
       PROPOSTAS DE RECOMENDAÇÃO 

 

 
  

 

CONJUNTO DE ACÇÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO A IMPLEMENTAR NO IMEDIATO, PARA 

IMPEDIR A DISSEMINAÇÃO DO PROBLEMA DOS ANIMAIS DE COMPANHIA ABANDONADOS NO 

CONCELHO DE AVEIRO.  

 

Considerando que: 

Os Portugueses manifestam uma crescente preocupação com a protecção e bem-

estar animal, que ficou expressa no inquérito do Euro barómetro, realizado em 2015, sobre 

a atitude dos Europeus face ao bem-estar animal, em que 93% dos Portugueses inquiridos 

foram de opinião de que se deveria aumentar a protecção ao bem-estar dos animais de 

companhia, preocupação esta que se tem vindo a manifestar em acções práticas, como foi 

o caso da Iniciativa Legislativa de Cidadãos para o fim dos canis de abate, e que tem vindo 

a ser considerada na ordem jurídica nacional. 

Aveiro ainda não possui um canil/gatil municipal, embora o Decreto-Lei 

nº314/2003, de 17 de Dezembro, determine no nº 1 do artigo 11º que: “As câmaras municipais, 

de forma isolada ou em associação com outros municípios, são obrigadas a possuir e 

manter instalações destinadas a canis e gatis, de acordo com as necessidades da zona, e 

postos adequados e apetrechados para execução das campanhas de profilaxia, quer 

médica, quer sanitária, que a DGV entenda determinar.” 

A Câmara Municipal de Aveiro não procede à recolha e abrigo de animais errantes, 

nem ao socorro de animais doentes e/ou acidentados na via pública, apesar do nº1 do 

Artigo 7º da Portaria nº146/2017, de 26 de Abril, estabelecer que a captura de animais 

errantes, bem como de animais acidentados compete às câmaras municipais, devendo 

para esse efeito seguir as normas de boas práticas de captura de cães e gatos divulgadas 

pela DGAV. 

Encontram-se com frequência animais já cadáveres em avançada decomposição 

na via pública, apesar de no artigo 12º do supracitado Decreto-lei nº314/2003 ler-se que é 

de exclusiva competência da Câmara Municipal assegurar a destruição dos cadáveres de 

cães e gatos. 



 
 

 
 

 

 

A Lei nº27/2016, de 23 de Agosto, estabelece a proibição do abate de animais 

errantes como forma de controlo da população, privilegiando em seu lugar a sua 

esterilização; sendo que passado um ano da entrada em vigor desta lei deveriam estar 

criadas as condições técnicas para a realização das esterilizações, o que, presentemente, 

não se verifica no Município de Aveiro. 

Existe neste momento um grande número de animais errantes no concelho de 

Aveiro – cães e gatos – muitos deles vítimas de maus-tratos, envenenamento, 

atropelamento, doenças. Estes animais devem ser alojados, cuidados e encaminhados 

para adopção, quer no âmbito da defesa do bem-estar animal, mas também por questões 

de segurança e saúde pública. 

A Assembleia Municipal de Aveiro, na sua sessão ordinária de 06 de Abril de 2018, 

delibera recomendar à Câmara Municipal de Aveiro que: 

1. em colaboração com as Juntas de Freguesia e Associações de Ajuda Animal, 

encontre soluções para albergar os animais cuja recolha é mais urgente, 

nomeadamente as fêmeas, medida fundamental para o controlo de 

nascimentos. 

2. divulgue na página oficial do município os animais que se encontram na rua 

para adopção. 

3. estabeleça um programa de Famílias de Acolhimento Temporário a nível 

Concelhio. 

4. estabeleça protocolo com clínicas veterinárias para esterilização dos animais 

que se encontram na rua, de modo a evitar o seu aumento exponencial. 

5. constitua um serviço de SOS Ajuda Animal, à semelhança do que tem sido feito 

em outros municípios, que possa socorrer animais que estejam doentes na rua 

e vítimas de atropelamento, em colaboração com clínicas privadas, enquanto 

não existe um Centro de Recolha Oficial em Aveiro. 



 
 

 
 

6. por questões de saúde pública, proceda à recolha de animais mortos na via 

pública e os encaminhe para incineração, tal como previsto na legislação 

vigente. 

7. em conjunto com as Juntas de Freguesia, promova canais de informação junto 

das populações, para comunicar o trabalho que está a desenvolver e como 

devem os cidadãos proceder. 

8. em virtude da aproximação da época de Verão, inicie uma campanha de 

sensibilização para o não abandono dos animais de companhia. 

 

Aveiro, 30 de Março de 2018, 

 

O Deputado Municipal do PAN – Pessoas – Animais – Natureza, 

 

Rui Carlos Medeiros Alvarenga 


