
 

Grupo Municipal de Almada 

 

REQUERIMENTO  

POLÍTICA MUNICIPAL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS 

 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada 

José Manuel Maia 

 

A Lei 27/2016, de 23 de agosto “aprova medidas para a criação de uma rede de centros de 

recolha oficial de animais e estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de 

controlo da população”. 

Logo no objeto, é esclarecido que o objetivo da Lei é determinar “a proibição do abate de 

animais errantes como forma de controlo da população, privilegiando a esterilização.” Nesse 

sentido, o artigo 4.º prevê que “o Estado, por razões de saúde pública, assegura, por intermédio 

dos centros de recolha oficial de animais, a captura, vacinação e esterilização dos animais 

errantes sempre que necessário, assim como a concretização de programas captura, 

esterilização, devolução (CED) para gatos.” 

Esta lei vem reconhecer que a esterilização é um dos instrumentos essenciais para qualquer 

política de controlo de animais, essencial ao bem estar animal no Município de Almada. A 

importância de proceder à esterilização de animais errantes, abandonados ou colónias de gatos 

como as que se encontram com frequência no Concelho de Almada leva a que a Autarquia tenha 

a responsabilidade de criar as respostas necessárias. 

No entanto, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda sabe que muitas das esterilizações que são 

feitas no município ficam a cargo das várias associações de proteção dos animais que recolhem 

e acolhem animais no Município, dado que o Município não tem capacidade para cumprir a 

resposta necessária. 



Tendo em conta as informações disponíveis, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda vem, ao 

abrigo da alínea e), ponto 1 do Artº. 16º e de alínea f) ponto 1 do Artº. 17º do Regimento da 

Assembleia Municipal, solicitar que nos sejam fornecidas, por escrito, informações concretas 

sobre as esterilizações realizadas pelo Canil Municipal de Almada ou com recursos municipais: 

 

1. Quantas esterilizações foram realizadas pelo Canil Municipal ou com recursos 

municipais durante o último ano? 

2. Quantas esterilizações foram realizadas pelo Canil Municipal ou com recursos 

municipais desde o início de julho de 2017? 

3. Que articulação existe entre a Autarquia e as associações sobre programas de 

esterilização? 

4. Qual é a política de esterilização seguida pelo Município, tendo em conta o disposto na 

Lei 27/2016, de 23 de agosto. 

 

Almada, 17 de agosto de 2017 

Pelo Grupo Municipal de Almada do Bloco de Esquerda  

Carlos Guedes e Pedro Oliveira 


