
ACTA Nº 1/2009 
Aos trinta e um dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, realizou-se o I Encontro “Pelos 
Animais” no Espaço + em Aljezur, organizado pela AEZA (Associação Ecologista e 
Zoófila de Aljezur), com a colaboração da C.M.A. (Câmara Municipal de Aljezur) e 
ANVETEM (Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios), com início às 
10,00 h, e com o seguinte tema em debate:---------------------------------------------------------- 

      1-A importância do trabalho dos médicos veterinários municipais junto das populações e a 
sua colaboração com as associações de defesa dos animais, a responsabilidade dos 
municípios na protecção dos animais e a adopção de cães e gatos a partir dos canis/gatis 
municipais, numa "perspectiva moderna e actual da defesa do bem-estar e saúde animal e, 
ainda, da saúde pública e higiene pública veterinárias, a identificação de estratégias de 
actuação concertadas, criação de sinergias, potenciar acções e agilizar procedimentos".----- 
Neste evento estiveram presentes: Executivo da C.M. Aljezur e Presidente da Assembleia 
Municipal, AEZA-Ass. Ecologista e Zoófila de Aljezur; ANVETEM-Ass Nac. Médicos 
Vet. Municipais; MVM de Aljezur, MVM de Monchique, MVM de Faro, MVM de Seixal, 
MVM de Sintra, MVM de Peniche, MVM de Valongo; PRAVI- Projecto de Apoio a 
Vitimas Indefesas; MVM Portel; Grupo de Vol. Do canil/gatil municipal do Seixal; MVM 
de Alcochete; MVM Torres Novas; Ass. Animais de Rua e vários outros MVMs, 
Representantes da Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais e associações de protecção 
animal vindos de vários pontos do País.--------------------------------------------- 
Iniciados os trabalhos com a nota de boas vindas do Presidente da Câmara Municipal de 
Aljezur, Sr. Manuel Marreiros, onde salientou a importância desta iniciativa, e o trabalho 
desenvolvido pela AEZA em parceria com o Município, através da elaboração de um 
Protocolo que data de 2006. Informou também que está para breve a construção de novas 
instalações do canil/gatil, a fim de dar melhores condições aos nossos animais.--------------- 
Seguiu-se a intervenção do Presidente da AEZA, Armando Frade, que agradeceu a todos os 
que tornaram este Evento uma realidade. Fez um breve resumo do trabalho desenvolvido 
pela AEZA, criada desde Maio de 2001, por um grupo de voluntários apostados em criar 
melhores condições de saúde e bem-estar aos animais abandonados ou maltratados. Aposta 
ganha e com resultados satisfatórios. Salientou a importância do Protocolo celebrado com o 
Município de Aljezur, que ajuda a suportar as despesas de alimentação, cuidados médico 
veterinários, serviço de limpeza e apoio logístico. A AEZA conta também com a ajuda de 
alguns sócios voluntários na limpeza do canil ao fim-de-semana; realiza campanhas de 
esterilização gratuita de cães e gatos, de adopção responsável, angariação de fundos e de 
sensibilização da população em geral. Desde o seu início a AEZA já promoveu a adopção 
de cerca de 700 animais.------------------------------------------------------------------------------- 
-A terceira intervenção teve a cargo da Presidente da ANVETEM, Dra. Ana Elisa, que 
também é médica veterinária municipal de Peniche, que começou por agradecer ao 
Município de Aljezur a recepção deste evento e à AEZA pela iniciativa, assim como a todos 
os presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Apresentou um trabalho onde salientou a importância dos médicos veterinários como 
autoridade principal na aplicação de regras básicas de saúde pública e animal, bem-estar e 
segurança dos animais. Existe um organismo central (Ministério da Agricultura), a Direcção 
Geral e Direcções de serviços regionais da qual dependem os MVM. Os princípios básicos, 
são: a informação das populações, a sensibilização; a articulação com as autoridades 
policiais (ex: SEPNA, PSP e Polícia Marítima), as preocupações ambientais, o tratamento 
do cadáver dos animais de companhia, que é da responsabilidade dos municípios. 
Actualmente o canil municipal designa-se centro oficial de recolha de animais. Disse ainda 
existir a falta de responsabilização dos donos pelo abandono dos animais ou entrega na via 
pública. Os canis municipais não têm capacidade de albergar todos os animais 



abandonados, como tal, é necessário encontrar soluções para evitar o abandono dos animais, 
devemos ser pro-activos, incentivar a adopção responsável e sensibilização das populações, 
principalmente as crianças; a esterilização, que já é feita por mvm em alguns Municípios. 
Falou ainda da importância da vacinação da raiva e o despiste da doença de “leishmaniose” 
e da identificação electrónica dos animais, que actualmente não é eficaz, mas a legislação 
está a ser revista. A associação congratula-se com todos os MVM e com os executivos dos 
Municípios onde já são aplicadas as boas práticas. Como nota final afirmou ter pena que 
não tenha comparecido nenhum elemento da Direcção Geral de Veterinária.------------------ 
Interrupção dos trabalhos por quinze minutos, para intervalo. ------------------------------------ 
-Reiniciados os trabalhos com a intervenção da Cristina Ferreira (Grupo de Voluntários do 
Canil Municipal do Seixal) que falou do trabalho que este grupo de voluntários tem feito 
em prol da saúde e bem-estar dos animais do concelho do Seixal, desde dois mil e quatro. 
Informou que trabalham com animais de rua e no canil municipal com a colaboração do 
médico veterinário municipal, Dr. Miguel Almeida, presente neste encontro. Promovem 
campanhas de esterilização e adopção responsável, e contam com o apoio logístico do 
Município e SOS animal. Informou que foram feitas obras de melhoramento no canil, têm o 
apoio de nova médica veterinária (Dra.Cláudia Florêncio). Deixou como nota final a 
importância da parceria e interligação entre o Gabinete do Médico veterinário, a associação 
e a sensibilização da população. O resultado é que, deixaram de haver animais abatidos no 
canil, são feitos tratamentos a animais doentes e esterilizações, custos suportados pelo 
Município. Seria interessante fazer um estudo dos custos do antes e depois da aplicação 
destas medidas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Seguiu-se a intervenção do MVM de Valongo, Dr. Fernando Rodrigues, que falou da sua 
experiência como médico veterinário e do trabalho que desenvolveu e que foi apresentado 
como tese de mestrado, que se baseou em “Estratégias para controlar a população dos 
animais”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Falou da importância do controlo da população de cães e gatos vadios, como tal é muito 
importante promover campanhas de esterilização. Dos seis mil animais abandonados no seu 
concelho, quatro mil são eutanasiados. Frisou ainda que o problema dos animais de rua é 
um problema de saúde pública, mesmo com animais esterilizados, porque é difícil controlá-
los a todos, isto deriva em problemas de agressividade e as pessoas também não gostam de 
ver os animais a deambular pelas ruas. Nascem setenta mil animais todos anos e apenas são 
adoptados cerca de dez mil, não é possível adoptá-los a todos. As leis não são eficazes e as 
pessoas não são responsabilizadas. Estas normas só podem funcionar se forem feitas em 
conjunto. Falou da importância da esterilização precoce, porque está provado que evita os 
tumores mamários, obesidade e problemas urinários. Existe muito preconceito em relação à 
esterilização e castração; informou que foi efectuado um estudo nos EUA que prova que é 
mais económico a esterilização que a eutanásia. Falou também de comportamentos de risco, 
nomeadamente, o abandono, falta de uso de trela, alimentar animais vadios sem os 
esterilizar, etc. A finalizar, frisou a importância de campanhas de sensibilização dos jovens 
e crianças e promover o acesso à esterilização a custos controlados e incentivos de 
entidades públicas, com protocolos entre o Estado e clínicas veterinárias, e o papel 
fundamental da comunicação social na divulgação. ------------------------------------------------ 
Pelas treze horas, intervalo para o almoço. ----------------------------------------------------------- 
Pelas quinze horas foram reiniciados os trabalhos, com a intervenção da MVM de Torres 
Novas, Dra. Lurdes Santos que fez a apresentação de um pequeno filme sobre as instalações 
e trabalho desenvolvido. Disse que existe um Centro de Recolha Oficial de Animais 
Intermunicipal que abrange quatro concelhos. Em termos de pessoal dispõem de quatro 
médicos veterinários e quatro tratadores/apanhadores e têm serviço de urgência (piquete) 
vinte e quatro horas. Dispõem de uma viatura de captura e transporte de animais equipada 



com câmara frigorífica e material de captura. Têm também incineradora devidamente 
licenciada pela DG Veterinária. Fazem também um bom trabalho a nível da adopção 
responsável e desenvolvem iniciativas, nomeadamente, encontro/convívio dos animais 
adoptados com os seus donos. Desde 2007, promoveram a adopção de mais de trezentos 
animais. A esterilização/castração dos animais será o próximo desafio. ------------------------ 
De seguida a intervenção da MVM de Portel, Dra. Antónia Rosa. Falou das dificuldades 
que enfrentou quando chegou a Portel, tentou adaptar-se e desenvolver o seu trabalho, dado 
que havia alguns anos que o Município não tinha médico veterinário. O primeiro desafio 
que teve foi um problema grave de saúde pública, uma queixa de um proprietário de um 
terreno que era ocupado por uma senhora que albergava dezenas de animais, cães, gatos, 
etc., sem condições de higiene e de saúde. Apresentou o problema à Autarquia e em 
conjunto tentaram resolver o melhor possível, dado que não tinham canil municipal. Fez 
vacinação e teste de “leishmaniose” e promoveram campanhas de adopção, nomeadamente 
através de uma associação Alemã, depois de confirmada a idoneidade da mesma, cuja ponte 
foi feita com a amiga dos animais a Gerlinde. Contou com a colaboração de alguns médicos 
veterinários para tratamento e esterilização dos animais e apoio da Autarquia na resolução 
deste problema. -----------------------------------------------------------------------------------------  
A seguir a intervenção de Marisa Brito, na qualidade de colaboradora e sócia da AEZA e 
como membro da Associação Animais de Rua, disse ter orgulho em ajudar a AEZA. 
Apresentou um vídeo onde mostra o trabalho desenvolvido pela associação Animais de 
Rua, que nasceu no Porto, cresceu e já se estende a todo o país, nomeadamente na captura 
de animais (cães e gatos), tratar doenças, desparasitar, esterilizar e devolver ao meio, 
quando não é possível a sua adopção responsável. Estes animais são mantidos em colónias e 
controlados. Estes animais são identificados através de 1 pequeno corte na orelha esquerda, 
quando o animal está anestesiado. Esta associação ajuda os animais de Rua e animais de 
pessoas carenciadas. Informou que é a associação que faz a ponte entre os donos 
carenciados e o médico veterinário. Disse que qualquer pessoa pode ajudar, sendo sócio ou 
através de donativos. ----------------------------------------------------------------------------------  
A seguir, a intervenção da MVM de Alcochete, Dra. Maria João Ramos, que informou que 
apesar de não ter canil municipal, tem um espaço onde albergam os animais. Apesar de não 
ser o ideal, os animais não são abatidos. Informou que em 2007, promoveu conjuntamente 
com outros colegas, um concurso de cães, denominado de “cães normais”. Promove 
campanhas de sensibilização junto das crianças, fez uma exposição de trabalhos feitos por 
crianças do jardim-de-infância. Promove outras iniciativas, nomeadamente, a comemoração 
do dia do animal, demonstração de animais de busca e salvamento.----------------------------- 
Salientou que existe uma associação que faz um bom trabalho em prol do bem-estar dos 
animais, e se houver vontade politica, poderá ser feito um Protocolo entre as duas entidades. 
Informou que com o apoio do Município fez a campanha de vacinação da raiva 
gratuitamente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A intervenção do Dr. Vasco Reis, (médico veterinário aposentado), baseou-se na sua 
experiência de mais de vinte anos ao serviço do concelho de Aljezur, e como membro 
fundador da AEZA. Falou das dificuldades que os médicos veterinários tinham em termos 
de instalações e de meios, assim como a incompreensão da população na aplicação das 
regras que tinha que cumprir e fazer cumprir, mas com muito esforço e perseverança 
conseguiu levar a bom porto a sua actividade. Sempre se debateu com o Município para 
conseguir ter um espaço para albergar os animais errantes e mal tratados. Finalmente em 
Maio de dois mil e um, com um grupo de voluntários foi possível constituir uma associação 
(AEZA), que nos dias de hoje, apesar das condições do espaço não serem as ideias, temos 
feito um excelente trabalho em prol dos animais do concelho, e não só. Falou também da 
sua experiência como adepto de comida vegetariana, pela qualidade da sua saúde e cada vez 



mais, pelo respeito pelos animais, face aos maus-tratos a que são sujeitos, tanto a nível de 
produção intensiva, como pela forma desumana e cruel como são abatidos. A sócia Lurdes 
Bento, interveio para salientar que a actividade da AEZA não se esgota apenas com a 
receita do Protocolo, que é insuficiente para cobrir todas as despesas inerentes à nossa 
actividade e concretizar os nossos objectivos, é necessário desenvolver campanhas de 
angariação de fundos, organizando e participando em iniciativas no concelho, assim como, 
a angariação de novos sócios.-------------------------------------------------------------------------- 
-Seguiu-se a intervenção da Dra. Conceição Valdágua, que enalteceu o trabalho do MVM 
de Valongo no controlo da população de animais indesejados, assim como, os bons 
exemplos dos outros m.v.m. e associações de defesa e protecção de animais presentes. 
Como sabemos existem m.v.m. que ainda não são sensíveis a estas causas, que nos seus 
canis municipais os cães estão em condições indecentes e são abatidos sem dignidade. Para 
evitar algumas situações desagradáveis a Pravi, responsabiliza-se pelos animais como fiéis 
depositários, tratando e albergando em famílias de acolhimento temporário e promovendo a 
sua adopção. Realçou a importância da interacção dos animais com crianças, jovens e 
idosos, assim como, o papel fundamental do m.v.m. em parceria com associações. É 
importante fazer legislação e fazer cumpri-la, responsabilizar e penalizar os que infringem 
maus-tratos aos animais.------------------------------------------------------------------------------ 
O encontro foi encerrado pelo Presidente da AEZA, agradeceu o empenho de todos os 
presentes neste evento e destacou como notas positivas e negativas: 
---------------------------------------------------Notas Positivas---------------------------------------- 
Em primeiro plano e com muito agrado, experimentámos o prazer de contar com a presença 
e apoio de todo o executivo da CM de Aljezur, através do seu Presidente; Vereadores e 
Presidente da Assembleia Municipal, que para além de nos honrarem com as suas 
presenças, deixaram vincada mais uma vez, uma atitude moderna; preocupada e sensível, 
no que concerne à forma como os animais em Portugal são tratados.· 
Este evento que teve um resultado francamente positivo, onde todos os presentes puderam 
ter uma ideia geral do que de bom já se faz em Portugal e que para tal foram fundamentais 
as apresentações de: AEZA-Ass. Ecologista e Zoófila de Aljezur; ANVETEM-Ass Nac. 
Médicos Vet. Municipais; MVM de Valongo; PRAVI- Projecto de Apoio a Vitimas 
Indefesas; MVM Portel; Grupo de Vol. Do canil/gatil municipal do Seixal; MVM de 
Alcochete; MVM Torres Novas; Ass. Animais de Rua e vários outros MVMs e associações 
de protecção animal vindos de vários pontos do País.----------------------------------------------- 
Ainda alguns cidadãos e entidades, que não participando tão activamente, mesmo assim nos 
deixaram os seus testemunhos e ideias dos bons exemplos a seguir.------------------------------ 
 ------------------------------------------------------Notas Negativas----------------------------------- 
Como aspectos menos positivos, temos a apontar, o desinteresse e falta de comparência 
neste importante evento em prol do bem-estar animal e, de actuação sobre os mesmos de 
forma mais humana, actual e civilizada, das seguintes entidades: MVM de Lagos; MVM de 
Odemira; MVM de Lagoa; MVM de Silves; Dir. Geral de Veterinária e alguns outros 
MVM do Algarve, que apesar dos vários convites feitos, de pouco ou nada fizerem para se 
actualizarem nos aspectos e temas anteriormente referidos, sendo muitos deles canis/gatis 
onde os animais são eutanasiados ao fim de alguns dias, não nos deram o prazer da sua 
presença e nem ao menos se dignaram em apresentar justificação para tal. --------------------- 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSÕES: 
 
-Como podem colaborar as associações e os mvms? 
- Saudável lobbying junto dos decisores políticos. 
- Alerta para situações de maus-tratos e abandonos – procedimentos 
  correctos junto das entidades e actuações conjuntas. 
- Alertas para animais perdidos e encontrados. 
- "Tutores de bairro" para animais - ver exemplo de C. M. Cascais. 
- Formação no sector - maneio e gestão de canis/gatis, informações 
   básicas sobre comportamento, saúde e sobre bem-estar animal, 
   educação e sensibilização das populações. 
- Campanhas de esterilização/ castração, 
- Campanhas de educação/ sensibilização, dos cidadãos em geral e 
   principalmente das crianças e jovens. 
- Campanhas contra o abandono e maus-tratos aos animais. 
- Campanhas de adopção responsáveis, 
- Campanhas de angariação de donativos, para cobrir despesas gerais 
 
Terminadas as intervenções e não havendo mais assuntos a discutir deu-se por encerrado o I 
Encontro “Pelos Animais” do qual foi elaborada a presente acta que vai ser assinada pelos 
Presidente da Assembleia-geral e Presidente da Direcção da AEZA. 
 

A Presidente da Assembleia-geral da AEZA, 
 

Maria de Lurdes Bento 
 
* 
 

O Presidente da Direcção da AEZA, 
 

Armando Frade 
 
 
 
 


