PROVEDORIA DOS ANIMAlS DE LISBOA

Relatorio Semestral de atividades da Provedora Municipal
dos Animais de Lisboa referente ao periodo de janeiro
de 2020 a junho de 2020
( Artigo 8. al. g) do Regulamento lnterno de Designa.;ao, Organiza.;ao e Funcionamento do Provedor
Municipal dos Animais de Lisboa)
0
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Janeiro de 2020

Em janeiro, durante todo o mes, a Provedora trabalhou sem qualquer colaborador no Gabinete,
desempenhando sozinha todas as tarefas inerentes ao funcionamento da sua missao (gestao de
Facebook, gestao de correspondencia, telefonemas, atendimento presencia!, acompanhamento
e encaminhamento de denfulcias, contactos com autoridades e outras entidades de interesse para
a prossecu<;ao da missao do Provedor, etc.)
Foi neste mes que recebemos urn pedido de mobilidade para o Gabinete de uma assistente
administrativa da Junta de Freguesia da Misericordia, Isabel Moura Ribeiro, o que veio a ser
autorizado com efeitos a partir de fevereiro de 2020.
Nao apresentamos novamente plano de atividades para 2020, pois aguardavamos quer a
prometida chegada de colaboradores, quer a indica<;ao da prometida aprova<;ao de or<;amento
para as atividades da Provedora, o que, desconhecendo-se como e quando estas necessidades
seriam atendidas, estavamos condicionados na conce<;ao da urn plano anual. Relembramos que
a existencia de pessoal de apoio e de urna rubrica or<;amental para atividades do Provedor
Municipal dos Animais de Lisboa decorre do proprio Regulamento pelo qual se rege a sua
atividade, designadamente do n.0 4 do Art.0 5. 0 , onde se le: "No Orr;amento Municipal devem

ser inscritas verbas para a prossecur;iio das jimr;oes do Provedor Municipal dos Animais de
Lisboa, e respetivo apoio." Desde o mes anterior, dezembro de 2019, foi prestado apoio

a Prote<;ao Civil de Lisboa, no

ambito das reunioes de iniciativa do Vereador Carlos Castro no intuito de desenhar urn Plano
de Socorro e Resgate a Animais Sinistrados, na medida em que nos disponibilizamos para
centralizar a recolha de dados sobre organiza<;oes zoofilas que pudessem integrar o referido
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Plano. Contactamos as organiza96es convocadas pelo Vereador para integrar o grupo de
trabalho, solicitando o preenchimento de urn formuhirio com dados relevantes e reenviamos
toda a informayao para a Prote9ao Civil.
No dia 7 de janeiro, recebemos, a seu pedido, a Organizayao "Animal Rescue Algarve" na
Provedoria a fim de trocar experiencias e auxiliarmos aquela organizavao na sua missao.
Dada a falta de resposta da CML ao nosso pedido de colaboradores para o Gabinete, a 20 de
janeiro foi anunciada nova chamada para Estagios na Provedoria dos Animais de Lisboa, sem
contudo, termos recebido propostas.
No dia 8 de janeiro, a pedido do Gabinete do V ereador Carlos Castro, foi enviado lembrete para
as organiza96es zoofilas convocadas para a reuniao de dia 9 de janeiro.
No dia 9 de janeiro, por forya de tratamento hospitalar pre-agendado, a Provedora, avisando
previamente da possibilidade de nao conseguir estar atempadamente na reuniao e nao tendo
ninguem para a representar, nao compareceu na reuniao. Soube a Provedora por algumas
associayoes presentes (e que estranharam o cancelamento da reuniao e os motivos apresentandos
pelo Vereador), que o mesmo teni dito que se viu obrigado a cancelar a reuniao transmitindo
aos presentes - estranhamente -a informayao de que a Provedora nao teria coligido a informayao
solicitada porquanto a Proteyao Civil indicou nao a ter recebido. Recebemos informayao de que
tambem lamentou que a Provedora tivesse enviado lembretes as associayoes sabendo que nao
poderia estar presente e que a reuniao nao se iria realizar sem ela. Foi feita exposiyao

a

Presidencia sobre a inusitada situayao, embora nao tenha havido qualquer intervenyao por parte
da mesma. Foi tambem enviado esclarecimento

as associayoes, explicando que, nao so estas

reunioes eram de iniciativa do Vereador e em nada dependiam da Provedora como tam bern nao
era verdade que nao tivessem sido enviados todos os formularies recebidos para a Proteyao
Civil. A Provedora sentiu-se ainda na obrigayao de justificar a sua ausencia explicando o motivo
damesma.
~

No dia 15 de janeiro foram pagos pela propria Provedora €150 euros a titulo de hononirios pelo
trabalho do mU5ico acompanhante da artista Lena D' Agua, que performou gratuitamente no
evento "Natal dos Animais", uma vez que o Gabinete do Vereador indicouquejanao tinhacom
saldar esse valor pois os prazos para abrir procedimento tinham vencido e a Provedoria nao
dispunha de rubrica oryamental propria.
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No dia 20, foi publicado e divulgado pela comunica9ao social o apelo para que os detentores de
animais os abriguem das intemperies e do tempo frio.
Tambem neste dia, a Provedora participou na reuniao da Comissao Local de Bem-Estar Animal
da Junta de Freguesia da Penha de Franya.
No dia 30 de janeiro, foram emtidos o Parecer n. 0 2/2020 referente a uma nova apreciayao do
Parecer n. o 2/2019, de 17 de outubro a luz do novo Regulamento de gestao de residuos, limpeza
e higiene urbana de Lisboa eo Parecer n.0 112020, tambem este uma atualizayao do Parecer n. 0
1/2018, de 10 de maryo

a luz do novo Regulamento de gestao de residuos, limpeza e higiene

urbana de Lisboa.
Nos dias 30 e 31 de janeiro, a Provedora participou como palestrante no evento "Jomadas de
Direito dos Animais" que decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, como
tema "A tutela constitucional dos Animais".
Em janeiro, foram recebidas e acompanhadas 42 denl:mcias, 3 delas relativas a canideos, 25 a
gatos, 5 a equideos e 3 a galinhas, 3 a patos, 3 a ovelhas estando todas no estado "Resolvido".
Em janeiro foram tambem registadas 9 entradas genericas relativas a solicitayoes ou pedidos de
esclarecimento.
Nao foram arquivados processes uma vez que o Gabinete deixou de ter assistente
administrativa.

Fevereiro de 2020

Em

fevereiro,

Isabel

Moura

Ribeiro

passou

a

colaborar

como

assisteme

administrativa/secret:aria no gabinete. Foi necessario ministrar formayao sobre a atividade do
gabinete, procedimentos, solicitar telem6vel de serviyo, computador e a criayao de endereyo de
correio eletr6nico.
No dia 14 de fevereiro foi lan9ado urn apelo para recrutamento de voluntaries e apoio

as

col6nias na Freguesia de Marvila que tinham perdido a sua colonia em virtude do falecimento
da sua cuidadora. Esta intervenyao veio a ajudar cerca de 40 gatos de rua.
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No dia 15 de fevereiro, a Provedora participou no jantar solidario da Platarforma AntiTransporte de Animais Vivos (PATAV), jantar no qual se aproveitou para debater o tema e
pensar em conjunto em solu~oes com os lideres do movimento.
No dia 16 de fevereiro foi anunciado o apoio publico da Provedora a missao da P ATAV.
No dia 19, a Provedoria recebeu Carla Oliveira, anterior responsavel administrativa do gabinete
para forma~ao a nova colaboradora.
Ainda neste dia, houve nova reuniao agendada pelo Vereador Carlos Castro a prop6sito do
Plano de Socorros e Resgate de Animais Sinistrados com as vlirias entidades envolvidas, na
qual o mesmo acabou por explicar que a Provedora afinal tinha mesmo enviado toda a
informa~ao

para a Prote~ao Civil.

No dia 21 de fevereiro, a Provedora foi convidada da Edi~ao da Noite da SIC Noticias para
comentar o caso dos maus tratos a animais pelo Cavaleiro Joao Moura, ap6s apelar as
associa~oes

que se constituissem assistentes em processo crime movido contra o suspeito.

No dia 25 de fevereiro, a Provedora foi convidada do Programa Manha CM, da CM TV, para
comentar o caso Joao Moura
No dia 26 de fevereiro, a Provedora foi convidada para participar, como palestrante, no
"Colloque international: La Sensibilite Animale" - Approches Juridiques et Enjeux
Transdisciplinaires" com o tema "La sensibilite des animaux de spectacle: regard compare sur
la corrida" Promovida pela Universidade de Caen/Normandia -

Fran~a.

No dia 27 de fevereiro, a Provedora visitou a Casa dos Animais de Lisboa para apurar das
necessidades, inteirar-se do movimento de entrada e saida de Animais Acolhidos. tendo reunido
com a Dra. Marta Videira e Dra. Elisabete Andrade.
Em fevereiro, foram recebidas e acompanhadas 31 dentincias, 18 delas relativas a pombos, 6 a
gatos, 7 a canideos, estando todas no estado "Resolvido", a

exce~ao

das dentincias relativas a

pombos uma vez que continuamos sem resposta, quer ao nosso pedido de reuniao a Senhora
Diretora Municipal de Higiene Urbana, Dra. Filipa Penedos, datado de 31 de maio de 2019,
quer as posteriores insistencias.
Em fevereiro foram tambem registadas 22 entradas genericas relativas a solicita~oes ou pedidos
de esclarecimento.
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Ainda nao foram arquivados processos uma vez que a nova colaboradora ainda se encontra em
formavao e adapta9ao.

Mar~o

de 2020

No dia 6 de mar9o, foi publicado o artigo de autoria da Provedora, intitulado o "0 papel dos
Tribunais na densifica9ao da nova dimensao juridica dos Animais" nurn e-book da serie
"Cole9ao de Formavao Continua" de Magistrados pelo Centro de Estudos Judiciarios dedicado
ao "Direito dos Animais".
No dia 12 de mar9o, a provedora este presente na tomada de posse do Provedor Municipal dos
Animais do Municipio de Almada.
No dia 13 de mar9o, devido ao inicio da Pandernia de Covid-19, e as novas medidas adotadas
pelo Govemo, o Gabinete deixou de funcionar em atendimento presencia!.
Neste dia houve ainda uma reuniao na Dire9ao de Ambiente e Estrutura Verde e outra como
Movimento Quebr'a Corrente.
No dia 16, foi lan9ado o dia.Iogo com a comunidade e com as associa9oes zo6filas para a cria9ao
de Plano de Apoio aos Animais em contexto de Pandemia e estabelecida uma parceria com o
Provedor Municipal dos Animais de Almada que amavelmente acedeu a partilhar esforvos e
uma equipa de resgate de animais de vitimas de covid-19 com o devido equipamento de
prot~9ao.

No dia 18 de mar9o, no seguimento de varios pedidos de ajuda e esclarecimento por parte de
associa9oes zo6filas e particulares, a Provedora recolheu os principais problemas suscitados e
enviou mensagem de sensibiliza9ao e recomendavao ao Govemo Provedora enviou uma
recomendavao ao Govemo com as seguintes propostas, tendo sido, quase todas elas, acolhidas
em legislavao:
"-Perrnitir desloca9oes de veterinarios e detentores de animais para assistencia medicoveterinaria inadiavel a animais;
-Excecionar da restri9ao de circula9ao aqueles que sao cuidadores de col6nias autorizadas pelos
municipios e voluntarios de associa9oes zo6filas com animais a cargo que necessitem de
deslocar-se aos abrigos, regulando-se esta circulavao durante o periodo de emergencia;
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- Garantir a cadeia de aquisic;ao e distribuic;ao de alimentos bern como prestayao de cuidados
medico-veterinaries a animais por associac;oes e CROs;
- Incrementar as penas aplicaveis em caso de abandono de animais de companhia, nos termos
do art. 0 388. 0 do C6digo Penal, durante este periodo, para se evitar a catastrofe ocorrida em
Wuhan, na China, em contexte similar."
No dia 21 de marc;o, foi ernitido o Parecer n.0 3/2020, referente a necessidade de emissao de
certidoes aos cuidadores de col6nias C.E.D. no Municipio de Lisboa e aos voluntaries do
Pombal Contracetivo do Parque Silva Porto face ao disposto no artigo 5. 0 , n. 0 1, al. o) do Decreto
n.0 2-A/2020, de 20 de marc;o, que procede a execuc;ao da declarac;ao do estado de emergencia
efetuada pelo Decreto do Presidente da Republica n. 0 14-A/2020, de 18 de marc;o.
No dia 23 de marc;o foi lanc;ada a campanha contra o abandono "Vamos todos ficar bern ... e
eles tambem!" que contou como apoio e adesao de vanas individualidades como o Provedor
Municipal dos Animais de Almada, Vanessa Arrobas do Movimento Quebr'a Corrente, Nuno
Eir6, Maya e Ruy de Carvalho que contribuiram com videos de sensibilizac;ao e que terminou
a 14 de abril.
No dia 27 de marc;o a Radio Renascenc;a fez uma reportagem sobre esta campanha.
Em marc;o, foram recebidas e acompanhadas 65 dentincias, 45 delas relativas a pombos, 16 a
gatos, 4 a caes, estando todas no estado "Resolvido", a excec;ao das dentincias relativas a
pombos uma vez que continuamos sem resposta, quer ao nosso pedido de reuniao a Senhora
Diretora Municipal de Higiene Urbana, Dra. Filipa Penedos, datado de 31 de maio de 2019,
quer as posteriores insistencias.
Em marc;o foram tambem registadas 16 entradas genericas relativas a solicitac;oes ou pedidos
de esclarecimento.
Nao foram arquivados processes uma vez que as func;oes da Provedora e da Assistente Tecnica
deixaram de ser presenciais.

Abril de 2021

No dia 2 de abril, na sequencia de vanas interpelac;oes de municipes preocupados com os
animais que omamentam e visitam os jardins de Lisboa, e ap6s questionar a Direc;ao Municipal
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de Ambiente e Estrutura Verde, Clima e Energia, foi publicado urn comunicado explicando que
os animais dos jardins continuavam a ser alimentados, que as especies migrat6rias nao podem
ser alimentadas e que os pombos urbanos nao devem ser alimentados, sendo esta situa~ao de
confinamento uma boa oportunidade para o Municipio para implementar os novos pombais
contracetivos e estabelecer pontos de alimentayao autorizados em locais onde estes animais se
possam fixar e nao causem perturb~ao aos municipes queixosos.
No dia 3 de abril, o jomal Publico publica a entrevista a Provedora dos Animais de Lisboa na
rubrica "Diano da Pandemia", onde a mesma descreve o dia-a-dia profissional e do seu trabalho
em prol dos Animais em contexto de pandemia.
A 4 de abril e emitida a
proibi~ao

de

Recomenda~ao

alimenta~ao

n.0 112020 que recomenda a suspensao da vigencia da

de animais na via publica em contexto de Estado de Emergencia e

recomenda medidas de apoio as associa96es zo6filas durante a pandemia, e onde a Provedora
declara abdicar do eventual valor do or~amento a fixar para atividades da Provedoria a favor de
apoio fmanceiro as Associa~oes.
No dia 11 de abril, e publicada a mensagem de Boa Pascoa da Provedora onde se fez tambem a
urn apelo por urn consumo alimentar mais consciente e respeitador dos animais.
No dia 13 foi publicado o Ultimo video da Campanha "Vamos todos ficar bern... e eles
tambem".
No dia 21 de abril, dada a dramatica situa9ao relatada pela administra~ao do Badoca Park, foi
lan9ado urn apelo para apoio e donativos aos animais daquele parque.
No dia 22 foram publicados apelos de apoio as

associa~oes

Animalife e Focinhos&Bigodes.

Tambem nesse dia, a Provedora participou numa reuniao remota como Gabinete do Vereador
Carlos Castro e com as associay5es participantes do Plano de socorro a animais sinistrados onde
se debateram apoios as Associa96es em contexto de confmamento.
Em abril, foram recebidas e acompanhadas 48 denlincias, 14 delas relativas a canideos, 22 a
gatos, 4 a equideos, 2 a burros, 4 a ovelhas, 2 a suinos estando todas no estado "Resolvido",
Em abril foram tambem registadas 11 entradas genericas relativas a solicitay5es ou pedidos de
esclarecimento.
Nao foram arquivados processos uma vez que o Gabinete continuou a funcionar em teletrabalho.
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Maio de2020

No dia 5 de maio, foram publicados louvores ao trabalho desenvolvido pela Animalife em
contexto de Pandemia bern como ao projeto "Vizinho&Caopanhia", da Associac;ao de
Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinaria, com que viemos a estabelecer parceria para
proporcionar apoio voluntario no passeio a Animais de Companhia em contexto de Pandemia
na cidade de Lisboa. Esta parceria toi comunicada e oferecida a todas as Juntas de Freguesia da
Cidade. Foram solicitados apoios

a Camara Municipal para estes voluntarios nomeadamente,

fatos de protec;ao e urn telem6vel para contacto com a equipa, que funciona apenas com urna
plataforma web, mas nunca recebemos resposta ao nosso pedido.
No dia 6 de maio foi solicitado esclarecimento ao Gabinete do Vereador Carlos Castro e

a

Direc;ao Municipal de Ambiente e Estrutura Verde sabre as denimcias chegadas a este gabinete
soore as condic;oes em que se encontravam os animais no Jardim da Estrela.
No dia 8 de maio

e publicado urn estudo e urn comunicado sabre a gestao etica de pornbos

urbanos em Lisboa a luz da ciencia e das boas pniticas internacionais.
Ainda neste dia foi anunciada a retoma faseada do normal funcionamento do gabinete da
Provedoria, admitindo-se atendimento ao publico com respeito pelas regras recomendadas pela
DGS e sob marcac;ao.
No dia 20 de maio, participou na reuniao remota com a Comissao Local de Bem-Estar Animal
da Junta de Freguesia da Penha de Franc;a. No dia 30 de maio, a Provedora participou como
oradora convidada no Webinar promovido pela Associac;ao Alianc;a Animal ''Nos, a Covid e os
Animais de Companhia".
Neste dia veio a ser ainda anunciado o programa para o Dia da Crianc;a da Provedoria, no ambito
do PSIRA, que consistia na leitura online por voluntarias e atrizes de livros de contos solidarios
da Sociedade Protectora dos Animais e da Animais de Rua e pelo Embaixador do PSIRA,
Pediatra Mario Cordeiro.
Durante este mes foram ainda contactadas as diversas forc;as politicas com assento na AML a
frm de expor as condic;oes em que a Provedoria estava a funcionar.
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No dia 29 de maio, foi realizada a primeira reuniao remota como Grupo Municipal do Partido
"Os Verdes".
Em maio, toram recebidas e acompanhadas 27 denU.ncias, 8 delas relativas a canideos, 6 a gatos,
4 a equideos, 4 a ovelhas, 2 a suinos, 4 a patos estando todas no estado "Resolvido",
Em maio foram tambem registadas 23 entradas genericas relativas a solicitayoes ou pedidos de
esclarecimento. Nao foram arquivados processos uma vez que o Gabinete continuou a funcionar
em teletrabalho.

Junho de 2020

No dia I de junho foram lidas online as hist6rias do "Brave - o cao que venceu o medo" da
Sociedade Protectora de Animais e do "Pimpao", da Animais de Rua. Mario Cordeiro leu ainda
urn conto ao deitar para os mais novos e fez uma pequena palestra para os Pais sobre a
importancia dos Animais na vida das crian9as.
Tambem no dia I a Provedora reuniu remotamente como grupo municipal do CDS-PP para
apresentar os problemas de funcionamento e institucionais entre a Provedora Municipal dos
Animais e a Camara Municipal.
No dia 4, a Provedora reuniu remotamente como grupo municipal do PS.
Nesta semana, a Provedora reuniu tambem com os grupos parlamentares do PAN e do BE. Os
outros grupos parlamentares nao responderam ao pedido de audiencia/reuniao da Provedora.
No dia 26 de junho toram emitidas tres Recomenda9oes. A Primeira, a Recomenda9ao n. 0
2/2020 surge na sequencia de denU.ncias sobre as condi9oes em que se encontravam os animais
do Jardim da Estrela. Recomenda ainda a conce9ao de pianos de sensibilizayao para o nao
abandono de especies invasoras em locais publicos e na natureza.
A segunda, a Recomendayao n. 0 3/2020, que recomenda o desenvolvimento de pianos de
sensibiliza9ao e de prote9ao dos animais errantes no contexto da pressao imobiliaria e do
aumento da construyao em Lisboa.
Por Ultimo, a Recomendayao n. 0 4/2020, que visa o cumprimento do Regulamento Intemo de
Designayao Organizayao e Funcionamento do Provedor Municipal dos Animais de Lisboa e
consequente inscri9ao de verbas no Or9amento Municipal para o funcionamento da cargo.
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Tambem se pediu a regularizayao do pagamento do emprestimo solicitado pela Camara
Municipal de Lisboa
.,
AnimaiS .

a Associa9ao

Anirnalife para financiamento do evento "Natal dos

No dia 30 de junho, a Provedora organizou o Webinar "A Pandemia e os seus efeitos na
violencia contra os Animais" na qual participaram a Psicologa da Justi9a Ana Luisa Conduta, o
Adjunto do Nucleo de Investigayao Criminal da PSP, Subintendente Henrique Figueiredo, o
Comissario Responsavel pelo Projeto Defesa Animal da PSP, Bruno Branco e a Coordenadora
do Nucleo de Lisboa da APAV, Sonia Reis e Nuno Paixao, Provedor Municipal dos Animais
de Almada. Uma vez que a CML nao disponibilizou apoio tecnico ao evento, a Provedora voltou
a pagar do seu proprio bolso o apoio de urn tecnico e a licen9a ilimitada da plataforma ZOOM.
Em junho, foram recebidas e acompanhadas 27 denlincias, 21 delas relativas a canideos, 14 a
gatos, estando todas no estado "Resolvido".
Em junho foram tambern registadas 9 entradas genericas relativas a solicitayoes ou pedidos de
esclarecimento.
Nao toram arquivados processos uma vez que a colaboradora nao teve ainda as condi9oes ideais
para come9ar a faze-lo.

Lisboa, 30 de junho de 2020

Pela Provedoria dos Animais de Lisboa,

Mar1sa Quaresma dos Reis
Provedora dos Animais de Lisboa
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