
 

 

 

 

 

 

Plano de Atividades 2022 

 

No cumprimento do Regulamento da Provedoria dos Animais de Almada, temos como 

plano de atividades o seguinte: 

- Consolidação do Corpo de Voluntários de Proteção Animal de Almada, nomeadamente 

a sua formação continua, o seu reconhecimento e cooperação com outras entidades municipais. 

- Implementação com cooperação e colaboração com outras entidades municipais, 

nomeadamente o SVM, de uma “Brigada de intervenção rápida”, disponível 24h para resolução 

de situações de emergência relacionadas com animais.  

- Reorganização e aumento da robustez e capacidade de resposta do Banco Alimentar 

Animal Municipal 

- Alargamento a todas as escolas do município, de ações pedagógicas sobre Bem-Estar 

Animal, cuidados com animais e direitos dos animais. 

- Aumento, alargamento e melhoria do Projeto Cão Bom Cidadão, iniciado no ano 

anterior mas que necessita de muito mais trabalho de consolidação e divulgação 

- Sensibilização e aumento do numero de locais “pet friendly”, que se iniciou com a 

abertura do Almada Fórum a esta temática, mas deverá ser alargado ao comercio local. 

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

- Iniciar “Feiras de adoção” de forma regular e articuladas entre associações de proteção 

animal, grupos informais e o SVM, promovendo de forma responsável e eficaz a adoção de 

animais em risco. 



- Organizar e estimular debates semanais, com especialistas e munícipes sobre temas 

de extrema importância para o bem-estar animal em Almada, nomeadamente: 

 - Animais urbanos: Quando a selva vem viver para a cidade 

 - Animais comunitários, entre o Bem-Estar animal e a legalidade 

 - Acorrentamento e confinamento de animais de forma cruel: O que fazer, como 

evitar, como sensibilizar para este flagelo. 

 - Esterilização de animais: Métodos e meios para todos 

 - Continuação 

 - Acompanhamento e participação como membro de júri 

-  Debate e esclarecimento sobre animais de interesse pecuário na cidade: Viabilidade, 

legalidade e ética 

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

- Organização do 1º Encontro Municipal de Associações e cuidadores de proteção animal 

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

Temporário de animais em risco social de Almada 

- Debate e análise da implementação do Programa de Cheque Veterinário em Almada 

- Organização da “Gala de mérito” das ações de proteção animal em Almada, com 

entrega de prémios em diferentes categorias, para mostrar gratidão pelas ações de associações, 

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

- Elaborar em articulação com o SVM, um Plano Estratégico para as Colonias de Felinos 

em Almada. Suas condições, necessidades e georreferenciação 

- Elaborar em articulação com o SVM, um Plano Estratégico de controlo de Matilhas em 

Almada. 

- Organização e implementação do Fórum Municipal do Cidadão para a Proteção dos 

Animais: 

- Reuniões a cada 2 meses, onde se ouve a população, sobre temas relacionados 

com animais e se procura soluções para os problemas expostos. 

- Reuniões com as associações e grupos informais de ajuda animal, com o 

objetivo de melhorar a sua articulação e eficácia 

 

- Organização e implementação do Fórum Municipal de Segurança e Proteção Animal 

de Almada: 



 - Reuniões a cada 2 meses onde se reúne todas as entidades municipais com 

responsabilidade na proteção animal, forças de segurança, proteção civil e ICNF, com o intuito 

de agilizar a tomada de decisão dos problemas do dia a dia dos animais em Almada 

 

 

      Almada, 20 de Dezembro de 2021 

       Nuno Paixão 

      Provedor dos Animais de Almada 


