excesso de população 

de gaivotas em Peniche 

e nas Caldas 

Peniche, Caldas https://jornaldascaldas.com/Excesso_de_populacao_de_gaivotas_em_Peniche_e_

nas_Caldas_ 

17.09.2018 TSF PAN pede ao Governo 

estudo sobre gaivotas 

em cidades por ser 

"problema 

internacional" 

National and 

international 

https://www.tsf.pt/lusa/interior/pan-pede-ao-governo-estudo-sobre-gaivotas-em-

cidades-por-ser-problema-internacional-9856469.html  

03.08.2018 Jornal de 

Notícias 

Gaivotas do Porto 

comem queques e 

Porto https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/gaivotas-do-porto-comem-

queques-e-carne-na-baixa-e-peixe-no-douro-ou-na-lota-9673638.html 

https://www.publico.pt/2019/05/20/local/noticia/cidades-costeiras-area-metropolitana-porto-avancam-plano-controlo-gaivotas-1873455
https://www.publico.pt/2019/05/20/local/noticia/cidades-costeiras-area-metropolitana-porto-avancam-plano-controlo-gaivotas-1873455
https://jornaloeste.pt/Excesso_de_populacao_de_gaivotas_em_Peniche_e_nas_Caldas__1
https://jornaloeste.pt/Excesso_de_populacao_de_gaivotas_em_Peniche_e_nas_Caldas__1
https://www.tsf.pt/lusa/interior/pan-pede-ao-governo-estudo-sobre-gaivotas-em-cidades-por-ser-problema-internacional-9856469.html
https://www.tsf.pt/lusa/interior/pan-pede-ao-governo-estudo-sobre-gaivotas-em-cidades-por-ser-problema-internacional-9856469.html
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carne na Baixa e peixe 

no Douro ou na lota 

Matosinhos 

Gaia 

Pinhão 

03.08.2018 Jornal de 

Notícias 

Aumento de 

restaurantes junto ao 

Douro no Porto gera 

mais ataques de 

gaivotas 

Porto 

Matosinhos 

Gaia 

  

https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/aumento-de-restaurantes-

junto-ao-douro-no-porto-gera-mais-ataques-de-gaivotas-9673757.html 

03.08.2018 Jornal de 

Notícias 

Gaivotas são problema 

de saúde pública e dar-

lhes de comer agrava 

situação 

Porto 

Matosinhos 

Gaia 

  

https://www.jn.pt/nacional/interior/gaivotas-sao-problema-de-saude-publica-e-

dar-lhes-de-comer-agrava-situacao-9673659.html 

03.08.2018 Observador Gaivotas são problema 

de saúde pública e é 

preciso prevenir, alerta 

especialista 

  https://observador.pt/2018/08/03/gaivotas-sao-problema-de-saude-publica-e-e-

preciso-prevenir-alerta-especialista/ 

19.07.2018 Jornal de 

Notícias 

Câmara de Viana faz 

apelo para evitar 

ataques de gaivotas 

Viana do Castelo https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/viana-do-

castelo/interior/camara-de-viana-faz-apelo-para-evitar-ataques-de-gaivotas--

9613393.html  

16.07.2018 SIC Notícias Há uma praga de 

gaivotas no Porto 

Porto https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-07-16-Ha-uma-praga-de-gaivotas-no-Porto  

https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/viana-do-castelo/interior/camara-de-viana-faz-apelo-para-evitar-ataques-de-gaivotas--9613393.html
https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/viana-do-castelo/interior/camara-de-viana-faz-apelo-para-evitar-ataques-de-gaivotas--9613393.html
https://www.jn.pt/local/noticias/viana-do-castelo/viana-do-castelo/interior/camara-de-viana-faz-apelo-para-evitar-ataques-de-gaivotas--9613393.html
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-07-16-Ha-uma-praga-de-gaivotas-no-Porto
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12.07.2018 TVI24 Gaivotas estão a deixar 

zonas costeiras e 

invadir as cidades 

  http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/gaivotas-estao-a-deixar-zonas-

costeiras-e-a-invadir-as-cidades/5b474a7e0cf267716b555296  

02.07.2018  

  

Público Gaivotas em terra, 

problemas à vista: e 

soluções, há? 

Porto 

Lisboa 

https://www.publico.pt/2018/07/02/p3/noticia/gaivotas-em-terra-problemas-a-

vista-e-solucoes-ha-1835763  

22.04.2018 Jornal de 

Notícias 

Gaivotas atacam 

pessoas na cidade do 

Porto em busca de 

comida 

Porto https://www.jn.pt/local/videos/interior/gaivotas-atacam-pessoas-na-cidade-do-

porto-em-busca-de-comida-9274898.html  

28.05.2017 Jornal de 

Notícias 

Câmaras querem 

controlar gaivotas 

dentro da cidade 

Porto 

Matosinhos  

Gaia 

https://www.jn.pt/nacional/interior/ha-mais-gaivotas-que-fazem-ninho-em-zona-

urbana-8512909.html  

26.03.2017 Público As gaivotas são as 

únicas felizes com o lixo 

depois da feira da 

Senhora da Hora 

Porto, Matosinhos https://www.publico.pt/2017/03/26/local/noticia/na-senhora-da-hora-ja-nao-ha-

quem-aguente-tanto-lixo-depois-da-feira-1766452  

05.04.2015 Observador Falcões para combater 

gaivotas no Porto, 

Matosinhos e Gaia 

Porto 

Matosinhos  

Gaia 

https://observador.pt/2015/04/05/falcoes-combater-gaivotas-no-porto-

matosinhos-gaia/ 

12.03.2015 Sol Porto luta contra 

gaivotas 

Porto 

Matosinhos  

https://sol.sapo.pt/artigo/126877/porto-luta-contra-gaivotas 

  

http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/gaivotas-estao-a-deixar-zonas-costeiras-e-a-invadir-as-cidades/5b474a7e0cf267716b555296
http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/gaivotas-estao-a-deixar-zonas-costeiras-e-a-invadir-as-cidades/5b474a7e0cf267716b555296
https://www.publico.pt/2018/07/02/p3/noticia/gaivotas-em-terra-problemas-a-vista-e-solucoes-ha-1835763
https://www.publico.pt/2018/07/02/p3/noticia/gaivotas-em-terra-problemas-a-vista-e-solucoes-ha-1835763
https://www.jn.pt/local/videos/interior/gaivotas-atacam-pessoas-na-cidade-do-porto-em-busca-de-comida-9274898.html
https://www.jn.pt/local/videos/interior/gaivotas-atacam-pessoas-na-cidade-do-porto-em-busca-de-comida-9274898.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/ha-mais-gaivotas-que-fazem-ninho-em-zona-urbana-8512909.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/ha-mais-gaivotas-que-fazem-ninho-em-zona-urbana-8512909.html
https://www.publico.pt/2017/03/26/local/noticia/na-senhora-da-hora-ja-nao-ha-quem-aguente-tanto-lixo-depois-da-feira-1766452
https://www.publico.pt/2017/03/26/local/noticia/na-senhora-da-hora-ja-nao-ha-quem-aguente-tanto-lixo-depois-da-feira-1766452
https://observador.pt/2015/04/05/falcoes-combater-gaivotas-no-porto-matosinhos-gaia/
https://observador.pt/2015/04/05/falcoes-combater-gaivotas-no-porto-matosinhos-gaia/
https://sol.sapo.pt/artigo/126877/porto-luta-contra-gaivotas
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Gaia 

24.02.2015 Jornal Região da 

Nazaré 

60 mil ovos de gaivota 

são destruídos por ano 

nas Berlengas 

Berlengas https://regiaodanazare.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=3cc87df0

-280e-44b8-8009-19baffe7cb6d&q=C%C3%A2mara 

10.07.2013 Jornal de 

Notícias 

Gaivotas são 

reservatório de 

bactérias 

multirresistentes 

Porto, Matosinhos https://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/gaivotas-sao-reservatorio-de-

bacterias-multirresistentes-3315701.html 

20.05.2009 Veterinária Atual Gaivotas “urbanas”: 

uma praga (im)possível 

de controlar? 

Berlengas 

Peniche 

Lagos 

Porto (AM) 

http://www.veterinaria-atual.pt/na-clinica/gaivotas-urbanas-uma-praga-

impossivel-de-controlar/  

13.01.1999 Público Gaivotas, perigo 

iminente 

Porto 

Matosinhos 

https://www.publico.pt/1999/01/13/jornal/gaivotas-perigo-iminente-124498  

http://www.veterinaria-atual.pt/na-clinica/gaivotas-urbanas-uma-praga-impossivel-de-controlar/
http://www.veterinaria-atual.pt/na-clinica/gaivotas-urbanas-uma-praga-impossivel-de-controlar/
https://www.publico.pt/1999/01/13/jornal/gaivotas-perigo-iminente-124498
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Anexo III – Abundância relativa para as diferentes espécies de 

larídeos inventariadas nos vários locais em monitorização 

na área de estudo 
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14 
 

117 131 
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215 318 

Gaia-Cabedelo 130 20 
   

1 080 
 

1 065 2 295 

Matosinhos-

Docapesca 

     
145 

 
405 550 

Matosinhos-

Praia 

     
50 

 
87 137 

Porto-Parque 
     

17 
 

37 54 

Porto-Ribeira 
     

12 
 

162 174 

Póvoa-

Docapesca 

     
5 1 62 68 

Póvoa-
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2 

 
20 22 
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10 
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Guia 
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6 
 

116 123 
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7 
 

1 
 

75 
 

424 507 
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Docapesca 

     
40 

 
505 545 
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38 38 

Porto-Ribeira 
       

145 145 

Póvoa-

Docapesca 

       
73 73 

Póvoa-

Fragosinho 

       
43 43 

V.Conde-

Caxinas 

     
2 
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Póvoa-
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39 39 
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V.Conde-

Caxinas 

       
54 54 

V.Conde-

Docapesca 

     
1 

 
115 116 

V.Conde-Sr.ª 

Guia 

       
23 23 

Julho Gaia-Afurada 
     

20 
 

118 138 

Gaia-Areinho 
 

4 
   

87 
 

112 203 

Gaia-Cabedelo 35 20 
   

450 
 

918 1 423 

Matosinhos-

Docapesca 

     
50 

 
696 746 

Matosinhos-

Praia 

     
350 

 
1 148 1 498 

Porto-Parque 
     

17 
 

40 57 

Porto-Ribeira 
     

100 
 

364 464 

Póvoa-

Docapesca 

     
5 

 
84 89 

Póvoa-

Fragosinho 

       
29 29 

V.Conde-

Caxinas 

       
70 70 

V.Conde-

Docapesca 

       
59 59 

V.Conde-Sr.ª 

Guia 

     
13 1 53 67 

Setembro Gaia-Afurada 
     

18 
 

116 134 

Gaia-Areinho 10 
    

10 
 

129 149 

Gaia-Cabedelo 183 
    

534 1 1 200 1 918 
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Matosinhos-

Docapesca 

     
380 

 
1 250 1 630 

Matosinhos-

Praia 

     
750 

 
2 300 3 050 

Porto-Parque 
       

31 31 

Porto-Ribeira 1 
    

12 
 

155 168 

Póvoa-

Docapesca 

3 
    

23 
 

149 175 

Póvoa-

Fragosinho 

2 
    

10 
 

57 69 

V.Conde-

Caxinas 

     
2 

 
25 27 

V.Conde-

Docapesca 

       
63 63 

V.Conde-Sr.ª 

Guia 

1 
     

1 45 47 

Outubro Gaia-Afurada 38 
    

83 
 

145 266 

Gaia-Areinho 16 
    

12 
 

84 112 

Gaia-Cabedelo 157 
    

2 130 1 1 988 4 276 

Matosinhos-

Docapesca 

     
800 

 
1 526 2 326 

Matosinhos-

Praia 

     
2 480 

 
2 120 4 600 

Porto-Parque 
       

48 48 

Porto-Ribeira 
     

45 
 

132 177 

Póvoa-

Docapesca 

3 
    

47 
 

113 163 
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Póvoa-

Fragosinho 

2 
    

32 
 

131 165 

V.Conde-

Caxinas 

3 
    

11 
 

35 49 

V.Conde-

Docapesca 

1 
    

10 
 

86 97 

V.Conde-Sr.ª 

Guia 

     
3 

 
33 36 

Novembro Gaia-Afurada 89 
    

171 2 183 445 

Gaia-Areinho 184 
    

43 
 

61 288 

Gaia-Cabedelo 281 
    

1 537 2 943 2 763 

Matosinhos-

Docapesca 

     
564 

 
1 599 2 163 

Matosinhos-

Praia 

2 
    

387 
 

742 1 131 

Porto-Parque 33 
    

14 
 

51 98 

Porto-Ribeira 35 
    

53 
 

192 280 

Póvoa-

Docapesca 

39 
    

8 
 

74 121 

Póvoa-

Fragosinho 

26 
    

19 
 

135 180 

V.Conde-

Caxinas 

2 
    

3 
 

31 36 

V.Conde-

Docapesca 

5 
    

12 
 

98 115 

V.Conde-Sr.ª 

Guia 

3 
    

19 1 139 162 

Dezembro Gaia-Afurada 27 
    

23 
 

46 96 
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Gaia-Areinho 74 
    

97 
 

144 315 

Gaia-Cabedelo 464 9 1 1 
 

1 043 3 716 2 237 

Matosinhos-

Docapesca 

     
78 1 333 412 

Matosinhos-

Praia 

12 
    

39 
 

69 120 

Porto-Parque 28 
    

37 
 

59 124 

Porto-Ribeira 28 
    

64 
 

124 216 

Póvoa-

Docapesca 

57 
    

29 
 

114 200 

Póvoa-

Fragosinho 

59 7 
   

26 
 

60 152 

V.Conde-

Caxinas 

4 
    

3 
 

28 35 

V.Conde-

Docapesca 

9 
    

2 
 

66 77 

V.Conde-Srª 

Guia 

6 
   

1 9 2 88 106 
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Anexo IV – Situações irregulares nos transmissores Ornitrack-25 

Emissor 212389 - subadulto (3º ano) capturado no parque de estacionamento MarShopping. 

Faleceu alguns dias após colocação do transmissor. Este transmissor foi recuperado e utilizado 

num novo indivíduo. 

Emissor 212394 - adulto capturado na Docapesca de Matosinhos. Ficou com o emissor preso 

poucos dias após os procedimentos. O transmissor foi recuperado e o indivíduo libertado. 

Apesar de recuperado verificou-se que o transmissor se encontrava danificado, não tendo 

sido possível a sua reutilização. 

Emissor 212396 - adulto capturado na Docapesca de Matosinhos. Apesar do transmissor 

aparentemente se encontrar em funcionamento (pois não foram detetadas anomalias nos 

sensores de temperatura, bateria e acelerómetro), o seu posicionamento, durante todo o 

período de monitorização, circunscreveu-se à zona da Docapesca de Matosinhos e arredores. 

Não sendo usual uma área de movimentação tão restrita, considerou-se que o individuo 

poderia encontrar-se debilitado e/ou apresentar alguma dificuldade em voar, pelo que os seus 

movimentos não foram utilizados na análise dos padrões de movimentação.  

Emissor 212376 / Emissor 212379 / Emissor 212384 / Emissor 212386 / Emissor 212388 / 

Emissor 212391 / Emissor 212397 / Emissor 212398 / Emissor 212399 - indivíduos para os 

quais os respetivos transmissores deixaram de funcionar prematuramente. Nestas situações, 

a informação registada pelo acelerómetro revelou uma alteração brusca do posicionamento 

do transmissor, que poderá ter resultado da quebra do arnês. Em duas situações (Emissor 

212376 e Emissor 212384) o transmissor permaneceu no indivíduo, provavelmente numa 

posição onde não era possível o carregamento da bateria solar evidenciado pelo aumento e 

menor variação registada pelo sensor de temperatura. Nas restantes situações verificou-se a 

quebra e perda do arnês (evidenciado pelo funcionamento irregular do acelerómetro) e/ou 

morte do individuo.  

Para os restantes indivíduos o tempo de monitorização decorreu entre o dia de captura e 

marcação e o fim do projeto (31/12/2021). De salientar que todos os transmissores continuam 

ativos e a transmitir informação para o repositório online.  

 

  

A 
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Figura 61 - Posição do acelerómetro (A, Emissor 212376; D, Emissor 212379), registo da temperatura 

(B, Emissor 212376) e nível de bateria (C, Emissor 212376) em 365 dias de monitorização. 
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Anexo V - Riscos das gaivotas para a saúde pública 

Como animais selvagens que, em particular, consumem peixe muitas vezes em fases 

avançadas de degradação, e, adicionalmente, frequentam aterros sanitários, e com uma 

grande presença em ambiente urbano, as gaivotas-de-patas-amarelas são um risco para a 

saúde pública, por poderem ser hospedeiros e vetores de microrganismos patogénicos.  

A presença das gaivotas e de outras espécies oportunistas que atingem densidades elevadas 

em paisagens humanas facilita a propagação de agentes patogénicos entre a vida selvagem e 

os seres humanos, e existem preocupações de que isso possa facilitar a evolução de novos 

agentes patogénicos [Navarro et al., 2019; Bonnedahl et al., 2009; Benskin et al., 2009].                          

Inúmeros estudos identificam as gaivotas-de-patas-amarelas como reservatórios de agentes 

zoonóticos, incluindo bactérias patogénicas, bactérias resistentes a antibióticos, e vírus 

[Navarro et al., 2019]. A Tabela 12 sumaria alguns estudos que identificaram agentes 

infeciosos em diferentes espécies de gaivotas, incluindo a Larus michahellis e outras espécies 

semelhantes. Monaghan et al. [1985] correlacionaram a incidência de salmonelose na 

população humana com a proporção de gaivotas (Larus argentatus) contaminadas com 

Salmonella, no mesmo período e na mesma área, num estudo efetuado na Escócia entre 1982 

e 1984. Duarte [1999] efetua uma extensa revisão da literatura científica, sobre 

microrganismos patogénicos disseminados por gaivotas, com particular enfoque na 

Salmonella. 
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Tabela 12 - Alguns estudos que identificaram agentes infeciosos em gaivotas. 

Espécie de gaivotas Agente infecioso Local Referência 

Larus occidentalis C. botulinum (type A) Costa sul da Califórnia, EUA Rogers et al., 2021 

Larus michahellis Bactérias enteropatogénicas (Campylobacter spp., Salmonella 

spp., Escherichia coli produtora da toxina Shiga)  

Estirpes multiresistentes a antibióticos 

Nápoles, Itália Russo et al., 2021 

Larus michahellis Salmonella, Campylobacter, Chlamydia Sul de Espanha Navarro et al., 2019 

Larus dominicanus Campylobacter, Salmonella 

Estirpes multiresistentes a antibióticos 

África do Sul Moré et al., 2017 

Larus michahellis, L. audouinii Campylobacter, Salmonella 

Estirpes multiresistentes a antibióticos 

Espanha e Tunísia Antilles et al., 2020 

Larus argentatus C. botulinum (type C) Suécia Neimanis et al., 2007 

Larus argentatus Enterobacteriaceae, Campylobacteraceae, Clostridium spp. 

Clostridium perfringens 

EUA Fuirst et al., 2018 
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E. coli 

Campylobacter jejuni 

Larus michahellis E. coli resistente a antibióticos França Bonnedahl et al., 

2009 

Larus michahellis, L. 

ridibundus, L. cachinanns, L. 

argentatus, L. canus 

Campylobacter spp. Croácia Jurinovic et al., 2020 

Larus argentatus Salmonella   Escócia Monaghan et al., 

1985 

Larus argentatus Salmonella enterica serovar Typhimurium strains Reino Unido Horton et al., 2013 

Larus michahellis, L. fuscus Salmonella Portugal Duarte, 1999 

Larus delawarensis Salmonella, Campolobacter, Listeria Canadá Quessy et Messier, 

1992 
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Navarro et al. [2019] identificaram a utilização de diferentes habitats por parte de gaivotas-

de-patas-amarelas rastreadas com GPS, durante o período de reprodução de 2015, 

mostrando que esses habitats incluem porto de pesca, praia turística e área urbana, entre 

outros. 

 

 

Figura 62 – Gráfico do artigo de Navarro et al. [2019], mostrando a utilização média de habitat de 

gaivotas infetadas com Salmonella, Campylobacter e Chlamydia durante a época de reprodução de 

2015. Cada agente patogénico é representado por uma barra vertical, subdividida pela proporção de 

localizações em cada habitat (humano ou natural) em relação a todas as posições de GPS no período. 

A fotografia mostra um grupo de gaivotas-de-patas-amarelas adultas e juvenis, que se alimentam de 

restos de peixe num porto de pesca próximo da colónia reprodutora. Fotografia tirada por Joan 

Navarro. 

 

No Reino Unido, existe uma mortalidade considerável de gaivotas causada por botulismo 

(Clostridium botulinum type C) [Ortiz et Smith, 2009]. Molina [2009] também refere episódios 
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de elevada mortalidade de gaivotas argênteas causados por botulismo em aterros. Também 

na Suécia foram reportados surtos de botulismo (tipo C), que, entre 2000 e 2004 terão 

causado a morte de mais de 10 000 aves no arquipélago Blekinge [Neimanis et al., 2007]. A 

tendência de animais de muitas espécies ingerirem matéria orgânica em decomposição é 

responsável pela incidência muito mais elevada de botulismo em animais (selvagens e 

agrícolas) do que no ser humano [Ortiz et Smith, 2009]. Ainda que tenham colocado a hipótese 

de a origem do botulismo das gaivotas investigadas naquele estudo não ter sido um aterro, a 

propagação de C. botulinum, com toxigénese concomitante, é dependente da presença de um 

substrato de crescimento adequado, condições anaeróbias e temperatura adequada, 

condições satisfeitas em aterros devido à elevada concentração de matéria orgânica em 

decomposição e o calor gerado por essa decomposição [Ortiz et Smith, 2009]. Os autores 

concluem que os aterros são locais propícios à proliferação de C. botulinum que, dados 

vetores adequados, podem ser uma fonte de contaminação de outros locais, pelo que 

aconselharam a negação do acesso de gaivotas a aterros sanitários, para evitar a propagação 

de agentes infeciosos e, adicionalmente, para reduzir a mortalidade das gaivotas por 

botulismo [Ortiz et Smith, 2009].   

No censo de gaivotas-de-patas-amarelas regional realizado nos Açores em 2021, verificou-se 

um decréscimo acentuado no número de casais reprodutores no Ilhéu de Baixo (Tabela 13), 

tendo sido colocadas duas hipóteses para justificar essa tendência: 1) melhoria na gestão de 

resíduos desde 2016, ou 2) algum surto que tenha provocado a morte da população, sem que 

tivesse sido ainda tirada qualquer conclusão [LIFE Azores Natura, 2021]. 

 

Tabela 13 - Evolução do número de casais reprodutores de gaivota-de-patas-amarelas em Ilhéu de 

Baixo (Graciosa, Açores) [LIFE Azores Natura, 2021]. 

Ano Nº de casais reprodutores 

1984 260 

2004 320 
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2015 229 

2021 46 

 

As gaivotas-de-patas-amarelas podem atuar como reservatórios e vetores de bactérias 

enteropatogénicas, contribuindo para a distribuição epidemiológica de tais agentes 

patogénicos bem como para a potencial manutenção e propagação da resistência 

antimicrobiana, com riscos potenciais de eficácia de antibióticos na medicina humana e 

animal [Russo et al., 2021; Antilles et al., 2020].  

Os riscos são particularmente relevantes para locais onde as gaivotas e/ou os seus 

excrementos podem entrar em contacto com humanos, em particular parques infantis, praias, 

escolas e outros locais frequentados por crianças, pessoas de idade mais avançada e pessoas 

com sistema imunitário debilitado, assim como pela transmissão a alimentos (e.g., produtos 

de origem agrícola que sejam consumidos crus), e fontes de água potável. 
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Anexo VI – Exemplos de sistemas sonoros comerciais  

• BirdXPeller (Figura 63)8  – este sistema foi recomendado por um contacto de um 

aeroporto, onde o utilizam. Tem diferentes versões, para diversas espécies de aves 

incluindo gaivotas, e utiliza sons naturais gravados, de alta definição, de pedidos de 

socorro, avisos de perigo, e gritos de predadores (ver [Bird-X, 2022]). Segundo 

informação do fornecedor, tem uma cobertura até 1 acre (cerca de 4000 m2) e é 

programável. Não obstante, é importante referir que o fornecedor alertou quanto à 

importância de não ter nenhuma fonte de alimentação perto da área que se está a 

proteger, o que torna a sua aplicabilidade a uma lota ou a um aterro dúbia. Numa 

zona urbana, devido aos sons emitidos, não será aplicável a não ser em casos muito 

pontuais. Tem um custo de cerca de 263€ (sem IVA), na Companhia Europeia de 

Desinfeções. 

 

Figura 63 – BirdXPeller® PRO [Bird-X, 2022].  

 

 

 

8 Este equipamento também parece ter o nome comercial Bird Gard, comercializado pela Brulemar Bird 

Gard Ibéria [sem data].   
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• BirdBusters Bird Wailer Mk IIIa – sistema sonoro que inclui gritos de alarme e de 

sofrimento, assim como sons de predadores [BirdBusters, 2008]. Foi testado durante 

5 dias úteis na lota de Matosinhos, e reportado no Relatório Final do Controlo da 

População de Gaivotas na Área Metropolitana do Porto, do CIIMAR, que concluiu que 

o equipamento foi eficaz na redução do número de gaivotas nas zonas adjacentes ao 

local de instalação do aparelho, embora com um aumento do número dessas aves nas 

zonas mais afastadas [CIIMAR, 2011]. O estudo reportou que os métodos acústicos 

são eficazes a curto prazo, mas que, em locais, como a lota de Matosinhos, onde a 

disponibilidade de alimentos para as aves é grande, a eficácia destes métodos vai 

diminuindo com o tempo, como verificado para o sistema em teste [CIIMAR, 2011]. A 

consulta de um vídeo promocional deste equipamento, no website do fornecedor, 

referiu um caso de controlo de corvos, indicando que, em simultâneo com o sistema 

sonoro, foram efetuados vários disparos e mortas algumas aves, para evidenciar que 

os sons de alarme e predadores correspondiam a um perigo real (ver [Bird Fighter, 

2015], 3’ 35’’ a 4’ 05’’), o que reforça a mensagem de que qualquer sistema de 

afastamento de aves, para funcionar, necessita de corresponder à perceção das aves 

de um perigo real. A lota de Matosinhos foi contactada para validar a questão da falta 

de eficácia deste sistema no longo prazo, tendo reiterado a conclusão do relatório do 

CIIMAR: as gaivotas habituaram-se, em muito pouco tempo, a este sistema, que 

rapidamente deixou de surtir efeito. É preciso alertar, no entanto, que a lota é o local 

de alimentação ideal para as gaivotas e que, por isso, qualquer método de dissuasão 

vai ser difícil naquele ambiente. 

• Scarecrow B.I.R.D. System, 180 e 360 – sistemas aparentemente semelhantes aos 

anteriores, fornecidos por empresa do Reino Unido Scarecrow, para parques 

industriais, armazéns, restaurantes, heliportos, plataformas petrolíferas, marinas, 

hotéis, fábricas da indústria alimentar, aterros, hospitais, campos de golf, etc. Tem 

três tipos de sistema, um portátil e dois fixos, de alcance diferente. Têm sistemas em 

aeroportos portugueses e nalgumas fábricas. 
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Anexo VII – Exemplos de contratos públicos relacionados com 

gaivotas em Portugal 

Muitos aterros, quando frequentados por gaivotas, utilizam métodos de dissuasão para as 

afastar. De uma breve pesquisa de concursos públicos nacionais para contratos de controlo 

de aves em aterros [base.gov.pt, 2021], apresentados na Tabela 14, verifica-se que os valores 

médios diários para controlo de gaivotas em aterros são entre 62 e 203€/dia.  

Tabela 14 – Exemplos de contratos públicos relacionados com gaivotas em Portugal. 

Objeto do contrato Entidade adjudicante Data Valor e 

prazo 

Valor 

médio 

diário 

Implementação de estratégias 

para a inibição de poiso de 

gaivotas no Edifício e cais do 

Terminal de Cruzeiros do Porto 

de Leixões 

APDL - Administração 

dos Portos do Douro, 

Leixões e Viana do 

Castelo, S. A. 

23-01-2017 7 022€ 

7 dias 

NA 

Estudo sistema inibição de 

poiso gaivotas 

APDL - Administração 

dos Portos do Douro, 

Leixões e Viana do 

Castelo, S. A. 

29-12-2015 5 000€ 

5 dias 

NA 

Concurso público para 

prestação de serviços de 

controlo da espécie "gaivotas", 

no porto do Funchal, através 

da utilização de aves de rapina 

APRAM - 

Administração dos 

Portos da Região 

Autónoma da 

Madeira, S. A.  

22-12-2020 219 000€ 

1080 dias 

203€/dia 

Prestação de serviços de 

controlo da espécie 

«gaivotas», no porto do 

APRAM - 

Administração dos 

Portos da Região 

29-12-2017 169 000€ 

1090 dias 

155€/dia 
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Funchal, através da utilização 

de aves de rapina 

Autónoma da 

Madeira, S. A. 

Prestação de serviços de 

controlo da espécie “Gaivotas”, 

no porto do Funchal, através 

da utilização de aves de rapina 

APRAM - 

Administração dos 

Portos da Região 

Autónoma da 

Madeira, S. A. 

01-02-2017 54 000€ 

334 dias 

163€/dia 

Prestação de serviços de 

controlo da espécie “Gaivotas”, 

no porto do Funchal, através 

da utilização de aves de rapina 

APRAM - 

Administração dos 

Portos da Região 

Autónoma da 

Madeira, S. A. 

29-12-2015 59 400€ 

366 dias 

162€/dia 

Controlo de gaivotas nos 

aterros sanitários de Penafiel e 

Lustosa 

AMBISOUSA - 

Empresa 

Intermunicipal de 

Tratamento e Gestão 

de Resíduos Sólidos, 

E.I.M.  

01-04-2021 111 600€ 

730 dias 

153€/dia 

Controlo de gaivotas nos 

aterros sanitários de Penafiel e 

de Lustosa de janeiro fevereiro 

e março de 2021 

AMBISOUSA - 

Empresa 

Intermunicipal de 

Tratamento e Gestão 

de Resíduos Sólidos, 

E.I.M. 

23-11-2020 14 250€ 

90 dias 

153€/dia 

Controlo de gaivotas nos 

aterros sanitários de Penafiel e 

Lustosa 

AMBISOUSA - 

Empresa 

Intermunicipal de 

Tratamento e Gestão 

de Resíduos Sólidos, 

E.I.M. 

13-04-2020 38 000€ 

250 dias 

152€/dia 
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Controlo de Gaivotas nos 

aterros sanitários de Penafiel e 

de Lustosa 

AMBISOUSA - 

Empresa 

Intermunicipal de 

Tratamento e Gestão 

de Resíduos Sólidos, 

E.I.M. 

09-01-2020 19 000€ 

90 dias 

211€/dia 

Serviços de Espantamento de 

Aves 

Suldouro Valorização 

e Tratamento de 

Resíduos Sólidos 

Urbanos, S. A.  

30-04-2015 22 440€ 

365 dias 

62€/dia 

Serviço de Espantamento de 

Gaivotas no Centro de 

Tratamento de Resíduos do 

Oeste 

Resioeste, 

Valorização e 

Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S.A. 

04-01-2010 55 800€ 

365 dias 

153€/dia 

"Prestação de Serviços de 

Controlo de Aves" no Aterro 

Sanitário do Vale do Lima e 

Baixo Cávado, tendo em vista o 

espantamento de gaivotas que 

povoam a área do aterro 

sanitário e que recentemente 

se vê... 

Resulima Valorização 

e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S. 

A. 

27-02-2015 15 300€ 

153 dias 

100€/dia 

Serviço de controlo de aves 

(gaivotas) no Aterro Sanitário 

do Vale do Lima e Baixo 

Cávado 

Resulima Valorização 

e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, S. 

A.  

01-10-2014 7 700 € 

77 dias 

100€/dia 

Prestação de serviços de 

espantamento de aves, em 

particular de gaivotas (Larus 

sp.), dentro dos limites do 

Valorsul - Valorização 

e Tratamento de 

Resíduos Sólidos das 

08-01-2014 37 908€ 

365 dias 

104€/dia 
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Centro de Tratamento de 

Resíduos do Oeste e do Aterro 

Sanitário de Mato da Cruz, com 

recurso... 

Regiões de Lisboa e 

do Oeste, S. A. 

Serviço de controlo da 

população de gaivotas na 

cidade de Peniche 

Câmara Municipal de 

Peniche  

12-05-2009 10 960€ 

51 dias 

NA 
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Anexo VIII – Excertos do Código Nacional de Boas Práticas para 

Embarcações de Pesca 

O Código Nacional de Boas Práticas para Embarcações de Pesca, uma edição da Docapesca – 

Portos e Lotas, da autoria de Sousa et al. [sem data], contém menção a pragas a bordo, 

indicando que o pescado deve ser protegido de animais como aves e insetos (Figura 64). 

 

Figura 64 – Controlo de pragas a bordo [Sousa et al., sem data]. 
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Esta publicação também faz referência à gestão de subprodutos. Aqueles sem sinal de doença 

transmissível ao ser humano e sem parasitas podem ser descartados no mar.  

 

Figura 65 – Gestão de subprodutos [Sousa et al., sem data].



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


