
PROVEDORIA DOS ANIMAIS DE LISBOA 

Recomendação emitida por iniciativa própria ao abrigo do art.º 1.0 e da ai. e) do art.º 8.0 do Regulamento 
Interno de Designação, Organização e Funcionamento do Provedor Municipal dos Animais de Lisboa. 

Recomendação n.º 9/2018 

A Lei 27/2016, de 23 de agosto, veio aprovar medidas para a criação de uma rede de centros de 

recolha oficiais de animais e estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma 

de controlo da população, privilegiando a esterilização e cuja regulamentação é feita pela 

Portaria n.0 146/2017, de 26 de abril. 

O Art. 4.0 dessa mesma Lei consagra a execução pública do Programa CED (Captura

Esterilização-Devolução) através dos centros de recolha oficiais. A referida Portaria assenta no 

princípio geral do seu Art. 3.0
, n.º 1, que diz que "A existência de animais errantes deve ser 

evitada mediante a promoção da sua captura, esterilização e adoção e pela implementação de 

programas de captura, esterilização e devolução no caso de colónias de gatos( .. .). " 

O Art. 9.º da mencionada Portaria regulamenta o Programa CED, determinando que as Câmaras 

Municipais podem, sob parecer do médico veterinário municipal, autorizar a manutenção, em 

locais especialmente designados para o efeito, de colónias de gatos, sendo que estes programas 

podem realizar-se também mediante proposta de organização de proteção animal a quem a 

autarquia atribua a gestão do programa CED. 

Muito antes, a 4 de setembro de 2013, a Câmara Municipal de Lisboa estabeleceu um Protocolo 

de cooperação com a associação Animais de Rua (v. anexo) no âmbito do controlo populacional 

dos animais errantes e silvestres no concelho de Lisboa, designadamente, através de um 

programa conjunto de CED e de recolha, esterilização e adoção de animais encontrados na via 

pública sem detentor e com potencial para futura adoção, o qual vigora até hoje com resultados 

muito positivos. 

A manutenção de colónias de gatos na via pública poderá acarretar diferentes constrangimentos 

na cidade de Lisboa, capital do país e urbe com um intensa dinâmica urbana. 
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