
PROVEDORIA DOS A NIMA l S DE LISBOA 

Relatorio Semestral de atividades da Provedora Municipal 
dos Animais de Lis boa referente ao periodo de julho 

de 2020 a dezembro de 2020 
( Artigo 8.0

, al. g) do Regulameoto loteroo de Desigoa~io, Orgaoiza~io e Fuociooameoto do Provedor 
Municipal dos Aoimais de Lisboa) 

Julho de 2020 

No dia 9 de julho e devido a nossa insistencia e alerta para o risco de invoc~ao de usucapiao 

por parte do ocupante, fomos informados de que o terreno na Curraleira onde esta instalada, ha 

varios anos, uma explora~ao agro-pecuaria ilegal conhecida como sendo do "Nelson dos 

Cavalos" e efetivamente municipal, encontrando-se ilegalmente ocupado. Esta inform~ao foi 

remetida tambem a DGAV e PSP. Na sequencia da nossa atuacrao, foi dada ordem de despejo 

ao ocupante que reagiu judicialmente. 

No dia 13 de julho, a Provedora visitou as col6nias de Marvila e Parque das Na9oes com as 1 

respetivas cuidadoras para aferir dos principais problemas e numero de Anirnais em risco. 

Seguiu-se a publica~ao de apelos para o resgate de alguns felinos em risco em fun~ao da idade. 

Foi neste mesque recebemos urn pedido de mobilidade para o Gabinete de uma assistente 

adrninistrativa da Junta de Freguesia da Misericordia, Isabel Moura Ribeiro, o que veio a ser 

autorizado com efeitos a partir de fevereiro de 2020. 

No dia 14, a Provedora reuniu com Carla Prino, Tecnica Superior Jurista do Gabinete do 

Vereador Manuel Grilo e por sugestao deste Gabinete, a prop6sito do nosso trabalho em tomo 

da proposta de Regulamento Municipal de Bem-Estar Animal de Lisboa. 

No dia 22 de julho, recebemos, a seu pedido a Associa~ao "Bianca", de Sesimbra a fun de 

debatermos questoes juridicas. 
/' 

No dia 22 de julho, a pedido da Associacrao Falesias&Girass6is, na companhia da sua Presidente 

Ana Oliveira e Vice-Presidente Ursula Amorim, visitamos urn canil ilegal onde sao albergados 

varios caes, maioritariamente de cacra, sito em Marvila/Beato. V erificamos a fraca robustez 

fisica dos animais, as condi~oes insuficientes e pouco adequadas a proteger os animais de 
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condi~oes climaticas extremas e registamos em video o que pudemos assistir. Foi enviado 

pedido de esclarecimento a Dire~ao Municipal de Patrim6nio sobre a titularidade do terreno 

nesse mesmo dia bern como interven~ao da CAL. Foi verificado se o respetivo canil constava 

da lista de abrigos autorizados pela DGA V, o que nao acontecia. Esta e uma situa~ao duradoura 

no tempo, segundo os relatos dos servi~os da Camara Municipal e da Casa dos Animais de 

Lisboa e dos pr6prios municipes, e que existe desde os anos 80. 

No mesmo dia, foi criada pela Provedoria dos Animais de Lisboa uma Campanha de Ajuda aos 

Animais salvos dos incendios de Santo Tirso, fazendo-se urn apelo para doa~ao de Alimentos e 

Medica~ao e outros donativos em genero para encaminhamento para as Associa~oes que 

acolheram os animais resgatados. 

Tambem no dia 22 foi publicada a cr6nica de autoria da Provedora no Jomal PUblico intitulada 

"Queremos Animais protegidos ou prisoes para Animais?" sobre o sucedido em Santo Tirso 

com uma reflexao sobre os modelos de abrigos para animais que temos em Portugal. 

A convite da Associa~ao Animais de Rua, a partir de dia 27 de julho, a Provedora passou a 

integrar a Comissao Representativa de Cidadaos que propos a Iniciativa Legislativa de Cidadaos 

pela inclusao do resgate animal nos pianos de prote~ao civil, ajudando na sua reda~ao. 

No dia 31 de julho foi-nos enviada pelos servi~os informa~ao sobre a titularidade atual do 

terreno, pertencente ao FUNDOLIS, urn fundo do grupo CGD, que foi de imediato contactado 

tendo-se se mostrando muito cooperante e desconhecedor desta ocupa~ao ilegal do terreno. 0 

caso foi encaminhado para os advogados do Fundo que passaram a contactar com a Provedoria 

dos Animais e com a Camara. 

Tambem no dia 31 de julho, reunimos com os Engs. Victor Vieira e Isabel Monjardino que nos 

solicitou reuniao para apresentar o projeto LIFE LUNGS (acr6nimo de «Towards a more 

resilient Lisbon UrbaN Green InfraStructure as an adaptation to climate change») e debater 

questoes de bem-estar animal relacionadas como Projeto. 

Em julho, foram recebidas e acompanhadas 77 demincias, 17 delas relativas a canideos, 52 a 

gatos, 2 a equideos 1 a cabras e 5 a pombos, estando todas no estado "Resolvido", a exce~ao 

das denfulcias 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 insisrencias. 
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Emjulho foram tambem registadas 16 entradas genericas relativas a solicita<;oes ou pedidos de 

esclarecinlento. 

Agosto de 2020 

Durante o mes de agosto, foi possivel finalmente iniciar o processo de arquivamento de 

processos antigos bern como a organizayao de conteudos para a pagina institucional. 

F oi feito tam bern o seguimento mais proximo dos casos do canil ilegal de Marvila e do ''Nelson 

dos Cavalos". 

No dia 10 de agosto, o Dia Intemacional do Gato foi assinalado com urn convite a partilha de 

fotos dos felinos dos municipes na pagina de Facebook da Provedoria dos Animais de Lisboa. 

No dia 11 de agosto, foi feita nova instencia junto da Ordem dos Advogados para a cria<;ao, 

autoriza<;ao do Banco Municipal de Advogados Amigos dos Animais. 

No dia 15 de agosto assinalamos o Dia Intemacional do Animal Abandono tambem na pagina 

de Facebook. 

No dia 18 de agosto foi feito apelo a adoc;:ao dos 28 canideos retirados de urn barracao na Penha 

de Fran<;a em virtude da sobrelota<;ao da Casa dos Animais de Lisboa. 

No dia 26 de agosto, o Dia do Cao e assinalado com urn convite a partilha de fotos dos caes dos 

municipes na pagina de Facebook da Provedoria dos Animais de Lis boa. 

No dia 28 de agosto, a Provedora "conseguiu" estar presente na visita do Ministro do Ambiente 

a Casados Animais de Lisboa, ap6s contacto da sua Assessora, Maria Pinto Teixeira, que 

estranhou a ausencia da Provedora, sendo que a CML nao convidou nem informou a Provedora 

desta visita. Quando questionamos os servi<;os da CML e o gabinete da Presidencia sobre os 

motivos de nao se ter informado a Provedora, os mesmos nao foram apresentados. 

Em agosto, foram recebidas e acompanhadas 28 dent!ncias, 1 delas relativas a pombos, 11 a 

gatos, 14 a canideos,-1 relativa a gaivotas, 1 a equideos estando todas no estado "Resolvido", a 
excecrao das dent!ncias 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. 
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Em agosto foram tambem registadas 4 entradas genericas relativas a solicita9oes ou pedidos de 

esclarecimento. 

Setembro de 2020 

No dia 1 de setembro, a Provedora foi convidada a participar e contribuir para o Grupo de 

Trabalho criado pelo Despacho n.0 6928/2020, de 19 de junho de 2020, publicado no DR n.0 

129, de 6 de julho, que determina a constitui9ao de urn grupo de trabalho para o Bem-estar 

Animal pela Senhora Diretora-Geral da DGA V, Susana Pombo, 

No dia 2 de setembro, decorreu essa mesma reuniao. 

No dia 11 de setembro, a Provedora reuniu com a Chefe de Gabinete da Presidencia da CML a 

frm de expor as di:ficuldades de funcionamento do Gabinete de apoio a Provedora, 

designadamente, falta de comunica9ao entre a CML e a Provedora, pouca recetividade a 
intervenyao/participayao da Provedora no desenho de politicas municipais de bem-estar animal, 

ausencia de respostas por parte da Dire9ao de Higiene Urbana, necessidade de inscri9ao de 

verbas no on;amento municipal para o desenvolvimento de atividades e alocayao de mais 

recursos hurnanos ao gabinete. 

No dia 14 foi feita nova insistencia junto do Gabinete do Vereador Joao Paulo Saraiva pela 

necessidade de mais dois colaboradores para o gabinete. 

No dia 15 de setembro a Provedora reuniu telefonicamente com a Tecnica Alina Silva, ap6s 

solicitayao da propria Provedora, com a Assistente Social e Coordenadora Gabip TAE/Tecnica 

de Desenvolvimento Local CH a :fim de contribuir com sugestoes para o estrategia municipal 

de apoio a popula9ao sem abrigo, em especial, aos cidadaos que estejam nesta situa9ao e 

detenham animais. 

No dia 26 de setembro, a Provedora esteve presente a convite da Comissao Local de Bem-Estar 

Animal num evento ao ar livre no ambito da iniciativa "A Rua e Sua", que decorreu junto ao 

Mercado de Sapadores, para falar sobre "As nossas responsabilidades para com os animais da 

cidade e a sua diversidade". 

No dia 29 de setembro, ap6s varias conversayoes com o Gabinete da Presidencia sobre as 

dificuldades da Provedoria e das dificuldades de relacionamento entre a Provedoria e o 
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Vereador Carlos Castro, sem qualquer consequencia ou modifica<;ao, a Provedora apresentou, 

por escrito, o urn pedido de reunfulcia ao cargo dirigido ao Presidente da CML e ao seu Gabinete 

bern como ao V ereador Carlos Castro e respetivo gabinete, sem contudo ter merecido qualquer 

resposta. S6 mais tarde, o Chefe de Gabinete da Presidencia, Bruno Maia, veio a agendar urna 

reuniao com a Provedora, que acedeu a retirar o pedido feito, uma vez que foi prometida maior 

aten<;ao a Provedoria por parte da CML. 

No dia 30 de setembro, a Provedora reuniu com a Comissao Local de Bem-Estar Animal da 

Penha de Fran<;a 

Tambem neste dia participou como palestrante convidada do NELB (Nucleo de Estudo Luso

brasileiro- Faculdade de Direito da Universidade de Lis boa) eo Centro de Investiga<;ao Juridica 

Brasileiro INPODDERALES, no Seminario Intemacional ''Natureza: sujeito de direito?". 

Em setembro, foram recebidas e acompanhadas 42 denilncias, 7 delas relativas a pombos, 29 a 

gatos, 5 a canideos, 1 a suinos estando todas no estado "Resolvido", a exce<;ao das denilncias 

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 setembro foram tambem registadas 11 entradas genericas relativas a solicita<;oes ou pedidos 

de esclarecimento. 

Outubro de 2021 

0 inicio do mes de outubro foi dedicado a organiza<;ao de urn Grande Debate online sobre 

Tauromaquia a realizar no dia 6 de outubro. 

No dia 4 de outubro, a Provedoria assinalou o Dia do Animal com urn convite a apresenta<;ao 

de cartazes e materiais audiovisuais de sensibiliza<;ao para a questao animal para posterior 

divulga<;ao em campanha pela Provedoria. 

Foi tambem anunciada a III Edi<;ao da P6s-Gradua<;ao em Direito dos Animais de cuja equipa 

coordenadora fez novamente parte a Provedora, que promoveu urna parceria com a Provedoria 

dos Animais de Lisboa tendo negociado condi<;oes especiais (25% de desconto na propina) para 

inscritos pela Provedoria e que integrassen a CML, PSP, GNR, CEJ e Associa<;oes Zo6filas. 
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No dia 6 de outubro, decorreu o debate internacional em direto no Facebook da Provedoria dos 

Animais de Lisboa com o tema "Urn olhar critico sobre a tauromaquia - as perspetivas da 

ciencia, da cultura e do direito", com os palestrantes de Portugal, Espanha e Brasil Maestro 

Victorino d' Almeida, Fernando Araujo, Teresa Violante, Jose Enrique Zalvidar, Anna Mula, 

Victor Rodrigues, Maria Jose Varandas, Carlos Teixeira e Helena Telino Neves, com 

modera<;ao da Provedora e que contou com mais de 4 mil visualiza<;oes. 

De notar que, uma vez que a CML declarou nao ter disponibilidade para prestar apoio tecnico 

ou disponibilizar plataforma zoom com acesso ilimitado gratuito para a realiza<;ao do evento na 

data agendada, a Provedora foi for<;ada a contratar, e novamente a expensas suas, urn tecnico de 

apoio ao evento e a adquirir a versao zoom profissional para que o debate pudesse ser 

transmitido num total de €65. 

No dia 23 de outubro, a Provedora participou como oradora no Col6quio internacional: 

"Sensibilidade animal: abordagens juridicas e questoes transdisciplinares" promovido pela 

Universidade de Caen, Normandia, Fran<;a por via remota e em Frances. 

Este evento recebeu o alto patrocinio de Jean-Paul Costa, Presidente da Funda<;ao Rene Cassin, 

Conselheiro Honoraria de Estado Francese ex-Presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem. 

No dia 28 de outubro, a Provedora participou numa reuniao de sensibiliza<;ao solicitada pela 

Comissao Local de Bem-Estar Animal da Junta de Freguesia da Penha de Fran<;a com a Camara 

Municipal de Oeiras. 

No dia 29 de outubro foi emitido urn comunicado e apelo para que as ado<;oes de gatos pretos e 

brancos sejam suspensas devido a aproxima<;ao do "Dia das Bruxas". 

Em outubro, foram recebidas e acompanhadas 51 denlincias, 8 delas relativas a canideos, 41 a 

gatos, 2 a pombos estando todas no estado "Resolvido", a exce<;ao das denlincias 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 outubro foram tambem registadas 11 entradas genericas relativas a solicita<;oes ou pedidos 

de esclarecimento. 
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Novembro de 2020 

No dia 2 de novembro foram encontrados 3 dies sem detentor na segunda circular e a Provedora 

foi chamada a intervir, tendo conseguido, em articula9ao com a Uniao Zo6fila e com a municipe 

que os enconrrou, o seu resgate e acolhimento. 

No dia 5 de novembro, na sequencia da descoberta de 7 caes que morreram carbonizados num 

barracao em Lis boa, a Provedora pediu investiga9ao criminal sobre o caso a PSP. 

No dia 9 de novembro, a Provedora participou numa reuniao de sensibilizayao solicitada pela 

Comissao Local de Bem-Estar Animal da Junta de Freguesia da Penha de Fran9a com a Camara 

Municipal de Odivelas. 

No dia 12 de novembro, na sequencia da declarayao de Estado de Emergencia, a Provedoria 

anunciou novas restri9oes no atendimento ao publico, passando novamente para o regime de 

teletrabalho em exclusive. 

No mesmo dia, foi apresentada a nova pagina institucional da Provedoria dos Animais de 

Lisboa, como novo grafismo, contendo noticias sobre a atividade desenvolvida, todos os 

pareceres, recomenda9oes e relat6rios de atividades da Provedora atual e informayao sobre 

mandates anteriores que foi inteiramente desenvolvida, na ausencia de colaboradores com 

competencias nestes dominios no Gabinete, no que respeita aos conteudos a carregar para a 

pagina, incluindo todo o trabalho de sistematizayao, digitalizac;ao, pela Provedora a frm de ser 

enviado ao Departamento de Marca e Comunicayao. 

Ainda no dia 12, foi feita homenagem ao falecido Professor e Arquiteto Gon9alo Ribeiro Teles, 

anunciando-se o projeto "Garranos de Lis boa", ja a ser desenvolvido pela Provedoria, a CML e 

o ISA as Provedoria tendo em vista continuar a viabilidade da manutenyao dos 4 garranos que 

vivem no ISA naquele espayo, aproveitando-se a sua presen9a para desenhar projetos de 

sensibilizac;ao animal e educa9ao ambiental. 

No dia 18 de novembro, a Provedora recebeu, a pedido da mesma, a Associa9ao dos Animais 

de Lisboa para urn reuniao a frm de dar a conhecer a atividade e missao da Associa9ao. 

No mesmo dia, a Provedora foi entrevistada para a Revista "Veterinaria Atual". 
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No dia 19 de novembro, no ambito do PSIRA, foi divulgado o video do Embaixador do 

Programa, o Pediatra Mario Cordeiro, sobre os efeitos da visualiza~ao de touradas e participa~ao 

ativa nas mesmas por parte de crian~as. 

No dia 25 de novembro, a Provedora participou nurna reuniao de sensibiliza~ao solicitada pela 

Comissao Local de Bem-Estar Animal da Junta de Freguesia da Penha de Fran~a com a Camara 

Municipal da Amadora. 

Em novembro, foram recebidas e acompanhadas 41 denlincias, 2 delas relativas a canideos, 39 

a gatos, estando todas no estado "Resolvido", 

Em novembro foram tambem registadas 9 entradas genericas relativas a solicita~oes ou pedidos 

de esclarecimento. 

Dezembro de 2020 

Dada a situa~ao pandemica em 2020, o "Natal dos Animais", no modelo em que decorreu no 

ano anterior, nao pode ser promovido. 0 inicio domes de dezembro foi dedicado a procurar 8 

solu~oes altemativas para promover a solidariedade com os Animais durante esta quadra. 

No dia 10 de dezembro foi publicada reportagem no Jomal de Noticias com entrevista a 
Provedora sobre o aurnento do abandono devido as consequencias da pandemia. 

Tambem no dia 10, a Provedora foi entrevistada para a Radio Observador sobre o aumento do 

abandono dos Animais de Companhia. 

No dia 16 de dezembro, ap6s muitos contactos, todos eles feitos pela Provedora, sem qualquer 

apoio da estrutura da CML, apesar dos pedidos efetuados nesse sentido, foi fmalmente 

anunciado o ''Natal dos Animais", que decorreu este ano no Programa "Domingao" da SIC, no 

dia 20 de dezembro. com a participac;ao de v:irias associa~oes zo6filas e movimentos civicos de 

Lisboa e de ambito nacional. 

No dia 20, decorreu o "Natal dos Animais", em formato televiso, acolhido pelo programa 

"Domingao" com a participa~ao da Provedora que aproveitou para sensibilizar os espectadores 

para o Respeito pelos Animais, tendo estado presentes a Sociedade Protectora dos Animais, a 

Animais de Rua, a Quinta das Aguias, a Uniao Zo6fila e a Focinhos&Bigodes, tendo sido 
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exibida informa9ao sobre varias outras associac;oes e movimentos. A CML foi convidada a 

participar mas declinou o convite .. 

No dia 22 de dezembro, na sequencia da noticia sobre o abate/ca~a desportiva de 540 animais 

na Azambuja, a Provedora foi convidada a comentar o caso no Jomal das 19h da SIC Noticias. 

No dia 28, foi partilhada Mensagem de Final de Ano da Provedora na pagina de Facebook da 

Provedoria. 

Em dezembro, foram recebidas e acompanhadas 77 denUn.cias, 6 delas relativas a canideos, 4 7 

relativas a veados, 16 a gatos e 3 a equideos, estando todas no estado "Resolvido". 

Em dezembro foram tambem registadas 14 entradas genericas relativas a solicita~oes ou pedidos 

de esclarecimento. 

Lamentavelmente, a Provedoria dos Animais de Lisboa terminou mais urn ano, apenas com uma 

colaboradora administrativa e sem or~amento para atividades e sem respostas da Dire9ao de 

Higiene Urbana e sem quaisquer respostas ou considera~oes sobre todos os pareceres e 

recomendac;oes emitidos ate a data. 

Lisboa, 31 de dezembro de 2020 

Pela Provedoria dos Animais de Lisboa, 

Mart Quaresma dos Rets 

Provedora dos Animais de Lisboa 
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