
PROVEDORIA DOS ANIMAlS DE L IS B OA 

Recomenda~ao emitida por iniciativa propria ao abrigo do art.Q 1.Q e da al. c) do art.Q 

S.Q do Regulamento Interno de Designa~o, Organiza~ao e Funcionamento do 

Provedor Municipal dos Animais de Lis boa 

Recomenda~ao n.Q 1/2021 

Em dezembro de 2020, chegaram-nos relatos de vandalizayao de pelo menos do is Abrigos 

para Gatos, colocados pela CML no espayo publico no ambito do projeto vencedor do OP

CML-2015. 

Parece-nos claro que, dada a vulnerabilidade em que os animais se encontram no espa~o 

publico, ainda para mais num contexto de grande cidade e grande dispersao, e a facilidade 

de acesso por parte dos transeuntes e de outros animais aos seus abrigos, o atual modelo 

de abrigo nao e suficiente para garantir a sua propria integridade nem a seguran~a dos 

animais. 

Assim, a semelhanya de varios outros modelos de abrigos para gatos de colonia, como os 

do Municipio de Palmela, de Sintra ou Loures e ate de alguns colocados em Lisboa como 

os abrigos geridos pela Associayao Falesias & Girassois, na Freguesia do Beato, parece-nos 

essencial que a Camara Municipal de Lisboa procure repensar estas estruturas atraves da 

criayao de veday5es com o intuito de preservar o espayo destes animais dos atos de 

vandalismo e das aproximayoes inusitadas de outros animais. 
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(Colonia de Palmela) 
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1 Colonia de Loures) 

Face ao exposto, recomenda-se a Camara Municipal de Lisboa: 

1) a coloca~ao de vedas;oes em torno dos abrigos ja colocados na cidade, com acesso 

permitido aos cuidadores autorizados; 

2) a conces;ao de futuros abrigos ja projetados com veda~oes: 

3) a sinalizas;ao dos abrigos e das col6nias atraves de cartazes apelativos e 

explicativos a fim de sensibilizar a vizinhans:a e os transeuntes para a necessidade 

de respeitar aquele espa~o. 

Lisboa, 10 de janeiro de 2021 

~~~ 
Marisa Quaresma dos Reis 

Provedora Municipal dos Animais de Lisboa 
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