
 

 

 

 

Plano Anual de Atividades  

A Provedoria dos Animais de Almada tem como linhas orientadoras, no seu plano de 

atividades, as seguintes medidas: 

- Organização do Corpo de Voluntários de Proteção Animal de Almada 

- Uniformização do Corpo de Voluntários de Proteção Animal 

- Ensino e formação do Corpo de Voluntários 

- Organização do 2º Encontro Municipal de Segurança, Justiça e Saúde Animal de 

Almada 

- Organização do 1º Encontro Municipal de Associações e cuidadores de protecção 

animal 

- Angariação de alimentação, produtos básicos e higiene, para distribuição junto de 

associações locais, cuidadores e animais 

- Formação de forças de segurança e investigação criminal, em temas relacionados 

com maus tratos animais 

- Campanha de sensibilização da ligação entre abandono e maus tratos 

- Curso de formação para capturas e resgates de animais errantes, em co organização 

com a Associação Animais de Rua 

- Organização de Campanhas de voluntariado, várias ao longo do próximo ano, para 

esterilização de animais errantes 

- Campanha de sensibilização para a Identificação Eletrónica exigida por lei 

- Organização, formação e apoio logístico para o programa de Famílias de Acolhimento 

Temporário de animais em risco social de Almada 



- Organização, formação e acompanhamento da “Brigada de Intervenção Animal” 

- Organização dos Grupos de Trabalho de apoio á provedoria, com delineação de 

diretrizes operacionais no terreno 

- Organização das “Mostras para adoção”, em articulação com as várias associações de 

Almada, onde se reúne os animais que estejam em condições de ser adoptados 

- Organização, execução e acompanhamento do projeto de “Responsabilidade e bem 

estar animal”, nas Escolas de Almada em articulação com a Camara Municipal de Almada 

- Organização da “Gala de mérito” das acções de protecção animal em Almada, com 

entrega de prémios em diferentes categorias, para mostrar gratidão pelas acções de 

associações, entidades, cuidadores e indivíduos feitas pelo bem-estar e a proteção animal em 

Almada 

- Orientação, coordenação e supervisão de programas de Estágio, Mestrado e Pós 

Graduações académicas, com investigação cientifica de temas relevantes para o Bem Estar 

animal em Almada 

 

Necessitamos de orçamento da Provedoria para apoio destas actividades, nomeadamente: 

- Roupa, uniforme, camisas, calças, logos, emblemas, etc. do Corpo de Voluntários de 

Proteção Animal de Almada 

- Combustível para acções realizadas pelos voluntários, nomeadamente recolha de 

alimentos e produtos, entregas nos locais a necessitar 

- Pagamento de deslocações, alimentação e outros pequenos gastos, com oradores, 

formadores e palestrantes a participar nas nossas acções de formação 

- Pagamento de estadias de convidados que venham a dar formação, palestrar ou 

orientar em projetos da Provedoria 

- Impressão e copias de material de estudo e formação  

- Aquisição de equipamento de comunicações e apoio informático para o Corpo de 

Voluntários 

- Aquisição de prémios de mérito em várias categorias para entrega a associações, 

instituições, cuidadores e indivíduos que tenham se destacado na protecção animal em 

Almada 

- Apoio, orientação de alunos de mestrado e pós graduações  

- Aquisição de material promocional, tal como bandeirolas, mini balcões para as acções 

de divulgação, angariação e pedagogia da Provedoria 

- Aquisição de brindes 



- Despesas de representação da Provedoria, que tem sido muito solicitada a participar 

em ações mesmo que externas ao Município de Almada 

 

Para estas atividades, prevemos uma necessidade de 1.000 (mil) euros em média por mês, 

podendo atingir um orçamento anual máximo de 15.000 (quinze mil) euros. 

 

 

 

      Almada, 8 de Outubro de 2020 

       Nuno Paixão 

      Provedor dos Animais de Almada 


