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REQUERIMENTO 

Esclarecimentos sobre a abertura do Canil Municipal aos voluntários 

 

  

Exmo. Senhor  

Dr. José Joaquim Leitão  

Presidente da Assembleia Municipal de Almada  

  

A representação Municipal do Partido Pessoas-Animais-Natureza na sessão ordinária da Assembleia Mu-

nicipal de Almada de dezembro de 2021, apresentou à Câmara Municipal de Almada uma recomendação 

sobre a Criação do Corpo de Voluntários para a Área de Bem-Estar Animal de Almada, aprovado por mai-

oria, que incluía a abertura do Centro de Recolha Oficial a voluntários.  

 

Passados seis meses sobre esta aprovação, verificamos que o programa de voluntários no CRO continua 

por implementar, considerando todo este tempo de implementação incompreensível e muito prejudicial 

na dinamização e eficiência do CRO e para o bem-estar dos animais alojados. São inúmeros os municípios 

que têm um corpo de voluntários nos seus Centro de Recolha, e que têm apresentado resultados muito 

positivos - maior qualidade de vida aos animais alojados nos centros, reduzindo o stress associado ao 

confinamento, proporcionando-lhes cuidados mais próximos, passeios no exterior e mais contacto com 

pessoas e outros animais, mas também aproximar o Centro de Recolha da população e criar assim uma 

maior taxa de adoções. 

 

Face ao exposto, e ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 14.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Almada, vimos solicitar que Vossa Excelência se digne diligenciar junto da Câmara Municipal 

de Almada a obtenção de esclarecimento acerca do seguinte:  
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1) Razão pela qual a Câmara Municipal de Almada ainda não avançou com o programa de aber-

tura do Canil Municipal de Almada ao corpo de voluntários; 

2) Prazo para que este programa comece a funcionar. 

 

  

  
Com os melhores cumprimentos,  
  
Almada, 31 de maio de 2022  
 

Pessoas –Animais –Natureza 

 

Margarida Paulos 

(Deputada Municipal do PAN) 


