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um pequeno corte da ponta da orelha esquerda, sinal 
internacional de animal esterilizado.
Cada colónia tem um responsável pela alimentação e 
limpeza do espaço e os animais gozam de protecção 
legal contra quem lhes inflija maus tratos.

Como se realiza a Campanha

Antes de iniciar a captura, os voluntários estabelecem 
contacto com as pessoas que habitualmente cuidam 
dos gatos e cuja colaboração é essencial. 
Depois procede-se da seguinte forma:
 - captura,
 - transporte para a Casa dos Animais 
   (ex. canil/gatil) onde serão esterilizados,
 - devolução à colónia.
Este trabalho é assegurado pelos voluntários.Todos os 
animais serão desparasitados interna e externamente 
e tratados se sofrerem de alguma doença.

Se quiser colaborar como voluntário(a) na Campanha 
contacte os Serviços da Junta ou envie e-mail para 
campanha.esterilizacao@gmail.com
Será contactado de imediato.
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Os gatos e a cidade de Lisboa:
uma longa história de convivência

Desde tempos imemoriais que os gatos silvestres, 
vivendo em colónias de rua, fazem parte da cidade 
prestando-lhe grandes benefícios, hoje como outrora, 
no combate aos ratos e outras pragas.

Como se reproduzem rapidamente, (um casal pode 
dar origem a 420 000 animais ao fim de sete anos)
a sua população tem crescido, em certos locais da ci-
dade, de forma descontrolada, com prejuízo para os 
próprios, que ficam com escassez de alimento, e para 
os moradores que são incomodados pelos ruídos de 
acasalamento e pelo mau cheiro.

Esterilizar é a solução
Matar gatos, com veneno ou outros métodos, não é 
solução. Para além de cruel, ao fim de pouco tempo 
outros gatos virão ocupar o espaço vago, levando à 
mesma situação daí a uns tempos.
Além de ser punido por lei, tal comportamento gera 
conflitos, por vezes graves, entre vizinhos. 
A solução consiste em esterilizar machos e fêmeas 
para constituir colónias estáveis, devidamente regis-
tadas na Casa dos Animais da Câmara Municipal de 
Lisboa. Os animais esterilizados são marcados com 

Este projecto resulta de uma par-
ceria entre a Câmara Municipal 
de Lisboa e o Grupo de Lisboa 
Campanha de Esterilização de 
Animais Abandonados e tem o 
apoio da sua Junta de Freguesia.

Dia 7 de Outubro, será realizada 
uma sessão de apresentação aos 
moradores, às 17h30, no Centro 
de Atendimento do Castelo, Rua 
do Espírito Santo

Informações

Na Junta de Freguesia, 
Drª Idália Aparício tel. 218875150
No GLiCEaa através do email:
campanha.esterilizacao@ gmail.com
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