
Exma. Senhora Directora da Direcção Geral de Veterinária, 
 
Drª Susana Isabel Ferreira Guedes Pombo 
 
No seguimento da petição assinada por 17.000 cidadãos e remetida à Assembleia da 
República em 07-01-2007 pelo fim do extermínio dos animais em canis/gatis 
Municipais, veio um Grupo de Munícipes de Oeiras entregar a 1 de Março de 2010, na 
1ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Oeiras, uma Petição Colectiva. 
Recolhidas mais de 1000 assinaturas, os peticionários solicitaram, atento o estatuído na 
Lei 92/95, de 12 de Setembro, no Decreto-lei nº 315/2003 de 17 de Dezembro e na 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais que fossem tidos na devida conta os 
seus anseios, preocupações e qualidade de vida dos animais do concelho de Oeiras. 
Na intervenção do porta-voz do Grupo de Munícipes na Assembleia Municipal, 
reforçou-se o pedido de resposta às questões formuladas e requeridas pelo deputado do 
PSD Luís Carloto a 25 de Janeiro de 2007 ao município de Oeiras. Entre outras 
perguntas, solicitou que lhe fossem prestadas informações quanto ao número de animais 
recolhidos, adoptados e abatidos nos últimos anos, ano a ano.  
Oeiras foi, dos 98 municípios inquiridos, um entre 34 a não responder a este pedido. 
 
Mais se acrescenta que, na referida Assembleia Municipal de 1 de Março de 2010, 
inscrita na acta nº3 referindo-se a Srª Vereadora Madalena Castro, ao estagnado 
programa PROJAOO, passamos a citar, “(…) tem várias premissas, uma delas tem a ver 
também com instalações condignas que a Câmara Municipal de Oeiras ainda  não tem”.  
Esta realidade é admitida pela própria Srª Vereadora, contudo continuam a recolher e a 
capturar animais para as ditas instalações.   
 
Tendo como certo que os agora denominados Centros de Recolha de animais funcionam 
quase exclusivamente como “corredores da morte” e não como locais provisórios com o 
intuito de lhes encontrar um lar, requereram os peticionários uma campanha urgente de 
esterilização de cães e gatos como forma de reduzir o número de animais abandonados, 
bem como a esterilização gratuita e obrigatória de todos os animais dados para adopção 
pelo canil/gatil. 
Sem perder de vista as intenções da petição referida, que não obteve resposta até à 
presente data, decorrido quase um ano, um Grupo de Munícipes vem acrescentar e 
denunciar através de Petição, um conjunto de situações que considera insustentáveis e 
nada dignas de uma Câmara Municipal que se tem pautado pelo slogan “Oeiras marca o 
ritmo”. 
Pedem por isso, uma inspecção urgente ao canil existente no concelho, sito na R. Piauí 
do Brasil em Paço de Arcos. Não licenciado pela Direcção Geral de Veterinária 
(DGV), encontra-se em situação ilegal, não cumprindo os requisitos mínimos exigidos 
pelo Decreto-lei nº 315/2003 de 17 de Dezembro. 
 
As instalações do referido canil, que se resume a uma divisão, não dispõem de 
estruturas nem equipamentos apropriados à manutenção dos animais em condições que 
lhes concedam bem-estar (nº1 do Artº 11º do Decreto-lei nº 314/ 2003 de 17 de 
Dezembro e Artº 7º do Decreto-lei nº 315/ 2003 de 17 de Dezembro). 
As escassas jaulas fixas e sobrepostas, possuem em maioria, dimensões exíguas, não 
tendo o espaço adequado às necessidades básicas dos animais ( alínea d) d).1 d).2 e) do 
Anexo III e Artº 8º do Decreto-lei nº 315/2003 de 17 de Dezembro). 



No que respeita a factores ambientais, é igualmente desprovido de temperatura, 
ventilação e luminosidade adequados à manutenção do conforto das espécies que 
alberga (Artº 9º do Decreto-lei nº 315/2003 de 17 de Dezembro). No que respeita a 
animais doentes ou feridos que por infortúnio são entregues no canil, não têm qualquer 
tipo de assistência (Artº13º e Artº33º do Decreto-lei nº 315/2203 de 17 de Dezembro).  
 
Exige-se que o canil informe de forma frontal os munícipes do abate dos animais findo 
o período estabelecido de 8 dias e que igualmente refira que os animais entregues pelos 
donos podem ser abatidos sem espera do referido tempo. A inverdade de “todos 
esperam pela adopção” pode conduzir a uma negligente e leviana entrega 
despropositada de animais pelos donos que crêem estar a ceder os seus animais para 
adopção. 
Por outro lado, a entrega de animais e a fácil recepção destes pelo canil, sem qualquer 
coima para o munícipe, é um incentivo à total desresponsabilização dos detentores que, 
quantas vezes quiserem, podem acolher e deitar fora depois, como lixo, os animais no 
canil municipal.  
Na autarquia também não existe uma politica activa de promoção animal. A divulgação 
dos animais para adopção do canil municipal na página da internet, não é actualizada 
com regularidade, as fotos de alguns animais permanecem sem substituição durante 
larguíssimos períodos de tempo (nº 4 do Artº 9º do Decreto-lei nº314/2003 de 17 de 
Dezembro). 
 
É do conhecimento geral, que todos os esforços de Associações e munícipes para 
fotografarem os animais do canil têm sido infrutíferos. O intuito é o de, através da 
divulgação de todos os animais recolhidos e de forma mais abrangente, conseguir-se 
poupar mais vidas.    
Campanhas de adopção de animais do canil e realizadas por este, só na “imperiosa” data 
de celebração do Dia do Animal, a 4 de Outubro (e com poucos animais), comemorado 
no dia instituído, independentemente do dia da semana que recaia a data. 
As adopções nas instalações do canil realizam-se somente uma vez por semana, 
desviando muitos adoptantes do município, para outros canis municipais que funcionam 
todos os dias para adopções. 
 
Contrariedade recorrente é o tempo inútil e demasiado extenso de permanência dos 
animais no canil quando existem já adoptantes, caso se dê a seguinte situação: o animal 
é capturado a uma 3ª feira, poderá findo 8 dias e segundo a lei em vigor, sair na 3ª feira 
seguinte, mas como as adopções são à 2ª feira, o animal só sai na 2ª feira seguinte, ou 
seja, praticamente 15 dias depois de entrar. 
Na plena convicção que o abate compulsivo de animais de companhia pode e deve ser 
minorado, apelamos à CMO que reúna as condições para que os esforços de munícipes 
e de associações de defesa animal sejam devidamente aproveitados em benefício dos 
animais e do município. 
Há mais de uma década, um relatório da OMS referia que “A remoção e abate de cães 
nunca deverá ser considerada a forma mais eficaz de lidar com o problema de excesso 
de população de cães na comunidade: não tem um efeito sobre a causa raiz do problema, 
que é a sobrepopulação dos cães”. 
Nas palavras do Dr. Fernando Rodrigues, Veterinário Municipal de Valongo “Cada 
animal abatido custa ao Estado cerca de 60 euros: custos de recolha, alimentação, 
eutanásia e incineração de um canídeo médio” pelo que a esterilização é um método, 
além de mais humano, mais económico que a eutanásia. Este método tem vindo a ser 



utilizado há mais de 3 décadas e comprovadamente não surte efeito prático, dado que a 
sobre população dos animais errantes continua e há-de continuar sem controlo se a 
eutanásia continuar a ser o método escolhido. 
 
Face ao exposto, e apesar de sabermos que está projectada a ampliação do espaço de 
recolha em Vila Fria, facto é que, até à finalização das obras destas instalações, centenas 
de animais vão continuar a entrar e a sofrer em condições degradantes até ao dia do 
abate, pelo que os peticionários vêm pelo presente meio solicitar à Direcção Geral de 
Veterinária que proceda à inspecção das instalações do canil situado na morada referida, 
R. Piauí do Brasil, e que sejam de imediato tomadas as medidas necessárias em 
conformidade com as leis em vigor sobre protecção e bem-estar animal.  
 
 
Esta Petição, assinada exclusivamente por residentes no concelho de Oeiras, vai ser 
entregue às seguintes entidades:  
Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, ao Conselho Profissional e Deontológico da Ordem 
dos Médicos Veterinários, ao Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e à 
ANVETEM. 
Na convicção de que os legítimos interesses e preocupações dos signatários merecerão 
destas entidades a devida consideração,  
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Oeiras, 25 de Fevereiro de 2011 
 
Os signatários 
 
 
NOME ENDEREÇO p/ efeitos de comunicação BI 
   

 
 


