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Assembleia de Freguesia de Santa Joana 
 

Proposta de Recomendação 

Por políticas públicas para o bem-estar animal na Freguesia de Santa Joana 

É função das autarquias zelar pelo bem-estar animal. A atual legislação coloca os municípios no centro de 
decisão no que respeita aos direitos dos animais e os mesmos têm a obrigação de corresponder às atribuições e 
competências que a lei lhes confere no que se refere ao bem-estar animal. Consideramos que não é isso que se 
tem verificado na Freguesia de Santa Joana e por esse motivo apresentamos este conjunto de propostas. 

Em novembro de 2013, uma das primeiras decisões do executivo do executivo PSD/CDS foi o encerramento do 
Canil Municipal de Aveiro. O canil não dispunha de condições e estava mesmo a funcionar fora das normas 
legais. No entanto foi fechado sem a existência de uma alternativa sustentável e com capacidade de resposta. 
Foi desenvolvido um protocolo com a Câmara Municipal de Ílhavo para recolha de animais do concelho de 
Aveiro. O canil da autarquia de Ílhavo recolhia animais do concelho de Aveiro, Vagos e da Ascendi, 
ultrapassando largamente o limite da capacidade do canil. O caso foi agravado pelo facto do canil de Ílhavo não 
dispor de veterinário próprio, tendo apenas uma veterinária a tempo parcial através de protocolo com a CM de 
Vagos. Este protocolo foi terminado pela Câmara Municipal de Ílhavo, por não ser possível continuar a dar uma 
resposta adequada, devido facto do novo enquadramento legal estabelecido pela Lei n.º 27/2016 proibir o abate. 
De acordo com os dados fornecidos pela CM de Ílhavo, num período de quatro anos foram abatidos 1.088 
animais (957 cães, 129 gatos, 1 equino e um ovino). Neste período, foram adotados 519 animais (393 cães e 126 
gatos). Estes números comprovaram o arrastar de uma situação – a ausência de um canil municipal – que está a 
saldar-se em mais sofrimento e desrespeito pelo bem-estar dos animais por parte de quem tinha a 
responsabilidade de os albergar, tratar e preferencialmente encaminhar para adoção, evitando o abate. 

Esta política de abate encontra-se também ultrapassada como método de controlo da raiva e outras zoonoses, 
sendo desaconselhado pela própria Organização Mundial de Saúde (OMS) e a World Society for Protection of 

Animals (WSPA) pelos maus resultados obtidos, defendendo estas instituições a prática da esterilização como 
alternativa a apostar. 

É do conhecimento público a existência de várias populações de animais errantes no concelho, que 
representam um perigo para a saúde e segurança pública e para a sanidade animal. Para além do caso mais 
gritante em Eixo, junta-se recentemente o caso da matilha de Cacia. Isto é mais um exemplo da inação das 
entidades competentes.  

Um grande passo foi dado com a criminalização de maus-tratos a animais de companhia. Mais recentemente, a 
Lei n.º 27/2016 estabeleceu a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população, 
estabelecendo também um período transitório de 2 anos para a adaptação dos centros de recolha oficiais de 
animais ao novo enquadramento jurídico. Este período transitório terminará em setembro de 2018. 

Neste contexto, é necessário implementar novas formas de lidar com a sobrepopulação de animais errantes. A 
alternativa assenta na implementação de medidas que passem pela esterilização e pela adoção consciente de 
animais de companhia existentes em centros de recolha como sejam os canis e gatis. 
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A autarquia de Aveiro não tem dado resposta à necessidade urgente de adoção de políticas para o bem-estar 
animal. Face à enorme contestação popular, no início deste mês, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 
anunciou algumas medidas para “animais de companhia”. Este é, portanto, o momento não só para garantir que 
essas políticas são aplicadas mas também que se vai mais longe, nomeadamente que haja uma solução 
imediata e políticas ativas para recolher animais errantes, proceder à sua esterilização e ao seu acolhimento até 
à adoção. Consideramos que as Juntas de Freguesia, pela sua natureza de proximidade, devem ter um papel 
preponderante nesta solução. 

Através de uma iniciativa da bancada do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Santa Joana, o 

executivo divulgou o valor auferido pela Junta de Freguesia de Santa Joana através do registo e licenciamento 

dos animais de companhia, no período de 2013 a 2017. Adicionalmente, o executivo divulgou que essa verba 

foi utilizada para dinamizar campanhas de sensibilização junto da comunidade. 

A proposta que hoje aqui apresentamos visa fazer o caminho dessa alternativa. Tem como objetivo acabar com 
a política de erradicação de cães e gatos baseada no abate. Propõe-se à promoção da saúde e segurança pública 
na Freguesia. Visa a condenação ética do abate, porque é desvalorizadora da vida e banalizadora da violência. 
Procura resolver apresentar soluções para a efetiva resolução dos problemas de reprodução e abandono 
existentes, assim como implementar campanhas de esterilização por parte da autarquia. Assim: 

A Assembleia de Freguesia de Santa Joana, na sua reunião ordinária de junho de 2018, delibera recomendar 

à Junta de Freguesia de Santa Joana: 
 

1.  Que a Junta de Freguesia de Santa Joana interceda junto da Câmara Municipal de Aveiro para que esta 
mobilize os esforços necessários a concretização de políticas públicas para o bem-estar animal na Freguesia de 
Santa Joana, nomeadamente políticas ativas para a recolha, esterilização, acolhimento e adoção de animais 
errantes. 

2.  Que institua a definição de “animal comunitário”: o animal que seja cuidado no espaço ou via pública, 
cuja guarda, detenção, alimentação e/ou cuidados médico-veterinários são assegurados por uma pessoa ou 
grupo de pessoas que constituam uma parte de uma comunidade local de moradores; bem como de “bem-
estar animal”: o estado de equilíbrio fisiológico e etológico, assim como a ausência de dor ou sofrimento do 
mesmo, tendo em conta as suas características e necessidades naturais; 

3.  Que promova, em articulação com a Câmara Municipal, programas RED (Recolha, Esterilização e Devo-
lução) em colónias de animais de rua estabilizadas utilizando todos os meios institucionais e de comunicação 
disponíveis e adequados; 

4. Que crie uma rede de comunicação na Freguesia de Santa Joana que una as associações e cidadãos na 
partilha de informações, anúncios de adoção, divulgação de eventos e de ações; 

5. Que promova campanhas de sensibilização contra o abandono dos animais e de promoção da adoção 
responsável dos animais recolhidos, bem como da importância da esterilização de animais de companhia; 

6.  Que promova a formação, sensibilização e a inclusão da temática animal na comunidade educativa (em 
projetos escolares, formação cívica, sessões de esclarecimento) para voluntários, técnicos, famílias de acolhi-
mento, forças da autoridade e população em geral. 

 
Aveiro, 18 de Junho 2018 

 
 

A vogal do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Santa Joana 
Celme Tavares 


