
PETIÇÃO 
 

Por uma inspecção urgente ao canil ilegal da câmara municipal de Oeiras  
 

Em pleno século XXI é uma vergonha para a Câmara Municipal de Oeiras as 
instalações degradantes onde alberga os animais que pelas mais diversas razões têm 
o infortúnio de lá irem parar. 

O canil existente no concelho, na Rua Piaui do Brasil em Paço de Arcos, é ILEGAL, 
não está licenciado pela Direcção Geral de Veterinária (DGV) porque não cumpre os 
requisitos mínimos exigidos pela  lei (Decreto-Lei nº 315 de 2003).  

Os animais são mantidos, em condições absolutamente deploráveis e inaceitáveis 
contrárias aos mais básicos princípios de saúde e bem-estar animal e numa clara 
violação das leis existentes sobre protecção animal. 

Ao contrário do que a legislação prevê as boxes são autênticos cubículos, não 
dispondo os animais do espaço adequado às suas necessidades fisiológicas. Os cães 
de grande porte não têm sequer espaço suficiente para estarem deitados ou se 
virarem naturalmente. A ventilação e a luminosidade são praticamente inexistentes. 

Contrariamente ao estabelecido na legislação em vigor, os animais doentes ou feridos 
não têm qualquer tipo de assistência veterinária. 

Na autarquia não existe uma política activa de promoção animal. Os esforços por parte 
de cidadãos ou associações no sentido de promover a adopção dos animais são 
obstruídos. 
  
É impedido que os animais sejam fotografados por cidadãos ou associações, o que 
impede a sua divulgação.  
 
Podendo os animais serem abatidos ao fim de 8 dias (com excepção dos entregues 
pelos próprios donos que podem ser abatidos de imediato) – e não podendo ser 
adoptados antes de decorrido esse período – resulta que em muitos casos, não existe 
um tempo de disponibilidade do animal para adopção, daí resultando o abate 
indiscriminado de praticamente todos os animais que entram no canil, mesmo os 
saudáveis. 
 
Oeiras foi, tal como todos os outros concelhos do país, submetida à petição 
“Tratamento condigno e pelo fim do extermínio dos animais em canis/gatis municipais”, 
apresentada por um deputado da Assembleia da República, em que numa das 
perguntas solicitava o número de animais recolhidos, adoptados e abatidos nos 
últimos anos, ano a ano. Oeiras foi um dos poucos municípios a não  responder a este 
pedido, tendo a responsável do canil ignorado esta petição, não respondendo como 
lhe competia.  
 
Como o concelho não possui gatil, os gatos capturados ou são abatidos ou colocados 
na colónia do Jardim Municipal de Oeiras, ficando expostos a todas as crueldades que 
lhes queiram infligir. 
 



Outras Câmaras Municipais melhoraram, aceitaram o que se lhes apontou de errado e 
implementaram uma verdadeira política de protecção e bem-estar animal que são 
exemplos a seguir como em: Sintra, Seixal, Valongo, Vinhais, Lagos, etc. 
 
Sendo Oeiras considerado um dos concelhos mais desenvolvidos e ricos do país, é 
inadmissível que esta lacuna prossiga e que se continue a presenciar a falta de 
respeito, preocupação e sensibilidade para com os animais. 
Mais do que melhorias estruturais (sem dúvida importantes), o fundamental são as 
melhorias comportamentais e acima de tudo humanas. 
O problema principal é a falta de vontade para mudar o que quer que seja, por pouco 
que seja. 
 
Face ao exposto, e apesar de sabermos que irá ser construído um novo canil, facto é 
que, entretanto, os animais que dão entrada no actual canil não têm as condições 
exigidas e daqui até lá muitas centenas de animais vão continuar a sofrer e perecer, 
pelo que os abaixo-assinados vêm pelo presente meio solicitar à Direcção Geral de 
Veterinária que proceda à inspecção do canil municipal de Oeiras e que sejam de 
imediato tomadas as medidas necessárias e em conformidade com as leis em vigor, 
sobre protecção e bem-estar animal. 
 
 
Esta petição será enviada para o Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, Prof. Doutor 
António Manuel Soares Serrano, a Ordem dos Médicos Veterinários e a Direcção 
Geral de Veterinária. Na convicção de que os legítimos interesses e preocupações dos 
signatários merecerão destas entidades a devida consideração,  
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Oeiras, 27 de Dezembro de 2010  
 
Os signatários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


