
UP! United Paws, Associação de Defesa de Ambiente    |     5013 907 513  |  
up.unitedpaws.portugal@gmail.com  |  www.facebook.com/unitedpawsportugal/  

 

 

 

INTERVENÇÃO ASSEMBLEIA MUNICIPAL 30.09.16 

Lei 21/2016 

Política Esterilização Animais e Sensibilização População 

 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Srs Deputados Municipais 

Srs Presidentes de Juntas de Freguesia 

  Esta intervenção destina-se a apresentar a V. Exas, de forma sucinta, a Lei 27/2016, a 
traçar um panorama da situação do abandono de animais de companhia no nosso concelho, 
das respostas que têm sido dadas pela autarquia, pelas associações e protectores e das 
medidas que, no nosso entender, devem ser tomadas para cumprirmos a lei e trazermos o 
bem-estar animal ao concelho. 

  No dia 9 de Junho foi aprovada na Assembleia da Republica, por unanimidade, a lei 
que privilegia a esterilização como forma de controlo da população de animais abandonados e 
errantes e que proíbe, a partir de Setembro de 2018, os abates de cães e gatos nos canis 
municipais. A lei foi publicada em DR a 23 de Agosto e entrou em vigor a 23 de Setembro. 

  Nos dois anos que decorrem até à proibição dos abates, as Câmaras têm de 
implementar campanhas de esterilização com o objectivo de reduzir o número de cães e gatos, 
reduzir o abandono e, consequentemente, as entradas de animais nos canis. No caso 
específico dos gatos está ainda prevista a concretização de programas CED (Capturar-
Esterilizar-Devolver), ou seja, as colónias são identificadas, os gatos são capturados, 
esterilizados e devolvidos ao seu habitat. 

  A esterilização poderá assegurada nomeadamente através de protocolos, que 
garantam preços controlados, com clinicas privadas da zona de cada Câmara. Ou pelo 
Veterinário Municipal, ou Veterinário de apoio, nas instalações do Centro de Recolha Oficial, 
quando este apresenta capacidades para tal. 

Estipula o diploma que os animais recolhidos pelos canis, que não sejam reclamados 
pelos seus detentores no prazo de 15 dias, presumem-se abandonados e são obrigatoriamente 
esterilizados e encaminhados para a adoção por pessoas individuais ou instituições zoófilas. 

Para tal, as Câmaras têm a obrigação de divulgar ao público, de forma adequada e 
regular, os animais disponíveis para adoção, nomeadamente através de plataforma 
informática. 

  Os canis não licenciados devem ser modernizados, com vista à sua melhoria e criadas 
as condições para acolherem os animais com dignidade e de acordo com a legislação vigente. 
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  A educação na escola e a dinamização de campanhas de sensibilização para o respeito 
e a proteção dos animais e contra o abandono são apontadas como sendo da responsabilidade 
do Estado, em conjunto com o movimento associativo e as organizações não-governamentais 
de ambiente e de proteção animal. 

Eis, em resumo, os principais aspectos da lei 27/2016. 

Mas, acrescentamos nós que temos experiência no terreno, a esterilização unicamente 
dos animais dados em adopção não será suficiente para reduzir de forma significativa o 
abandono e evitar que em Setembro de 2018 as Câmaras se vejam a braços com a 
sobrelotação dos seus canis. É necessário implementar campanhas de esterilização para 
animais de munícipes carenciados, que não têm meios financeiros para pagar uma 
esterilização no privado. As ninhadas domésticas são, sem dúvida, a principal fonte da 
sobrepopulação de animais. E é aqui que está uma das principais necessidades de intervenção. 
No caso dos gatos devem ainda ser implementados Programas CED, por forma a Capturar, 
Esterilizar e Devolver esses animais, conseguindo assim Colónias identificadas e controladas. E 
ajudando dezenas de munícipes que se entregam de forma anónima e altruísta a um trabalho 
cívico de grande importância no controlo destas populações de animais.  

  A nosso ver, é urgente também uma maior responsabilização dos (como denominados 
na lei) ‘Proprietários’ dos animais. E este ponto merece uma enorme reviravolta em Odemira. 
O abandono de um animal num Canil Municipal/Centro de Recolha Oficial não pode ser 
facilitado e deve até ser penalizado de alguma forma. A responsabilidade por um animal, que 
implica cuidados e gastos, não pode ser passada para as mãos do município de ânimo leve, 
como se de um acto aceitável se tratasse. E este último não o deve receber com semelhante 
leviandade.  
  Os Centros de Recolha Oficiais não são sequer obrigados a receber todos os animais e 
em alguns deles a entrega de um animal implica requerimentos e autorizações e ainda uma 
taxa penalizadora. 

  Olhando por alto para o panorama de Odemira, temos uma situação por um lado 
completamente descontrolada em termos de crescimento populacional de animais, por outro 
ainda de dimensões relativamente pequenas, em comparação com outras zonas do país. O que 
torna o momento ainda mais propício para o início de uma intervenção séria e eficaz.  

  Segundo dados gentilmente cedidos por 12 Freguesias, tínhamos em 2015 13.673 cães 
registados, faltando-nos ainda os registos da Freguesia de S. Luís, que conta com uma 
dimensão considerável, como sabemos. Consideremos, então, muito por baixo, os 13.800 
animais registados nas Juntas de Freguesia do nosso concelho, em 2015. A nossa experiência 
diz-nos que pelo menos metade dos cães existentes não estão registados, assim assumimos 
que, mais uma vez por baixo, existem cerca de 27.600 cães no nosso Concelho.  
  No que respeita a Gatos, o nosso conhecimento é muito menor, mas temos em curso 
neste momento uma Recolha de Dados sobre Colónias de Gatos, junto de cidadãos anónimos 
que elam por estas populações de gatos de ninguém. Em poucos dias e tendo como único 
meio as redes sociais, os números mostram que a realidade não é a que o cidadão comum vê. 
Apenas da área mais habitada da Freguesia de V.N.Milfontes e numa escassa parte da 
Freguesia de São Salvador e Sta Maria foram localizadas 13 colónias com uma média de 20 
animais cada, cerca de 40% destes serão fêmeas a maioria por esterilizar. 
  Temos também um número incalculável de ninhadas de cães e de gatos que são 
mortos à nascença de forma artesanal, o que sendo normal na zona é também ilegal aos olhos 
da lei vigente neste momento e inaceitável em pleno sec XXI. 
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  Por ano centenas de cães dão entrada no Canil Municipal, cerca de 90% são entregues 
pelos seus donos, simplesmente porque não os querem mais, como se de um mono se 
tratassem. Deles apenas uma ainda pequena percentagem consegue ser encaminhada para 
adopção. Alguns deles regressam ao Canil e de algumas cadelas chegam mais tarde as suas 
ninhadas ou já cachorros.  
  O nosso Concelho tem ainda uma particularidade que a nosso ver não pode ser 
ignorada. As intituladas ‘Matilhas’, actividade económica que em muito tem contribuído para a 
taxa de abandono e maus-tratos de cães e sobre a qual desafiamos a reflexão quanto à 
necessidade de uma legislação autárquica mais apertada. 

  Dado o exposto, vimos realçar a necessidade e urgência de implementar Políticas de 
Esterilização de Animais e de Sensibilização da População pelo bem-estar animal e contra o 
abandono, sérias e a curto prazo, no sentido de uma redução drástica da população de animais 
domésticos, até Setembro de 2018. 

  Para uma maior noção da velocidade de crescimento da população de cães, uma 
fêmea e um macho não esterilizado e as suas ninhadas podem dar origem a 12 cães num ano, 
mas o número cresce para os 382 em três anos e os 12.680 em cinco anos, podendo 
ultrapassar os 80.000 cães em 10 anos. Se considerarmos, apenas, 10.000 pares de fêmeas e 
machos não esterilizados, dos 27.600 cães existentes no concelho, concluímos que, se nada for 
feito, em 2018 existirão mais cerca de 3.500.000 animais que em 2015.  
  No caso dos gatos os números não são muito diferentes.  
  Claro que falamos de números e a vida não se trata de matemática, parte destes 
animais não passará da nascença e outros tantos morrerão na flor da idade, de qualquer forma 
os números são assustadores. 

  É urgente controlar esta evolução! 
  E a esterilização é a única forma de o conseguir. Sim é alterar o curso natural, mas os 
animais de companhia foram seleccionados pelos humanos para terem as características que 
têm hoje em dia e dependem de nós para sobreviverem. Há muito pouco de natural em 
comerem ração, em irem ao veterinário ou em dormirem dentro das nossas casas, mas essa é 
a melhor forma que temos de cuidar deles responsavelmente. Do mesmo modo, no que 
respeita à reprodução dos animais de companhia, a melhor forma que temos de evitar que 
nasçam mais animais para uma vida de sofrimento é a esterilização, a qual não causa mal físico 
nem psicológico aos animais. 

  Sabemos que há bons exemplos por parte de algumas Câmaras Municipais espalhadas 
pelo nosso país. E sabemos que a Câmara de Odemira está neste momento a avaliar formas de 
alterar a situação do Município, tentando colocar-se ao lado de outros Concelhos Éticos em 
relação ao Animais. Não podemos deixar de congratular o esforço que tem sido feito por parte 
do Vereador Hélder Guerreiro para dialogar e encontrar formas para um caminho de mudança 
deste paradigma. De qualquer forma, vimos sublinhar a urgência de uma intervenção precoce, 
numa problemática em que cada dia conta.  

Estamos aqui também, para dizer mais uma vez, agora publicamente, que estamos 
disponíveis para colaborar com a autarquia na aplicação da lei, pelo que desde já pedimos uma 
reunião ao Sr. Presidente da Câmara para analisarmos as formas de que pode revestir essa 
colaboração. 

Gratos pela atenção. 

Em nome da UP! United Paws, 
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