
 

 

   
 
 

 
 

Viseu, 19 de março de 2018 
 
 

Assunto: Execução da Lei da 27 /2016 de 23 de Agosto pela Câmara de Viseu – Comunicação da Campanha 

Esterilização Cães e Gatos 

 

  
 

 
 

 
 

Exms.º Srs. 

Campanha Esterilização Cães e Gatos 

mailto:campanha.esterilizacao@gmail.com 

 

 

Em relação à sua comunicação que mereceu toda a nossa atenção vimos informar que: 

 

1- O Municipio de Viseu sempre se empenhou em resolver a existência de animais abandonados, 

vadios e respetiva proliferação. O seu aumento tem vindo a preocupar cada vez mais a Camara 

Municipal de Viseu, não só pela possibilidade de pôr em perigo pessoas e bens, com a existência de 

ataques a animais de produção e ameaças às próprias pessoas, mas por se tratar também de um 

problema de saúde pública, pois os animais são transmissores de doenças e parasitas ao homem, 

conspurcam a via pública com fezes e restos de lixo retirados dos contentores, aumentando os riscos 

quando há animais em excesso. 

 

2- Perante a problemática da existência de animais abandonados e vadios e a proliferação dos 

mesmos, o Município de Viseu e a Associação Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, em 

colaboração, têm prestado um serviço importante no acolhimento e tratamento dos animais que têm 

sido capturados. 

 

3- Atualmente o Municipio tem dois protocolos com a Associação o Cantinho dos Animais 

Abandonados de Viseu 

a) Protocolo de acolhimento dos animais abandonados do Município de Viseu, recolhidos pelos 

serviços municipais na área do Município na via pública. 

 



 

 

 
 

 
b) Protocolo de Colaboração para aplicação do método CED (Capturar – Esterilizar – Devolver), atuando 

essencialmente em concentrações de gatos (colónias) que existam no Concelho de Viseu. Este 

protocolo foi iniciado em 2015 entrando agora no seu quarto ano tendo sido renovado em 2017 com 

validade até ao fim de 2018. 

Este protocolo requer o envolvimento da sociedade pois terá que haver a que pessoas 

(individualmente ou em associação), devidamente identificadas, fiquem responsáveis pelos animais, 

comprometendo-se durante todo o ano (férias inclusive), não só em relação à alimentação, mas 

também quanto à limpeza dos espaços onde eles se encontram e que são de todos, pelos cuidados 

hígio sanitários que necessitam e pelos danos que possam causar. Só assim se pode devolver aos 

espaços públicos os animais intervencionados, que são desparasitados e ficam identificados 

eletrónicamente, tal como está previsto atualmente pela legislação mais recente. 

 

4- Para cumprimento da legislação está a administração do Municipio de Viseu com intenções de 

instalar um CRO, não estando associado a um CRO intermunicipal conforme mencionado na vossa 

comunicação. 

Visto haver protocolo com uma associação protetora de animais, o Municipio de Viseu não procede 

ao abate de animais. Todos os animais são adotados esterilizados ou com o compromisso de o serem na 

altura devida. Este protocolo já existe há mais de oito anos estando a ser reforçada, de ano para ano, a 

comparticipação do Municipio. 

 
 

Com os melhores cumprimentos, 

 

José Eduardo Mota Pinto de Andrade 

Médico Veterinário Municipal 

 


