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Relatório Semestral de Atividades da Provedoria dos Animais do Município de 

Almada 

junho 2022 a novembro de 2022 

1. Organização, manutenção e formação do Corpo de Voluntários de Proteção Animal 

de Almada 

a. Este Corpo de Voluntários, iniciado em 2021, foi criado à semelhança do 

Corpo de Voluntários da Proteção Civil de Almada e tem como objetivo criar 

uma equipa de voluntários que apoiam a Provedoria dos Animais no 

desempenho das suas funções no território do concelho de Almada; 

b. A formação teórica sofreu um interregno neste período para se juntar uma 

bolsa de voluntários maior para iniciar outro curso teórico semelhante ao do 

semestre passado; 

c. Foi feita formação prática, directamente no terreno aos voluntários que se 

ofereceram para acções concretas; 

d. Acções realizadas, foram de sensibilização junto de munícipes que passeiam 

os seus animais. Passeio de animais, que os seus detentores por qualquer 

motivo, sendo o mais comum doença e idade, não o podiam fazer, 

acompanhamento de cães de associações e do Centro de Recolha Oficial de 

Almada, em feiras nomeadamente Green Market; 

e. Este corpo de voluntários, desde junho que todas as 4ªs Feiras, realiza acções 

de voluntariado, no período da manha e no período da tarde, no Centro de 

Recolha Oficial de Almada, contribuindo para o bem-estar, sociabilização, 

divulgação e adopção dos animais aí instalados; 

f. O recrutamento continua activo, com o objectivo de no ano de 2023 atingir 

os 100 elementos para que se tenha uma bolsa de voluntários com 

disponibilidade para intensificar as suas ações; 

g. A acções de formação prática, são lecionadas pelo Provedor do Animal, e 

versaram temas como, análise de cães em matilha, sociabilização de cães e 

gatos e técnicas de captura de animais errantes. 
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2. Organização, execução e acompanhamento do projeto “Responsabilidade e bem-

estar animal” junto da Comunidade Escolar de Almada 

a. Este programa foi iniciado em 2021 e tem sido uma importante aposta da 

Provedoria do Animal, em articulação com as Escolas do concelho de Almada. 

Cabe a estas o convite ao Provedor que, no âmbito de atividades e iniciativas 

que abordem temas como o bem-estar animal ou a biodiversidade, é 

convidado a partilhar os seus conhecimento e experiência junto dos jovens 

do concelho; 

b. Foram realizadas várias reuniões para que temas relacionados com o bem-

estar animal, sejam englobados e intensificados nas várias disciplinas 

lecionadas nas escolas, nomeadamente nas de cidadania; 

c. Foi realizada uma visita com orientações técnicas e planos de futuro ao lago 

da Escola Fernão Mendes Pinto, no Pragal, onde se encontram várias 

tartarugas e peixes. Abordou se temas sobre alimentação, qualidade da agua, 

controlo de natalidade e exposição solar. É um projecto que se iniciou este 

semestre, mas irá desenvolver se no próximo semestre; 

d. Na mesma Escola Fernão Mendes Pinto, discutimos a reactivação e 

colaboração da Provedoria no projecto “Diário de um Patudo”, que inclui a 

estadia em canil de um ou dois cães, que serão cuidados e tratados por 

alunos voluntários, com supervisão e farão a divulgação dos animais que 

estão para adopção, no CRO e outras associações de protecção animal; 

e. Foi pedida a presença do Provedor em várias escolas privadas do concelho 

de Almada, nas diferentes Juntas de Freguesia, para abordar temas 

relacionados com a biodiversidade, bem-estar animal e animais urbanos 

3. Visitas Pedagógicas aos domicílios 

a. Estas visitas surgem, maioritariamente, através de denúncias, a partir das 

quais o Provedor do Animal visita os domicílios identificados e faz uma 

análise sobre o bem-estar dos animais e quando necessário são activadas e 

chamadas outras entidades competentes, nomeadamente Forças de 

Segurança, Delegado de Saúde, Serviço veterinário Municipal e Protecção 

Civil; 
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b. Este semestre a Provedoria, realizou uma média de 134 visitas por mês, um 

pouco espalhadas por todo o município, com maior intensidade na área da 

Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, e também da Junta 

de Freguesia do Laranjeiro e Feijó. No entanto há casos em todas as Juntas 

de Freguesia; 

c. Na larga maioria dos casos, estes animais domésticos, muitos deles em 

situações de deficit de bem-estar e em condições mais humildes, mas que os 

detentores mostraram intenção e condições para, com a devida pedagogia, 

vir a melhorar as condições de vida dos animais; 

d. Estas visitas, nas quais são analisados casos de diversos animais – de cães e 

gatos a tartarugas e cavalos – têm como objetivos a resolução de situações 

de deficit de bem-estar, sejam elas acorrentamentos, falta de alimentação, 

de higiene ou de cuidados de saúde, e a posterior integração destes animais 

na lista de animais em risco; 

e. Os animais desta lista são alvo de apoios alimentares e de higiene, bem como 

de visitas periódicas do Provedor do Animal, calendarizadas de acordo com 

a gravidade da situação.  

4. Coordenação e cooperação com o Serviço Veterinário Municipal (SVM) 

a. Esta coordenação é feita através de reuniões semanais de cooperação com a 

Sra. Coordenadora do SVM para alinhamento de funções e atuações; 

b. Estas reuniões servem também para definir a implementação das ações de 

voluntariado semanais do Corpo de Voluntários da Proteção Animal de 

Almada, dentro do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Almada; 

c. A Provedoria do Animal faz também acompanhamento de ações variadas 

nomeadamente vistorias e fiscalização por parte do Serviço Veterinário 

Municipal (SVM), atuando conforme o Regulamento; 

d. De junho até ao momento, o Provedor tem lecionado, a cada 15 dias, ás 5ªs 

feiras, das 14h até as 16h30, aulas de temas relacionados com a saúde animal 

com o objetivo de capacitar todos os seus elementos com o curso de auxiliar 

de medicina veterinária. Esta acção foi organizada e realizada pelo 

Departamento de Formação da CMA; 
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e. No dia 4 de outubro, para assinalar o dia do animal, a Provedoria e o seu 

corpo de voluntários, em cooperação com o Serviço veterinário Municipal, 

organizou um passeio pelo Parque Urbano de Santo António, em que 

marcaram a presença os cães do CRO para promover o seu bem-estar, 

qualidade de vida e adopção. Esteve presente também o Sr. Vereador Filipe 

Pacheco.  

5. Plano e Manual de Controlo e Bem-Estar de Pombos Urbanos 

a. Tem havido um incrementar de reclamações sobre a presença de pombos, 

principalmente na área geográfica da Junta de Freguesia do Laranjeiro e 

Feijó. Por esta razão, a Provedoria iniciou as diligências necessárias para 

redigir um “Manual de Controlo e Bem-Estar de Pombos Urbanos”, que está 

concluído neste momento; 

b. Foram realizadas inúmeras reuniões presenciais com organizações e 

entidades com conhecimento sobre pombos urbanos, realçando as acções 

de trabalho e partilha de conhecimento com o Centro de Investigação de 

Aves Urbanas da King´s School, na pessoa do Dr. Stephen Vantassel; 

c. Devido á intensidade de conflitos entre humanos e animais, a Provedoria, 

juntamente com a Divisão de Fiscalização, Gabinete da Srª Vereadora 

Francisca Parreira e do Sr. Vereador Felipe Pacheco, organizou se uma 

reunião com os administradores de condomínios e outras pessoas 

interessadas que tinha reclamado destes problemas. Esta reunião foi 

realizada no dia 7 de novembro no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, 

entre as 18heo e as 21h, com a finalidade de elaborar um plano de resolução 

de conflitos entre munícipes e entre pessoas e animais.  

6. Atividades colaboração e cooperação com o ICNF 

a. Têm sido realizadas reuniões frequentes, de forma a articular com o ICNF, 

quer na vertente de animais de companhia, quer na vertente de animais 

silvestres, actividades e acções que melhorem a eficácia e os resultados a 

problemas concretos, a nível municipal e mesmo nacional; 

b. Provedor tem contribuído para o debate, estudo e implementação de Planos 

de Emergência para Animais em situação de desastre e catástrofe. Área que 

actualmente e da responsabilidade do ICNF; 
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c. Provedor tem participado em actividades relacionadas com a protecção aos 

animais em situação de incêndio; 

d. O Provedor tem colaborado e cooperado com o ICNF, em várias situações de 

reabilitação, tratamento e acompanhamento de animais silvestres em risco, 

tanto no nosso município como em colaboração em outros municípios.  

7. Acções de formação para várias actividades profissionais relacionadas 

a. No dia 20 de junho, a pedido do ICNF, o Provedor apresentou uma palestra 

em Vila Real, no I Ciclo de Workshops regionais de bem-estar animal, na 

UTAD, subordinado ao tema “Protecção dos Animais de Companhia em 

cenários de catástrofe: incêndios”; 

b. O Provedor do Animal deu formação a tratadores de animais e colaboradores 

de abrigos no dia 21 e 22 de junho, em Coimbra, num evento organizado pela 

Ordem dos Médicos Veterinários e com o apoio da Câmara Municipal de 

Coimbra. Estiveram presentes neste workshop perto de 80 colaboradores de 

alojamentos para animais ou centros de recolha oficial; 

c. Como já referido anteriormente o Provedor tem lecionado aulas de formação 

para o Serviço Veterinário Municipal – Centro de Recolha Oficial a cada 15 

dias, em cooperação com o Departamento de Formação da CMA; 

d. Formação dada ao Centro de Recolha Oficial de Cascais e Associação São 

Francisco de Assis, sobre planos de emergência, evacuação e confinamento 

para animais em situação de crise. Acção a convite do CRO de Cascais; 

e. No dia 1 de outubro, o Provedor participou no simpósio “Incêndios e Perigos 

– Protecção de Pessoas e Territórios”, apresentando uma palestra sobre “O 

Direito dos animais à sua protecção – Quais as melhores estratégias para 

socorrer animais no contexto de catástrofes (incêndios e outras 

adversidades); 

f. No dia 8 de outubro, o Provedor lecionou uma palestra sobre “Fauna 

Urbana”, inserido na formação de Auditores Ambientais, organizada pela 

Junta de Freguesia da Charneca e Sobreda. 
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8. Apoio á Justiça e Perícia 

O Provedor do Animal tem desenvolvido um intenso trabalho na área da 

medicina veterinária forense e acompanhamento de casos com suspeitas de 

abandono e/ou maus tratos a animais. Assim tem vindo a ser solicitado a 

participar como testemunha ou perito na avaliação de animais que podem ou 

não ter sido sujeitos a maus tratos.  

9. Recolha e entrega para recuperação de animais silvestres 

a. Foram realizadas 134 intervenções de recolocação, que consistem na 

entrega destes aos centros de recolocação (de gestão do ICNF) ou 

recolocados na nossa paisagem protegida da Arriba Fóssil ou nas nossas 

matas de animais silvestres muito variados; 

b. Os animais mais necessitados, são gaivotas, cobras rateiras, cobras de 

ferradura, melros, corvos, pegas, milhafres, bútios, coelhos silvestres e 

cagados; 

c. As denúncias e preocupações tem fontes variadas, desde as Forças de 

Segurança, Protecção Civil e munícipes.  

10. Resolução de conflitos entre munícipes com assuntos relacionados com animais 

a. A Provedoria do Animal desempenha um importante papel na comunidade, 

especialmente na intermediação e sensibilização entre munícipes que 

entraram em conflito sobre assuntos relacionados com animais; 

b. Este semestre a Provedoria do Animal intermediou e acompanhou 45 casos 

de conflito, que são originados por inúmeras razões – dos maus odores ao 

excesso de barulho, tendo de ser resolvidos por meio um processo de 

pedagogia sobre os próprios animais que permita alcançar um consenso 

entre os munícipes; 

c. As queixas de ruido e de má higiene são as maiores causas de conflito e 

ocorrem por toda a região do nosso município. 
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11. Reencontro e entrega de animais perdidos 

a. A Provedoria do Animal é contactada praticamente todos os dias para ajudar 

a identificar e dar eventual seguimento a animais na rua; 

b. Assim, após avaliação inicial, foram entregues 138 animais que se tinham de 

alguma forma extraviado de seus detentores e foram entregues apos 

avaliação da situação; 

c. Este reencontro é facilitado através do uso das redes sociais e devido à 

utilização de identificação eletrónica; 

d. O Provedor faz se acompanhar constantemente de leitor de identificadores 

eletrónicos e tem sido contactado nas 24h do dia. 

12. Organização e implementação da Recomendação “Plano Municipal de 

Desacorrentamento de Animais de Companhia”  

a. Esta Recomendação foi aprovada, segundo proposta da deputada Margarida 

Paulos (PAN), no dia 21 de junho de 2022; 

b. A partir desta Recomendação a Provedoria do Animal iniciou a organização 

de uma base de dados de acorrentados e confinados no município Almada. 

Esta base de dados é construída a partir de um processo de dupla verificação, 

iniciando-se com uma denúncia que é seguida de uma visita de confirmação 

por parte do Provedor do Animal. Adicionalmente, para esta lista têm 

contribuído os dados da Associação “Amor Rafeiro”, que tem vindo nos 

últimos anos a compilar informações sobre este tema; 

c. A par desta recolha de dados, a Provedoria do Animal está também a 

preparar a elaboração de um “Manual de Boas-Práticas para o 

Desacorrentamento”, à semelhança do manual já desenvolvido do Instituto 

de Conservação da Natureza e das Florestas; 

d. A Provedoria reconhece o atraso nesta actividade que deveria ser 

implementada o mais rápido possível, mas o seu enquadramento legal ou a 

falta dele, não tem permitido o avanço desejado. No entanto continuamos a 

trabalhar neste projecto. 
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13. 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 

a. Este semestre continuaram a ser acompanhados 2 programas anteriores, 

iniciados em 2022, de mestrandos e alunos oriundos da Faculdade de 

Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa e da Cooperativa de Ensino 

Superior Egas Moniz e do curso de ciências forenses; 

b. No mesmo período iniciaram-se 4 novos programas, 3 de Medicina 

Veterinária (na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de 

Lisboa) e 1 de Ciências Policiais (Instituto Superior de Ciências Policiais e 

Segurança Interna). 

14. Realização de ações de sensibilização 

a. Durantes este semestre o Provedor do Animal e os voluntários do Corpo de 

Voluntariado da Proteção Animal de Almada fizeram diversas visitas, nos fins-

de-semana de manhã, aos espaços verdes do concelho (Parque Urbano de 

Santo António e Paredão da Costa da Caparica; Parque da Paz e respetivo 

Dog Park, em Almada; Parque Aventura da Charneca da Caparica; e o Dog 

Park da Sobreda). Acção continua iniciada no semestre anterior; 

b. Estas visitas tiveram como principais objetivos a sensibilização dos munícipes 

para assuntos essenciais ao bem-estar animal, nomeadamente a vacinação 

obrigatória, a vacinação desejável e a identificação eletrónica. Nestas visitas 

foram abordados mais de 98 munícipes; 

c. A Provedoria lançou uma campanha, “Adopte 1, salve 2”, em colaboração 

com o Serviço veterinário Municipal, com a intenção de informar a 

população, que ao adoptar um animal numa associação de Almada ou no 

Centro de Recolha Oficial, adopta um animal, mas ajuda a salvar dois, pois 

abre uma vaga para a entrada de outra animal que esteja em risco. 

15. Acompanhamento de ações solicitadas pelas Forças de Segurança e pelo Serviço 

de Fiscalização Municipal 

a. A Provedoria do Animal acompanhou as Forças de Segurança presentes no 

concelho de Almada (PSP, GNR, Polícia Marítima) e ainda o Serviço de 
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Fiscalização Municipal em 48 ações de fiscalização, sensibilização, 

consultadoria e aconselhamento; 

b. Estas ações, espalhadas por todo o município, foram tomadas em resposta a 

inúmeras situações, nomeadamente casas insalubres, animais com suspeitas 

de maus-tratos, animais em más-condições ou conflitos entre vizinhos 

causados por temas relacionados com os animais; 

c. A Provedoria salienta o aumento da colaboração e cooperação com a Divisão 

de Fiscalização da CMA, que se tem mostrado muito interessada e motivada 

para a resolução das questões com animais. 

16. Realojamento e intermediação de adopção 

a. A Provedoria do Animal é solicitada a auxiliar munícipes no realojamento de 

animais de companhia e domésticos. Serve como intermediário para 

encontrar lares em condições para animais que os seus detentores por 

qualquer motivo deixam de ter condições para os manter; 

b. As causas de realojamento são muito variadas, mas as mais frequentes são 

situações de despejo, morte dos detentores e questões extremas de 

insalubridade; 

c. As espécies animais realojadas foram, 43 cães, 24 gatos, 14 coelhos 

domésticos, 37 pombos, 2 canários, 28 tartarugas exóticas, 3 porquinhos 

vietnamitas, 2 bodes, 3 cabras, 2 ovelhas e 2 porcos domésticos. 

17. Reuniões e análise e estudos de: 

a. A Provedoria do Animal tem organizado reuniões e sessões de debate a 

análise de temas relevantes para o bem-estar animal, em Almada e a nível 

nacional; 

b. Foi feita a análise e estudo da “Estratégia Nacional para Animais Errantes”; 

c. Foi feita a análise e estudo do “Plano Nacional para o Controlo de Abrigos de 

Animais. 
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18.  Reuniões intermunicipais 

a. A convite de outros municípios o Provedor, participou em actividade e 

reuniões com a finalidade de cooperar e colaborar na resolução de 

problemas comuns a vários municípios; 

b. Reuniões de elaboração e implementação de Planos de Emergência 

Municipais para Animais; 

c. Reuniões para elaboração e uniformização da formação dos colaboradores 

de SVM e Abrigos para animais; 

d. Estas actividades que se iniciaram no semestre anterior, tem vindo a ser 

intensificadas e melhoradas; 

e. É uma actividade extremamente importante que permite maximizar a gestão 

e a operacionalização dos vários serviços veterinários municipais e centros 

de recolha oficial do país. 

19. Reunião temática com a Provedoria Nacional 

A convite da Provedoria Nacional o Provedor de Almada, participou num 

simpósio e debate sobre “The Link” em que se falou e discutiu sobre a ligação 

entre maus tratos a animais e a violência entre pessoas. Realizou se no CCB no 

dia 1 de julho.  

20. Apoio a animais em situação de crise 

a. A Provedoria do Animal durante este semestre, acompanhou corporações de 

bombeiros em intervenção em caso de incêndio para auxiliar na localização, 

evacuação e tratamento de animais em situação de incêndio; 

b. Em Almada o Provedor esteve presente em dois incêndios; 

c. O Provedor actuou activamente no auxilio, socorro e evacuação de animais 

em risco durante os incêndios de Palmela. 

21. Acções de angariação de alimentos e produtos para animais 

a. A Provedoria tem como grande objectivo organizar, gerir e manter um Banco 

Alimentar e de produtos para animais para auxiliar cuidadores informais de 

colónias e matilhas; 
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b. No entanto, já neste mês de novembro, em cooperação com o Pingo Doce, 

está a decorrer recolha de produtos nas lojas do nosso município, que serão 

depois distribuídos pelas colonias e animais mais necessitados. 

 

      Almada, 16 de novembro de 2022 

       Nuno Paixão 

      Provedor dos Animais de Almada 


