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CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
Com a aprovação da Lei n.º 27/2016 de 23 de agosto, os municípios portugueses viram-se 

obrigados a recalcular a abordagem vigente até então no que respeita à questão do controlo da 

população de animais errantes e, de uma forma geral, tudo o que envolve a proteção e bem-

estar dos animais no seu território. Estas Leis vieram transportar para o ordenamento jurídico 

nacional aquele que é um sentimento da sociedade com cada vez mais expressão a nível 

nacional, acompanhando as tendências internacionais. 
 

Conscientes das alterações muito significativas e do impacto que esta Lei iria ter nos municípios, 

os legisladores definiram prazos transitórios dilatados, sendo que, para que o abate de animais 

saudáveis fosse efetivamente abandonado, seria necessário que nesses 2 anos fossem 

implementadas as medidas de adaptação necessárias. 
 

Para que, findo o período transitório em questão, os municípios estivessem em condições de 

dar cumprimento à Lei em toda a sua plenitude, estes deveriam de: 

 ter empreendido esforços no sentido de requalificar e/ou ampliar as instalações 

municipais vocacionadas para o acolhimento de animais, nomeadamente os Centros de 

Recolha Oficiais (CRO). Os que não possuíssem este tipo de instalações (não obstante 

até o facto de terem estado em incumprimento com o que vem sendo obrigatório desde 

o disposto no Decreto n.º 11242, de 1925 - Artigo 3º) deveriam de ter tomado as 

providências necessárias para a sua criação; 

 ter realizado trabalho e alocado verbas no sentido de garantir que os CRO pudessem 

desenvolver campanhas de esterilização de animais de munícipes em situação de 

carência económica;  

 ter promovido a realização de programas CED (Captura, Esterilização e Devolução) em 

colónias de animais de rua estabilizadas, e instituído o conceito de «cão ou gato 

comunitário», garantindo a proteção legal dos animais que são cuidados num espaço ou 

numa via pública limitada, cuja guarda, detenção, alimentação e cuidados médico-

veterinários são assegurados por uma comunidade local de moradores, como 

reconhece, aliás, a Resolução da Assembleia da República n.º 69/2011;  

 ter apostado na capacitação do seu Serviço Veterinário Municipal como forma de 

conseguir melhorar a capacidade de resposta do mesmo face ao novo contexto jurídico 

daquela que é a sua atividade; 

 ter estreitado e redefinido os canais de comunicação e de cooperação com as 

organizações não-governamentais de ambiente e de proteção animal locais, através da 

celebração de protocolos de colaboração. 
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Para além de a lei ser hoje mais exigente quanto à forma como a sociedade trata os animais, há 

uma maior consciência sobre as responsabilidades que os municípios têm que assumir 

relativamente ao bem-estar animal. No entanto, continua a subsistir um grande problema nos 

nossos concelhos, a saber, a falta de respostas públicas para os animais errantes, para o 

abandono de animais e para o encaminhamento de animais em situação de maus-tratos por 

parte dos seus detentores. Esta atual falta de respostas que torna difícil o cumprimento da lei é 

essencialmente fruto da falta de aposta e de investimento nesta área, acumulados praticamente 

desde sempre. 
 

Sabemos que os recursos de que as autarquias dispõem não são ilimitados e que os municípios 

vivem com os seus próprios constrangimentos, logo, e com vista a ser possível desenhar 

soluções que acrescentem valor ao desempenho das Câmaras Municipais, ao trabalho das 

associações e à proteção dos animais em última instância, é imperativo encontrar a articulação 

necessária entre os diversos atores. 
 

É necessário que as Câmaras Municipais adotem uma nova postura perante o movimento 

associativo e as organizações não-governamentais de ambiente e de proteção animal locais, 

encarando o trabalho que estas desenvolvem como um recurso indispensável e determinante 

para ser possível ultrapassar constrangimentos a nível de estruturas físicas de acolhimento, a 

nível de conhecimento aprofundado das realidades no terreno e até a nível da própria 

comunicação e diálogo com a população. É dentro deste espírito colaborativo que o Amor 

Rafeiro apresenta o conjunto de propostas que se segue. 
 

O conjunto de medidas que propomos resulta de uma reflexão interna de membros do Amor 

Rafeiro, do benchmarking de boas práticas que identificámos noutros municípios e da 

importação de abordagens e projetos desenvolvidos tanto a nível nacional como internacional. 
 

Este elenco de iniciativas está organizado por eixos temáticos, no entanto existem medidas 

transversais a mais do que um tema. 
 

 

EIXO I – POLÍTICA MUNICIPAL DE CONTROLO POPULACIONAL 
 

A Lei n.º 27/2016 «aprova medidas para a criação de uma rede de centros de recolha 
oficial de animais e para a modernização dos serviços municipais de veterinária, e 
estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da 
população, privilegiando a esterilização». 
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MEDIDA 1 
Condução de uma campanha intensiva de controlo da reprodução 
(esterilização/castração), direcionada a: 

 animais errantes/comunitários/colónias de gatos 

 animais detidos por munícipes em comprovada situação de carência económica 

 animais detidos por munícipes em geral 

A campanha em questão poderá ser desenvolvida nos seguintes moldes: 

 Deve ser limitada no tempo e ter condições atrativas (ex.: descontos nas cirurgias) 

dentro do prazo estabelecido, por forma a conseguir uma boa adesão por parte de 

detentores, visando intervir no maior número de animais possível. 

 Para a implementação deste tipo de campanha ser exequível, há que conseguir a 

parceria de clínicas veterinárias do concelho para a aplicação de preços especiais 

durante o período da campanha. 

 As intervenções em animais errantes, comunitários, colónias de gatos e aqueles detidos 

por munícipes carenciados, além de beneficiarem dos descontos praticados pelas 

clínicas no âmbito da campanha, deverão igualmente ser cofinanciados pela autarquia, 

através de metodologia a definir. Por forma a diminuir os custos associados a este tipo 

de campanha, poderão ser empreendidos esforços na angariação de sponsors. 

 A campanha pode exigir que seja feito, pelo menos temporariamente, um reforço na 

capacidade de resposta por parte do Serviço Veterinário Municipal (SVM) para as 

cirurgias, através do recurso à prestação de serviços de profissionais externos.  

 Também pode ser tentada uma outra solução, que consiste na tentativa de que clínicas 

do concelho disponibilizem recursos humanos para um determinado período da 

campanha, mediante contrapartidas a equacionar. 

 Paralelamente aos serviços da CMA, as Juntas de Freguesia desempenham um papel 

importante na divulgação da campanha, verificação das condições económicas dos 

munícipes quando esteja em causa a atribuição de apoios, organização de sessões de 

esclarecimento, etc.  

 Atores importantes serão, também, as instituições/associações que prestam apoio 

social, pois podem assumir um papel ativo na comunicação da existência de animais 

elegíveis no seio de famílias às quais prestam apoio. 

 Também as associações e grupos informais de defesa dos animais devem juntar-se em 

torno desta campanha, pois graças ao conhecimento que têm do terreno tornam 

possível a intervenção num maior número de animais, ajudando na sinalização dos casos 

mais urgentes, na captura e na posterior devolução dos animais ao meio. 
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 Este tipo de campanha, para ser rentabilizada, deverá ter a mais ampla divulgação 

possível! 

(Esta campanha poderá ter lugar, em simultâneo, em todas as freguesias do concelho, ou, em 
alternativa, poderá acontecer por fases, freguesia a freguesia.) 

 
 
MEDIDA 2 
Reforço permanente da capacidade de resposta do SVM 

A organização de uma campanha intensiva de esterilizações/castrações não deverá invalidar – 

muito pelo contrário, deverá anteceder – o reforço efetivo da capacidade de resposta do SVM, 

nomeadamente no que respeita ao número mínimo de intervenções que deverá ser capaz de 

garantir mensalmente. Isto é muito importante para se conseguir dar continuidade à persecução 

dos resultados alavancados através da campanha intensiva. 

 
 

EIXO II – PREVENÇÃO DO ABANDONO 
 

Compreender os motivos para o abandono 

a. Pretextos 

Há uma série de razões que as pessoas apresentam como válidas, “justificando” a vontade 
de desistir do animal ou o seu abandono, como disso é exemplo não ter com quem o deixar 
durante as férias, gravidez, divórcio, mudança de domicílio, comportamento do animal, o 
facto de não ter ponderado todos os fatores aquando da sua adoção, e ainda, embora 
menos admitido, que o animal não corresponde às expetativas (vaidade), está doente 
(custos e trabalho), não serve para a caça, etc. 

b. Incapacidades reais 

Há, no entanto, situações de incapacidade real para manter o animal de companhia, tais 
como doença ou morte do detentor, perda prolongada de emprego ou outras situações 
sociais graves, regulamentos limitativos em relação à habitação, emigração, etc., que podem 
requerer respostas mais concretas. 

Desmontar estes argumentos, quer se trate de pretextos ou de incapacidades reais, é um 
trabalho de consciencialização que tem de ser realizado e que terá de ser acompanhado de 
soluções concretas. 

 

Consequências do abandono 

 Para o animal, as consequências passam por problemas graves na alimentação e na saúde, 
acompanhados de uma perda total de referências. Assustados, carentes e confusos, os 
animais enfrentam os perigos de um meio desconhecido que os conduz à morte, senão 
imediata, de forma sofrida e lenta.  

 Para a sociedade, as consequências são de outra ordem, passando pela dificuldade do 
controlo da natalidade dos animais de rua e por questões de saúde pública, mas também 
por questões de natureza ética, uma vez que o abandono de animais, e a resposta que é 
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dada a este fenómeno, espelha a sociedade que somos e exige uma reflexão sobre a 
sociedade que queremos ser. É no sentido de promover uma educação cívica para uma 
sociedade mais equilibrada e inclusiva que as respostas da Câmara, das associações e dos 
grupos de ajuda animal ganham particular importância. 

 
 
MEDIDA 1 
Linha SOS associada ao Serviço Veterinário Municipal (SVM) 

A linha SOS do SVM, a funcionar dentro de um determinado horário e em colaboração com as 

associações, nos termos previstos em protocolo a celebrar com as mesmas (ou como 

aditamento a protocolos já existentes), estará na primeira linha do contacto dos munícipes com 

o SVM. 

A linha SOS do SVM deverá ter funções de: 

 Consciencialização e aconselhamento sobre as alternativas que existem para fazer face 

a determinada situação/problema. 

 Receção e encaminhamento para as autoridades competentes de denúncias de maus-

tratos e de abandono, a fim de contribuir para a aplicação da lei que prevê punir atos 

de violência contra animais, estejam eles sob guarda individual ou errantes. As 

denúncias recebidas requerem uma triagem (análise dos factos apresentados, 

verificação e despiste de denúncias impróprias) que pode ser feita em colaboração com 

as associações parceiras, para depois seguirem, de forma mais célere, pelos canais 

apropriados. O aperfeiçoamento e agilização desta comunicação interessa a todos e 

deve ser tratado com a prioridade que o assunto merece. 

 
 
MEDIDA 2 
Base de dados de serviços para animais, nomeadamente passeios, “pet-sitting” e 
alojamento (hotéis e estadia familiar) – Criação de um Guia de Recursos 

Para lidar, por exemplo, com a questão de não ter-se onde deixar o animal durante as férias, o 

SVM poderá centralizar e disponibilizar ao público uma base de dados de serviços para animais 

“pet-sitting”, através da qual quem necessita deste tipo de serviço pode encontrar alguém 

disponível para o prestar, optando entre os diversos anunciantes, sendo que o serviço é 

contratualizado diretamente entre o cliente (detentor do animal) e o prestador do mesmo. 

Criar as condições necessárias para uma passagem dos animais pelas instalações municipais ou 

associativas também deverá ser um aspeto a ponderar.  
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MEDIDA 3 
Promoção e incentivo à colocação do microchip 

A colocação de microchip, de certa forma, inibe o abandono e permite a identificação dos 

detentores e a consequente aplicação de coimas em caso de constatação da prática de 

abandono ou de outras infrações. 

Uma vez que a colocação do microchip está associada ao licenciamento e registo dos animais na 

Junta de Freguesia mediante o pagamento de uma taxa municipal, propõe-se que pelo menos 

uma parte das receitas provenientes dessa taxa reverta para um fundo de esterilização 

municipal. A transparência na alocação dessas verbas ao fim proposto, se for bem comunicada 

ao público, certamente aumentará a predisposição dos cidadãos para o cumprimento deste 

dever legal e pagamento das respetivas despesas. Assim, propomos que sejam feitas as 

diligências necessárias para conseguir que as Juntas de Freguesia se associem a esta iniciativa, 

reconhecendo os benefícios da mesma. 

 

 
MEDIDA 4 
Dar continuidade à organização de campanhas de sensibilização como a mais recente 
campanha em parceria “Não deixe o amor ao abandono” 

 Distribuição de folhetos informativos a nível do concelho 

 Produção de vídeos e cartazes digitais para redes sociais do município 

 Campanhas de sensibilização com figuras públicas 

 

EIXO III – PROMOÇÃO DA ADOÇÃO RESPONSÁVEL 
 

MEDIDA 1 
Criação de uma plataforma online 

Criação de uma plataforma online com informação sobre animais disponíveis para adoção nas 

instalações municipais, nos abrigos das associações e a cargo de grupos informais de proteção 

animal. 

Pretende-se que esta plataforma se constitua num importante recurso para a promoção da 

adoção de animais, centralizando toda a informação, o que incentiva e facilita o processo ao: 

 fornecer informação sobre os animais disponíveis para adoção: fotos, tamanho, idade, 

breve história de cada um (sempre que possível), características comportamentais e 

local onde se encontram (canil municipal, associações, FAT); 
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 permitir a pesquisa de animais com recurso a filtros como a espécie (cão ou gato), sexo, 

porte, etc; 

 informar acerca dos benefícios da adoção de um animal de abrigo, e quais as obrigações 

legais e responsabilidades em termos de bem-estar do mesmo associadas à adoção 

(promover a adoção responsável para diminuir o risco de futuro abandono, maus-tratos 

ou negligência). Paralelamente à disponibilização desta informação na plataforma, cabe 

às associações, grupos informais e ao SVM assegurar que, no ato das adoções realizadas 

nas suas instalações, o processo inclua os esclarecimentos e advertências necessários 

para que seja bem sucedido; 

 informar sobre as vantagens existentes para quem adota um animal de abrigo: 

esterilização, vacinação, colocação de chip, etc.; 

 FAQs. 

(ver como exemplo: https://theshelterpetproject.org/) 

 

MEDIDA 2 
Criação de um programa de incentivos e apoio à adoção 

Vacinação antirrábica gratuita, esterilização/castração e colocação de chip em animais adotados 

através da plataforma. 
 

Deverá ser ponto assente que todos os animais, pelo menos todas as fêmeas e machos (gatas e 

cadelas) disponíveis para adoção através da plataforma, estão esterilizadas. No que concerne 

aos animais que não tenham a idade mínima para a cirurgia aquando da sua adoção, a 

intervenção deverá ficar desde logo agendada no ato da sua entrega ao adotante, e deverá ser 

implementado um procedimento que assegure o cumprimento desse dever. 
 

Deverá ser criada uma equipa de apoio para acompanhamento do período de adaptação do 

animal adotado à sua nova família. Esta deverá estar disponível para realizar visitas, esclarecer 

dúvidas e fornecer informação diversa, principalmente no que se refere ao comportamento do 

animal. Trata-se de uma fase muito sensível de estabelecimento do equilíbrio relacional entre o 

animal e a família/pessoa adotante, na qual ter com quem conversar e quem ajude a encontrar 

soluções para um conjunto de situações novas com que a nova família poderá deparar pode 

muitas vezes evitar uma devolução.  
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MEDIDA 3 
Realização de campanhas de adoção em espaços públicos 

Seguem-se alguns exemplos de iniciativas:  
 

a) Festa do Animal  

- Local: ex.: no Parque de S. João; 

- Área de stands/espaços atribuídos a: 
 

 SVM 

 Associações e grupos de proteção e ajuda animal do concelho 

 Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental da CMA 

 Marcas / empresas da área (clínicas veterinárias, pet shops, empresas de pet food e de 

artigos para animais, etc) 

- Restauração vegetariana e vegan; 

- Workshops e demonstrações; 

- Concursos / exposições caninas com os animais dos próprios munícipes (s/ o critério de raças) 

- Área de adoção (com alguns dos animais disponíveis); 

- Espaço de recolha de bens alimentares para distribuir pelas associações e outros grupos de 
ajuda a animais presentes; 

- Corrida do Animal - A correr ou a caminhar, com ou sem animal, sendo que o objetivo é 
sensibilizar a população em geral para esta causa, assim como para a necessidade de apoiar as 
associações; 

- Animações várias. 
 

Num evento com esta dimensão, a organização do mesmo em tudo beneficiará se puder ser 

prevista a colaboração das associações e dos grupos informais. A CMA deve garantir a cedência 

do espaço, as estruturas (bancas/stands), o envolvimento dos serviços e a comunicação e 

promoção da iniciativa junto dos munícipes. No entanto, as associações poderão ter um papel 

ativo e importante no estabelecimento de contactos com potenciais parceiros, na angariação de 

patrocínios e na articulação dos diversos intervenientes. 

 
b) Promoção da adoção em suportes de rua 

Utilização de suportes de rua (outdoors, mupis, etc), com campanhas que, com criatividade, 

promovam a adoção de animais de abrigo. 

À semelhança do que o Amor Rafeiro fez com a campanha “Não deixe o amor ao abandono”, 

poderá ser tentado o estabelecimento de parcerias com profissionais (designers, fotógrafos, 

marketeers, etc) escolas, ou outro tipo de entidades para a conceção de campanhas originais, 

como as que a seguir exemplificamos:  
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(Campanha de promoção da adoção de felinos organizada pela (ASPCA-American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) 

 

 

 

 

 

(Campanha de promoção da adoção organizada pela SOS Animal) 

 

Também poderá ser tentado o apadrinhamento de campanhas de adoção por parte de figuras 

públicas, tais como os exemplos que se seguem:   
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c) Iniciativa municipal para comemoração do Dia Mundial do Animal (4 de outubro)  

Esta data também poderá ser comemorada através da realização de uma campanha de adoção 

num espaço público, acompanhada por mais iniciativas que poderão ser acordadas com as 

associações. Entre as propostas possíveis, referimos algumas iniciativas levadas a cabo pelo 

Amor Rafeiro que são passíveis de novas edições, bem como outros projetos em carteira: 

 Fórum Animais na Cidade (teve lugar nos dias 3 e 4 de outubro de 2015, na Casa 

Municipal da Juventude - Ponto de Encontro, Almada), composto por uma conferência 

internacional e uma feira de bancas e workshops, convidando a refletir sobre o 

relacionamento que estabelecemos com os animais que connosco partilham o espaço 

urbano. A conferência contou com intervenções de oradores nacionais e internacionais, 

focadas em diversos painéis temáticos. 

 BICHOS! Animais na Sétima Arte (teve lugar de 10 a 13 de dezembro de 2014, no 

Auditório Fernando Lopes-Graça, Almada), ciclo de cinema dedicado aos animais que 

integrou produções independentes de ficção e animação, nacionais e internacionais, 

com sessões para escolas, adultos e famílias. 
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 PET Talks: evento que gostaríamos de organizar dedicado à divulgação de ideias e 

partilha de conhecimento e de boas práticas, abrangendo vários temas e questões 

relacionadas com os animais de companhia no espaço urbano. Tendo por base um 

formato similar ao das TED Talks, este evento consistiria num conjunto de intervenções 

curtas (com cerca de 20 min. cada) e cativantes, proferidas por convidados das mais 

diversas áreas. 

 
 

MEDIDA 4 
Animais Comunitários 

Na realidade das nossas cidades, não podemos também descurar o facto de que existem animais 

perfeitamente enquadrados em micro comunidades. Trata-se do chamado “animal 

comunitário”, isto é, animais sem um detentor individual, mas que se encontram protegidos 

num espaço público, com a subsistência e vigilância veterinária garantida por uma comunidade 

local de moradores. Face a isto, não faz sentido aplicar ainda mais pressão aos locais de 

acolhimento com a recolha destes animais, pelo que há que reconhecer a sua existência 

enquanto tal, atribuir-lhes um estatuto real (ainda que não reconhecido, por enquanto, de 

forma legal) e assegurar a vigilância necessária à garantia do seu bem-estar, bem como apoiar a 

comunidade que providencia os seus cuidados. 

 

EIXO IV – REDE MUNICIPAL DE FATs  
 
MEDIDA 1 
Rede Municipal de FATs (Famílias de Acolhimento Temporário) 

Implementação de um Programa de Famílias de Acolhimento Temporário de animais (FAT), 

regido por um regulamento que deverá prever: 

 Definição de FAT: ex. uma família/pessoa singular que acolhe temporariamente um 

animal até que este encontre uma família definitiva, providenciando os cuidados básicos 

necessários e toda a atenção e carinho de que ele necessita; 

 Animais prioritários para FAT: animais idosos e/ou com necessidades especiais, bebés, 

animais em recobro, animais em risco eminente de atropelamento, vítimas de maus-

tratos e outras situações em regime excecional; 

 Duração do período de acolhimento (renovável); 

 Deveres do município (que poderão ser partilhados com as associações, mediante 

acordo):  
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 Comparticipação na alimentação; 

 Comparticipação nos cuidados veterinários;  

 Procura de adotante; 

 Acompanhamento sempre que necessário; 

 Receber o animal se, por motivos imprevistos e imperativos, a FAT não puder 

mantê-lo até ao final do período acordado, ou se o prazo de acolhimento terminar 

antes da adoção do animal. 

 Deveres da FAT: 
 

 Zelar pelo bem-estar físico e emocional do animal; 

 Providenciar todos os cuidados que a sua condição necessita (ex.: ministrar a 

medicação necessária, garantir o tratamento médico-veterinário adequado, ou 

outro tipo de cuidados especiais); 

 Promover/incentivar a socialização do animal para facilitar a sua adoção; 

 Garantir atenção diária, carinho e conforto; 

 Permitir a visita do SVM/associação ao espaço onde o animal irá ficar, bem como 

durante a sua permanência, caso se verifique necessário. 

 
 

EIXO V – COLÓNIAS DE FELINOS 
 
MEDIDA 1 
Criação de uma rede de abrigos normalizados 

Criação de abrigos normalizados para albergar colónias de gatos, à semelhança, por exemplo, 

das Aldeias dos Gatos que estão a surgir noutros municípios:  
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Este tipo de estrutura é: 

 Esteticamente agradável, logo, facilita a aceitação por parte da comunidade;  

 Pode ser-lhe atribuída uma função pedagógica; 

 Incentiva à correta manutenção e higiene do espaço por parte dos cuidadores; 

 Pode ser uma abordagem positiva à problemática das colónias existentes nos parques 

de campismo; 

 Serve as necessidades dos animais. 

Sugerimos, por questões de manutenção da estrutura e sua durabilidade, que seja colocada a 

hipótese de a mesma ser construída em plástico reciclado (ex.: mobiliário urbano Extruplás). 

Estes abrigos deverão ser colocados junto às colónias existentes, ou colocados em locais 

resguardados e longe de estradas quando se tratar da relocalização de colónias.  

O município poderá auxiliar na manutenção do espaço, mas a maior responsabilidade, incluindo 

a alimentação, ficará a cargo dos cuidadores habituais. 

Para estabilizar as colónias, em relação ao número de indivíduos, o SVM deverá prestar apoio 

na esterilização/castração dos animais, preferencialmente em colaboração com as associações 

(mediante acordo prévio, naturalmente). 

As vantagens deste tipo de iniciativa passam pelo controlo da população de animais errantes; 

maior segurança para os animais, munícipes e automobilistas; sensibilização das crianças e da 

população em geral ao interagir com os animais dos abrigos; melhoria estética dos locais onde 

se encontram as colónias; incentivo aos cuidadores para manterem o espaço limpo. 

 

Segue-se o testemunho do Presidente da União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, decorrente 

da instalação deste tipo de abrigos, em colaboração com o Movimento Movido a 4 Patas:  
 

“Apelamos à população que mantenha os locais limpos, alimentando os gatos com comida 

apropriada e nos comedouros ali colocados para o efeito. Não queremos voltar a ter aquele local 

com caixas de papelão e de madeira, com pratos de plástico e com restos de comida espalhados 

pelo chão, onde, há um ano atrás, proliferavam pulgas. Desta forma, estamos a contribuir para 

melhorar as condições de saúde pública e defender os direitos dos animais. Com a esterilização 

dos animais estamos a controlar a sua reprodução e com os abrigos procuramos fixá-los nessas 

zonas, onde eles sabem que têm alimento (…) A ação não pretende eliminar os animais, até 

porque estes são muito importantes no controlo de roedores. Pretende antes assegurar o 

controlo da sua população, limitando a reprodução e reduzindo o nascimento de ninhadas, o 

que garantirá aos felinos uma vida mais saudável e menos visível, transmitindo uma imagem 

mais positiva a quem visita Carvoeiro e Lagoa”. 
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MEDIDA 2 
Realização de iniciativas que promovam o cumprimento das normas de higiene e 
salubridade junto dos cuidadores de colónias de gatos 

A existência de uma rede de abrigos normalizados pressupõe que sejam cumpridas, por parte 

dos cuidadores, regras que assegurem a limpeza e a manutenção adequada da estrutura e da 

área circundante.  

Muito além da ameaça de coimas previstas em regulamento municipal, deverá haver a aposta 

num outro tipo de abordagem, pela positiva, que cumpra o mesmo objetivo. Deixamos a 

sugestão da organização de um concurso de colónias/abrigos, à semelhança do concurso de 

montras, que premeie e reconheça as boas práticas dos cuidadores e o cuidado e respeito pelas 

regras que os abrigos a concurso deverão refletir.  

 
 
MEDIDA 3 
Criação da PATRULHA GATO  

À semelhança da recomendação da Provedora Municipal dos Animais de Lisboa à CML, e 

inspirado noutros modelos como o programa Blue Collar Cats da Human Rescue Alliance 

(https://www.humanerescuealliance.org/bluecollarcats), este projeto visa proteger os gatos e 

diminuir a necessidade do uso de outros meios menos éticos e menos ecológicos para controlo 

da população de ratos. 

Trata-se da deslocação de colónias de gatos que existem em locais onde não são bem-vindas 

pela vizinhança, onde são vítimas de envenenamento e/ou de outros tipos de violência física, ou 

que, por qualquer outra razão, terão de abandonar o local onde se encontram. 

Os gatos em questão continuarão a ser gatos de colónia, protegidos pelo programa CED, 

esterilizados e tratados por médico veterinário, não perdendo direito a nenhum dos cuidados 

que tiveram até então. Sempre que os cuidadores que acompanhavam a colónia no local de 

origem não puderem/quiserem acompanhá-la no novo destino, o cuidado destes animais será 

sempre assegurado por outro(s) cuidador(es) (particular ou entidade). 

Os novos locais podem ser indicados pela Higiene Urbana da CMA, assim como poderão ser 

avaliados na sequência de pedidos de particulares, empresas ou outras entidades que queiram 

acolher um gato silvestre (ou mais) no seu espaço. 

Os gatos são muito úteis para manter os ratos longe da superfície, assegurando também, e 

assim, o equilíbrio ecológico do subsolo das cidades.  

Este programa poderá ter uma imagem própria, apelativa e ser apresentado às escolas, 

salientando-se os seus benefícios ao manter afastados os roedores, bem como o seu óbvio valor 

pedagógico, permitindo a estas acolher gatos comunitários que podem ser cuidados por toda a 

comunidade escolar. 
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EIXO VI – COMBATE AOS MAUS-TRATOS A ANIMAIS 
 

MEDIDA 1 
Agilizar a comunicação e melhorar procedimentos com as forças de segurança 

É preciso que os cidadãos entendam que a denúncia de maus-tratos e da prática do abandono 

é um ato e uma obrigação cívica, dado atualmente tratarem-se de crimes públicos. Em 

associação com esta consciência, a punição de quaisquer atos de violência contra animais tem 

que ser rápida e exemplar e requer uma colaboração estreita entre os munícipes, associações, 

grupos informais, SVM e as forças de segurança (PSP/GNR-SEPNA). É preciso criar um canal de 

comunicação direto e procedimentos bem definidos, capazes de assegurar uma intervenção 

rápida e decisiva sempre que se justifique.  

 
MEDIDA 2 
Erradicação das lutas de cães no concelho 

A perseguição implacável aos promotores de lutas de cães, a aplicação das sanções previstas 

por lei e o controlo da eventual reincidência desta prática tem de ser um ponto de honra. 

 

MEDIDA 3 
Realização de campanha de sensibilização sobre o acorrentamento de cães 

O acorrentamento de animais de companhia, sobretudo de cães, é um fenómeno observável em 

todo o território português, rural e urbano, que tem merecido a atenção cada vez maior de 

cidadãos e instituições. 

O parecer emitido pela OMV (Ordem dos Médicos Veterinários) a partir da análise de casos 

concretos denunciados à Provedoria dos Animais de Lisboa aponta para o facto de o 
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acorrentamento causar lesões e infligir dor e sofrimento (físico e emocional) a animais e, assim, 

comprometer o seu bem-estar: “a presença de correntes poderá criar lesões que poderão ir de 

contusões a abrasões e que, ao controlarem os animais por uma coleira no pescoço, local onde 

passam importantes vasos sanguíneos, faringe, laringe, traqueia, esófago, tiroide, são 

responsáveis por lesionar todas estas estruturas.” 

Acorrentados pelo pescoҫo, estes animais não vivem, limitam-se a existir. Existem sem carinho, 

sem exercício, sem interaҫão social e, muitas vezes, sem os cuidados alimentares, higiénicos e 

veterinários básicos. Acorrentar um animal tem um efeito muito negativo no seu 

temperamento, comportamento e saúde, pois o seu instinto natural é estar em grupo e 

integrado numa família com a qual possam interagir.  

A desinformação dos tutores sobre os riscos e as consequências físicas e psicológicas do 

acorrentamento animal, sobretudo de cães, constitui um dos principais motivos que subjazem 

a essa prática, para além das dificuldades económicas para a criação de um espaço livre de 

correntes e ainda aspetos como hábitos ou costumes, passados de geração em geração. 

Assim, há que promover, junto dos cidadãos, o conhecimento sobre o bem-estar animal, para 

que se inverta a perspetiva unicamente utilitarista dos animais como os “guardas” da casa, 

mantidos em inobservância com os requisitos mínimos de alojamento previstos na legislação 

em vigor. 

Existem várias associações e movimentos de cidadãos que têm vindo a desenvolver trabalho de 

sensibilização e intervenções no terreno no âmbito desta problemática, como é o caso da SOS 

Animal e do Movimento Quebr´a Corrente, potenciais parceiros no desenvolvimento deste tipo 

de campanha no nosso concelho. 
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EIXO VII - OS ANIMAIS E OS IDOSOS 
 

MEDIDA 1 
Celebração de protocolo com o Amor Rafeiro para incremento do Programa de 
Atividades Assistidas com Animais, dirigido a pessoas institucionalizadas (idosos, 
crianças, pessoas portadoras de deficiência) 
  

É comum encontrarmos nesta população, em particular a mais idosa, patologias como a 

depressão, a baixa autoestima e demências. Está estudado que o trabalho com animais ajuda a 

combater estes aspetos ao permitir que essas pessoas coloquem em segundo lugar os seus 

problemas quotidianos e se centrem, ainda que por instantes, em momentos felizes do passado 

vivido com os seus animais de estimação, funcionando como distração e companhia e, 

consequentemente, contribuindo para a melhoria do seu estado geral. 
  

São constituídas equipas (cão/cadela e voluntária/o) que desenvolvem atividades de animação, 

com o objetivo de contribuir para o bem-estar das pessoas, quebrando a rotina e isolamento em 

que muitas vezes se encontram e permitindo-lhes um momento emocionalmente positivo. Estas 

atividades trazem vantagens terapêuticas, uma vez que são planeadas e concebidas com vista à 

melhoria da qualidade de vida destas pessoas.   
 

São igualmente abordadas temáticas como o abandono e os maus-tratos a animais, assim como 

o trabalho desenvolvido pelas associações protetoras de animais. É comum surgirem, junto 

deste público, sentimentos de solidariedade, compaixão e responsabilidade face à causa animal, 

sendo que ao exporem as suas opiniões estamos igualmente a contribuir para o aumento da 

comunicação verbal entre pares. 
 

Muitas destas pessoas falam da alegria que a presença de um animal lhes proporciona e 

frequentemente referem que é por ele que esperam ansiosamente, e que é esse o motivo que 

as faz sair do seu quarto. Quebra-se assim o isolamento, e o ambiente na instituição fica mais 

leve.    
 

Muitos outros aspetos estudados confirmam que a utilização de animais melhora a 

psicomotricidade e promove o relaxamento, reduzindo igualmente os níveis de stresse e 

ansiedade, entre outras respostas físicas. 
 

Pretende-se que venham gradualmente a ser introduzidos nas equipas, cães resgatados da rua, 

oriundos ou não do Canil da Aroeira, selecionados de acordo com o perfil adequado para o 

desenvolvimento deste tipo de intervenções. 
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MEDIDA 2 
Programa de combate à solidão 
 

Cada vez existem mais idosos na nossa comunidade, muitos deles vivendo sozinhos. A solidão é, 

sem dúvida, um fator de risco para a população idosa, pois funciona como catalisador de 

problemas físicos e mentais, deteriorando a sua qualidade de vida. 

Está mais do que provado que o contacto com animais reduz o sentimento de solidão e promove 

a atividade física. Tantas vezes vemos na nossa cidade um idoso ou idosa passeando o seu cão, 

atividade essa que, sem a existência desse animal, provavelmente não existiria, levando o idoso 

a ter uma vida cada vez mais sedentária, acabando por se isolar em sua casa.  

Assim, em conjunto com as Universidades seniores do concelho, entidades que prestam apoio 

social e outros atores a identificar, propomos que sejam promovidos programas de combate à 

solidão que prevejam o acolhimento de animais de companhia por pessoas idosas e/ou solitárias 

num sistema de acompanhamento organizado. 

Esse acompanhamento poderá passar pelo apoio do SVM, em adoções realizadas ao abrigo 

deste programa, consubstanciado em: 

 Prestação de serviços médico-veterinários gratuitos ou a uma taxa reduzida, ao 

domicílio (ex.: vacinação e outro tipo de cuidados básicos), quando se verifique que o 
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idoso tem dificuldade em deslocar-se às instalações do SVM (a maior parte dos idosos 

não conduz e o transporte de animais em transportes públicos continua a ser um 

problema). 

 Quando o animal necessite de intervenção médico-veterinária mais complexa, o SVM 

analisará a situação e, ou garante o transporte para as suas instalações para 

providenciar essa assistência, ou garante o transporte para uma clínica veterinária, com 

os custos do tratamento imputados ao detentor do animal, mediante acordo com este 

último. 

Os animais disponíveis para este tipo de programa deverão respeitar determinados requisitos 

como a idade, sendo que não é conveniente ser um animal muito novo (pois exige demasiada 

energia) nem muito idoso (pois exige cuidados especiais), caraterísticas comportamentais, etc. 

Neste programa, a ser promovido pela CMA/SVM, deverá ser dada primazia à adoção de animais 

em acolhimento nas instalações municipais. Caso nestas, em determinado momento, não 

estejam disponíveis animais com as características adequadas ao tipo de adoção que se 

pretende, poderá ser iniciado um processo em colaboração com as associações.  

    

 
 

MEDIDA 3 
Incentivo à adoção de animais em lares e casas de repouso 
 

Nas visitas assistidas com animais que o Amor Rafeiro realiza em lares de idosos, constatamos 

que a mera presença do animal constitui um estímulo cognitivo relevante para o idoso, 

aumentando a sua energia e vitalidade. 
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Assim, face à constatação de que a presença de animais constitui um enorme benefício para o 

bem-estar e qualidade de vida dos idosos, e perante a dura realidade de que muitos deles 

tiveram de deixar o seu animal de estimação quando foram admitidos, a CMA/SVM deverá 

incentivar a presença de animais de companhia (nomeadamente através da adoção de animais 

de abrigo), em lares e casas de repouso, o que poderá ser feito através de campanhas de 

sensibilização dirigidas aos proprietários e gestores destes serviços.   

 

EIXO VIII – POTENCIAR E VALORIZAR O SVM 
 
MEDIDA 1 
Melhoramento do site do Serviço Veterinário Municipal  

Atualmente a informação que se disponibiliza online é o nosso melhor cartão de visita. Os sites 

são importantes veículos de difusão de informação e funcionam como autênticos espelhos das 

instituições, transmitindo uma imagem que tanto pode favorecer a sua prestação como 

contribuir para o seu descrédito. 
 

Seria importante a construção de uma página do SVM, contendo informação sobre: 

 Áreas de atuação do Serviço 

 Procedimentos 

 Obrigações legais para os detentores de animais 

 Informação sobre os animais disponíveis para adoção 

 Divulgação de campanhas de adoção, de vacinação e de esterilização 

 Eventos 

 Informações para sensibilização sobre a adoção responsável, acorrentamento de cães, 

alternativas ao abandono, maus-tratos, etc 

 Entre outras 

A equacionar-se a criação de uma plataforma municipal de adoção, também esta poderia ficar 

associada à página do SVM, bem como um guia de recursos contendo informação sobre as 

clínicas veterinárias do concelho, serviços de pet-sitting, hotéis para animais, entre outras 

consideradas pertinentes. 

 

MEDIDA 2 
Reforço da equipa do SVM 

Para além do necessário reforço da equipa técnica do SVM, por forma a, principalmente, 

aumentar a capacidade de resposta (necessário aumento do número de 

esterilizações/castrações a realizar), e para além do pessoal da manutenção do espaço e do 
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cuidado aos animais, seria importante a existência de um(a) funcionário(a) com perfil adequado 

para: 

 Realizar um atendimento ao público nos moldes da linha SOS que propusemos no Eixo 

II – Medida 1; 

 Auxiliar na organização de campanhas; 

 Manter atualizada a informação sobre os animais residentes; 

 Pesquisar e preparar candidaturas a fundos de apoio e a outros programas para os quais 

o município seria elegível; 

 Realizar tarefas administrativas de ordem diversa; 

 Entre outras funções que se revelassem importantes. 

 

MEDIDA 3 
Definição de procedimentos com as associações que permitam complementar a 
atuação do SVM com uma componente de sensibilização no tratamento de 
determinado tipo de situações/denúncias   

Para o SVM se constituir numa estrutura que presta um serviço de qualidade à população e 

cumpre aquela que deverá ser a sua missão, há que assumir que deverá ir além do que é 

legalmente exigido e adotar uma postura proativa, munindo-se de recursos que permitam ir 

mitigando o problema, atuando na sua base.  

Uma das competências do SVM é a de “desenvolver, promover e executar uma política 

municipal para o bem-estar animal centrado na educaҫão, sensibilizaҫão e preservaҫão da vida 

animal”, acentuando a necessidade da vertente educativa nas intervenҫões do SVM, 

ultrapassando a mera fiscalizaҫão dos parâmetros legais de bem-estar animal. 

Ao permitir uma aproximação e a colaboração das associações na abordagem a determinado 

tipo de casos, aumentará as hipóteses dessas mesmas situações serem resolvidas em prol da 

salvaguarda do bem-estar dos animais envolvidos. 

O SVM possui atribuições técnicas e legais que é obrigado a aplicar no terreno. No entanto, e 

como sabemos, essas atribuições (principalmente as legais) ainda padecem de graves 

insuficiências que limitam a imposição de medidas capazes de garantir um real bem-estar aos 

animais. Assim, é nessa perspetiva que propomos que o SVM, face a determinado tipo de 

denúncias, preveja uma atuação conjunta com as associações, ficando estas encarregues de 

complementar a atuação do SVM com uma abordagem de sensibilização e de procura de 

soluções junto dos detentores dos animais visados. 

O que será, de todo, de evitar é que qualquer uma das partes (SVM e associações), face a uma 

mesma situação, disponha de um discurso e atuação que desacredite a outra parte. A existência 

de procedimentos evitará isso mesmo.  
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MEDIDA 4 
Criação de um programa de voluntariado nas instalações do SVM 

À semelhança do que alguns municípios já fazem, a presença de voluntários nas instalações 

municipais:  

 Contribui para o bem-estar dos animais residentes; 

 Alivia o trabalho dos funcionários do SVM; 

 Transmite uma imagem de transparência e proximidade para com os cidadãos; 

 Os próprios voluntários, naturalmente, promovem a adoção desses animais. 

 

 

 
MEDIDA 5 
Criação de procedimentos que promovam uma comunicação próxima entre as equipas 
técnicas que dão assistência no terreno a famílias em emergência social e o SVM  

O objetivo é a sinalização de animais em risco no seio destas famílias, abrindo caminho para um 

auxílio às mesmas, por parte do SVM, a nível de cuidados médico-veterinários e do fornecimento 

de alimentação para os animais a cargo. O facto de a situação ser comunicada ao SVM pelos 

técnicos sociais valida a necessidade, evitando-se situações de abuso e de falácia. 

 
 
 
MEDIDA 6 
Criação de um Banco Alimentar 

Concretização da intenção de constituir um Banco Alimentar que sirva as FAT autorizadas 

(enquanto incentivo ao acolhimento temporário de animais), situações de emergência por parte 

das associações/grupos reconhecidos de proteção aos animais e famílias em situação de 

emergência social (de acordo com o proposto na medida anterior). 

A manutenção desse Banco poderá assentar num protocolo a propor à Animalife (à semelhança 

do que algumas autarquias já fazem), bem como em donativos por parte da população. 

Importa tomar em consideração que incentivar os munícipes a contribuir para um banco 

alimentar municipal deverá apenas acontecer após celebrados os protocolos de apoio às 

associações, e salvaguardada a autossuficiência dos seus abrigos. Caso contrário, a CMA estará 

a entrar em concorrência com as associações pelo apoio dos cidadãos. 
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EIXO IX – SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO  
 
MEDIDA 1 
Celebração de protocolo com o Amor Rafeiro para o desenvolvimento do Programa 
Educativo dirigido a criança e jovens 

As crianças e jovens representam o futuro de uma sociedade mais equilibrada, pelo que é 

preciso apostar fortemente nas ações de sensibilização desde o ensino pré-escolar até à 

universidade. É um trabalho que já está a ser desenvolvido com sucesso pelo Amor Rafeiro nas 

escolas do concelho e em colaboração com a CMA nas Férias Jovens, e cujas atividades 

gostaríamos de alargar e diversificar, pelo que será apenas necessário que ambas as partes (CMA 

e Amor Rafeiro) clarifiquem os termos de uma parceria a formalizar. 

 

    

 
 
Um outro projeto que poderá ser desenvolvido em parceria com a CMA no âmbito desta medida 

é a publicação de um livro infantil dirigido aos alunos do 1º ciclo, que poderia ser 

distribuído como presente (como é prática habitual no Natal, por exemplo). A ideia é não só 

abordar os benefícios e as alegrias de ter-se a companhia de um animal de estimação, mas 
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também o trabalho e a dedicação implicados, os cuidados necessários, bem como a noção de 

compromisso para a vida. A sensibilização começa com os mais pequenos, e aliá-la ao prazer da 

leitura e do desenho é uma mais-valia.  

 

MEDIDA 2 
Criação de uma rubrica sobre animais em publicação regular da CMA 

Os adultos representam o estado atual das coisas que se pretende mudar. Ao contrário das 

crianças e dos jovens, a recetividade (ou, pelo menos, o conhecimento) nesta área é menor. É 

necessário insistir com informação e esclarecimento. Para tal, valerá a pena equacionar a criação 

de uma rubrica sobre animais numa publicação regular da CMA, com conteúdos trabalhados 

entre a CMA e as associações, recorrendo às Juntas de Freguesia (pela sua proximidade com a 

população), coletividades e associações locais, entre outros, para a sua distribuição pelos 

munícipes. 

Urge a ampla difusão das disposições legais em vigor, a qual poderá acontecer através dessa 

rubrica. 

 

EIXO X – MEDIDAS ESTRUTURANTES  
 
MEDIDA 1 

Criação do Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal do Concelho de Almada 

Na última reunião tivemos oportunidade de partilhar aquela que é a nossa perspetiva sobre o 

futuro Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal, no entanto não é demais reforçar os aspetos 

principais a serem tidos em consideração desde a fase primária: 

 

Na fase de planeamento: 

 Localização do espaço de implantação o mais central possível, por forma a incentivar a 

visita do público às instalações, a promoção do voluntariado, e a dinamização da 

estrutura. 

 Lotação calculada com vista a ser possível resolver o problema do Canil da Aroeira, com 

o acolhimento de forma condigna dos animais a cargo da AOAAA. 

 Uma segunda estrutura - “Santuário” – a existir, não deverá ser implementada em local 

distante da instalação principal, para permitir racionalizar custos, partilhar recursos e 

dinâmicas, e fomentar a adoção dos animais em acolhimento no “Santuário”. 

 Calcular a possibilidade de um espaço para acolhimento de gatos. 
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Na fase de projeto: 

 Aconselhamos vivamente a que as associações sejam envolvidas na fase de projeto, 

pois certamente existirão aspetos em termos de funcionalidade do espaço e de 

garantia de bem-estar dos animais para os quais as mesmas poderão dar importantes 

contributos (bem como que esse envolvimento significará certamente uma maior 

garantia para um relacionamento harmonioso entre as várias partes quando a 

estrutura estiver em funcionamento).  

 Prever espaços com capacidade para: 

o Cães: boxes de várias dimensões, para acolher 1 ou grupos de animais com 

vários indivíduos.  

o Gatos: espaço para acolhimento de gatos FIV e FELV; recobro; etc. 

o Providenciar condições apropriadas para os potenciais adotantes tomarem 

contacto com os animais disponíveis, incentivando a adoção dos mesmos.  

o Desenvolvimento de trabalhos de socialização com os animais, preparando-os 

para a adoção ou para o serviço lúdico-terapêutico junto de pessoas. 

o Disponibilizar condições dignas para os funcionários do SVM e os voluntários 

desempenharem o seu trabalho. 

O Amor Rafeiro dispõe de um projeto de implantação concebido pelo arquiteto Daniel 

Mateus, cujo trabalho foi desenvolvido em observância com estas 

necessidades/preocupações. 

 

No desenho do conceito: 

 Que este novo equipamento venha a permitir: 

o Estabelecer uma relação mais digna e pedagógica entre os animais e a 

comunidade - proporcionando às crianças e jovens (e não só!) um local onde 

poderão interagir diretamente com os animais, num espaço agradável e amigo 

do ambiente. 

o Organizar atividades de ocupação de tempos livres para jovens. 

o Proporcionar aos cidadãos do concelho, atividades familiares relacionadas com 

o Ambiente e com a Proteção Animal, como passeios aos fins de semana com 

animais “residentes”, workshops temáticos, etc, possibilitando a sua interação 

com os animais, num ambiente propício para o efeito (existem muitas famílias 

sem condições para adotar um cão ou gato, logo, na nova infraestrutura poder-

se-á proporcionar este tipo de experiência às crianças/jovens. 
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o A existência de uma sala de formação, em proximidade com os animais, 

possibilitando a organização de ações de cariz lúdico/ educativo, tais como 

palestras, workshops e ações de formação.  

o Proporcionar a organização de visitas de grupos às instalações, com o objetivo 

de estimular o convívio entre pessoas e animais e promover os seus benefícios 

terapêuticos.  

o As condições necessárias de atratibilidade para ampliar a angariação de 
voluntários entre cidadãos de todas as faixas etárias. 
 

 Concebido de forma a ser o centro nevrálgico de: 

- Planeamento e condução de campanhas de esterilização de animais de companhia, e 

discussão de projetos e iniciativas que conduzam a uma mais eficaz defesa e proteção 

dos animais, trabalhando para expandir o leque de estratégias de prevenção disponíveis. 

- Desenvolvimento de campanhas de adoção responsável. 

 

No modelo de gestão: 

A divisão de tarefas entre serviços municipais e agentes da sociedade civil (associações) não 

é nova, sendo já praticada em vários concelhos do país. Cabe agora a Almada encontrar o 

modelo mais adequado e inovador a nível de: 

– Divisão das responsabilidades; 

– Fiscalização; 

– Definição detalhada de tarefas; 

– Custos de manutenção; 

– Logística; 

– Apoio mútuo. 

 

No trabalho colaborativo: 

A existência do Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal irá possibilitar a todas as partes 

potenciar e desempenhar melhor o seu trabalho. 

A sua coexistência num mesmo espaço trará, como é expectável, alguns constrangimentos 

numa fase inicial, mas facilmente ultrapassáveis com abertura, espírito colaborativo e 

solidariedade. As sinergias que poderão ser criadas facilitará o trabalho de cada uma e 

impulsionará o Centro, conduzindo-o a um outro nível. 

Pensamos que a nova infraestrutura deverá ser o fruto de um trabalho conjunto, entre os 

vários agentes, os quais, logo desde o início deste processo, debatam e analisem, sob 

diversos pontos de vista: 

 Os recursos já existentes (materiais e humanos); 
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 O trabalho já realizado e que possa ser utilizado/adaptado a esta nova realidade; 

 As sinergias que possam vir a existir com outras entidades; 

 A captação de recursos; 

 Os requisitos que serão necessários para que este novo espaço consiga garantir o bem-

estar dos animais e o trabalho fluido por parte dos funcionários e voluntários; 

 As boas práticas levadas a cabo noutros locais/por outras entidades. 

 

Envolvimento da comunidade 

É igualmente importante o envolvimento da população, dar-lhe a conhecer os benefícios que 

este projeto trará ao Município, explicar que será um espaço aberto, dinâmico e não um mero 

“depósito” de animais, enfim, transformá-lo em algo que será de todos. 

 

Para além destes, certamente serão identificados outros aspetos que irão carecer de atenção 

com vista a, em conjunto, ser possível elaborar e concretizar um projeto bem estruturado que 

sirva quer ao município, quer às associações, quer à população e, é claro, aos animais. 

 

MEDIDA 2 
Concretização dos protocolos com as associações 

Apesar deste ser um processo iniciado já há algum tempo, é importante que se insista no diálogo 

entre as partes, na procura de consensos e soluções de compromisso porque acima de tudo há 

que reconhecer e ter sempre em mente que o município e a sua Câmara não podem dispensar 

o trabalho das associações, assim como as associações em muito necessitam de apoio municipal. 

 

MEDIDA 3 
Criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal 

Os Conselhos Municipais assumem um importante papel enquanto estruturas consultivas do 

município, integrando os diversos atores participantes numa mesma área e promovendo o seu 

envolvimento na definição e proposta de planos de ação e medidas, constituindo-se como uma 

mais-valia para o próprio município. 

Cabe às autarquias, como elemento agregador, promover a ligação entre os diversos atores na 

persecução da implementação de uma efetiva política municipal de proteção e bem-estar 

animal, estratégica e eficaz, que possibilite o cumprimento da lei, proporcione soluções, agilize 

processos e vá ao encontro das expetativas da população e da sociedade civil.  
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O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal deverá ser formalmente constituído por 

de acordo com as exigências legais para este tipo órgão e deverá ser integrado por 

representantes de: 

 Serviço Veterinário Municipal/Centro de Recolha Oficial; 

 Forças de segurança: PSP e GNR/SEPNA; 

 Bombeiros; 

 Associações e organizações não-governamentais locais de proteção animal. 

Para além destas partes, será também de grande importância a inclusão do Provedor Municipal 

dos Animais neste Conselho. 

Pontualmente, também poderão participar em reuniões deste Conselho: 

 Grupos informais de apoio a animais; 

 Cuidadores informais de colónias de gatos; 

 Parceiros nacionais e/ou internacionais;  

 Representantes do Ministério Público ou do Governo Central para esclarecer e/ou 

aprofundar questões importantes para a proteção e bem-estar animal. 

As competências do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal deverão passar por: 

a) Criar as diretrizes para a definição de uma política municipal de proteção e bem-estar 

animal. 

b) Identificar e sinalizar ações prioritárias no município. 

c) Colaborar na elaboração do Regulamento Municipal de Proteção e Bem-estar Animal. 

d) Acordar e definir os procedimentos e mecanismos a acionar em situações de animais 

errantes, animais abandonados e aqueles em situação de maus-tratos, bem como o 

respetivo encaminhamento desses animais. 

e) Avaliar e propor formas de atuação face a situações que, pela sua importância e 

complexidade, careçam de apreciação urgente. 

f) Promover a consciencialização pública através da proposta de lançamento de 

programas educativos de cariz ambiental e de proteção animal. 

g) Propor a realização de: 

 Campanhas de esterilização/castração e de sensibilização para a importância de 

esterilizar/castrar os animais; 

 Campanhas de adoção; 

 Campanhas contra os maus-tratos e de sensibilização sobre adoção responsável, 

visando o combate ao abandono; 

 Campanhas de sensibilização sobre a importância e obrigatoriedade do registo dos 

animais de companhia. 
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h) Propor o estabelecimento de parcerias com entidades e organizações nacionais e 

internacionais com relevância para a prossecução da política municipal. 

i) Acompanhar a evolução do desempenho e da qualidade dos serviços prestados pelo 

Serviço Veterinário Municipal e pelo CRO. 

j) Promover e monitorizar a execução da política municipal acordada para a área e em 

observância com a legislação vigente. 

A criação deste Conselho vem estabelecer as necessárias pontes, os imperativos consensos e 

convergência entre os diversos atores. 

 
 
MEDIDA 4 
Criação do Regulamento Municipal de Proteção e Bem-estar Animal 

O Regulamento de Proteção e Bem-estar Animal pode fazer a diferença na vida dos animais que 

partilham a sua vivência connosco, reforçando a sua proteção. 

Este documento, cuja existência é vital para o desenvolvimento de uma verdadeira política de 

proteção e bem-estar animal no concelho de Almada, deverá conter em si disposições que, para 

além de espelharem o regime jurídico vigente, consigam um avanço qualitativo relativamente 

às questões de bem-estar animal, assegurando simultaneamente a promoção do 

desenvolvimento, saúde e qualidade de vida no município. 

 

PARA TERMINAR 
 

Esperamos da CMA um contributo para que os animais sejam reconhecidos como seres vivos e 

sencientes, que devem ser respeitados e protegidos, não apenas perante a lei mas também aos 

olhos dos cidadãos.  

Pretende-se que este documento seja interpretado como uma base de trabalho, como um guia 

para um trabalho contínuo na direção de tornar Almada num modelo de boas práticas. 

Quanto a nós, Amor Rafeiro, reiteramos a nossa disponibilidade para trabalhar com o Município, 

para, em conjunto com a vereação e com o SVM analisar com maior detalhe estas medidas e 

identificar a melhor forma de as por em práticas com os menores custos possível. 

 

Reafirmamos que o respeito pelos animais deve tornar-se num valor intrínseco de uma 

cidadania e de um município responsável. 

 


