PR OVEDORIA D OS AN IMAlS D E LISBOA

Relatorio Semestral de atividades da Provedora . .
dos Animais de Lisboa referente ao periodo de ·.............-..;
de 2021 a junho de 2021
( Artigo 8.0 , al. g) do Regnlamento Internode Designa~ao, Organiza~io e Funcionameato dD p,..,.-~·
Municipal dos Animais de Lisboa)

Janeiro de 2021

No dia 5 de janeiro foi lanyado urn comunicado sobre os cuidados a ter com os animai s nas
vagas de frio intenso.
No dia 8 de janeiro abriram as inscriyoes na ill P6s-Graduavao em Direito dos Animais,
organizada pelo Centro de Investigayao em Direito Privado da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, em parceria com a Provedoria dos Animais de Lisboa, com descontos
de 25% sobre o valor da propina, negociados para trabalhadores da CML, PM, RSB, PC,
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Advogados, Magistrados, PSP e Associa9oes Zo6filas.
No dia 10 de janeiro foi emitida a Recomenda«;ao n. 0 112021 que aconselhava a constru«;ao de
veda9oes para prote9ao dos abrigos para col6nias de gatos ap6s noticia de vandaliza«;ao de
abrigos ex:istentes.
No dia 18 de janeiro e lan9ado novo apelo de sensibilizayao para os animais de companhia em
contexto de Covid-19.
No dia 21 de janeiro, foi novamente anunciada a parceria entre a Provedoria dos Animais de
Lisboa e a Associa9ao de Estudantes da Faculdade de Medicina Veterimiria da Universidade de
Lisboa no ambito do projeto "Vizinho&Caopanhia" que preve o passeio de animais de pessoas
em isolamento, doentes com Covid-19 ou do grupo de risco por voluntarios.
No dia 22 de janeiro, a pedido do Assessor Ricardo Moreira, a Provedora reuniu com o proprio
e com a Assessora _C arla Prino a prop6sito do Regulamento Municipal de Bem-Estar Animal.
No dia 23 de janeiro, foi publicada urn a reportagem sobre o destino dos pombos capturados pel a

a

Dire«;ao de Higiene Urbana da CML que contou com uma entrevista Provedora.

Provedorla dos Animais de Lisboa- R. do Ouro, 49 - 4°And• - 1100-060 LIS BOA - provedoria.animais@cm-lisboa.pt

PROVEDORIA DOS ANIMAlS DE

LISBOA

No dia 25 de janeiro e publicada uma entrevista sobre o abandono e a adovao de animais em
tempos de pandemia aProvedora.
Em janeiro, foram recebidas e acompanhadas 73 denlincias, 7 delas relativas a canideos, 31 a
gatos, 27 a equideos e 7 a pombos, 1 a gaivotas estando todas no estado "Resolvido", a exceyao
das denuncias 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 janeiro foram tambern registadas 6 entradas genericas relativas a solicitav5es ou pedidos de
esclarecimento.

Fevereiro de 2021

Durante o mes de fevereiro, a Provedora prestou apoio e acompanhamento institucional a urna
captura de 4 cae silvestres ern Sintra.
No dia 4 de fevereiro, a Provedora foi entrevistada para a Plataforma "Astraea- Mulheres
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Portuguesas pel a Mundo".
No dia 6 de fevereiro, a Provedora apelou a contribuic;ao da comunidade para a projeto da
Animalife "Banco Solidario Animal" que decorreu de 2 a 14 de fevereiro.
Foi tambem anunciado, neste mesmo dia, o plano municipal de resposta a populavao sem abrigo
(come sem animais).
No dia 18 de fevereiro, a Provedora assinalou o Dia lnternacional do Gato com urn convite a
partilha de imagens dos gatos dos municipes.
No dia 22 de fevereiro, a Provedora participou num debate online promovido pelo PAN sobre
"Sindrome de Noe" e aderiu

a sua Recomendac;ao pela criavao de equipas multidisciplinares

para garantir uma maior capacidade de prevenc;ao e atuac;ao nestas situac;oes.
Tambem no dia 22 de fevereiro foi feito urn apelo para apoio ao Santuano Amore.
No dia 26 de fevereiro foi feito urn alerta relativo aos perigos da lagarta do pinheiro.
Em fevereiro, foram recebidas e acompanhadas 95 denilncias, 11 delas relativas a pombos, 66
a gatos, 13 a canideos e 5 a equideos estando todas no estado "Resolvido"

,a excec;ao das

dentincias relativas a pombos uma vez que continuamos sem resposta, quer ao nosso pedido de
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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 14 entradas genericas relativas a

solicita~oes

ou pedidos

de esclarecimento.

Mar~o

de 2020

No dia 3 de mar~o, assinalou-se o Dia Mundial da Vida Selvagem nas redes sociais.
No dia 4 de maryo a Provedora fez urn louvor ao trabalho da Junta de Freguesia do Areeiro em
prol dos Animais por ocasiao da implementayao do pombal contracetivo naquela freguesia.
No dia 9 de mar~o a Provedora foi entrevistada em direto para o Diario do Distrito sobre o papel
do Provedor e das Autarquias na proteyao dos animais.
No dia 11 a Provedora participou na reuniao da Comissao Local de Bem-Estar Animal da Junta
de Freguesia da Penha de Franya.
No dia 12 de mar<(o foi feita uma homenagem e louvor a Helena Avelar, uma municipe

a causa animal, que faleceu subitamente, deixando
urn legado muito importante e urn fundo dedicado a ajuda de animais.
sobejamente conhecida pela sua dedicayao

No dia 25 de

mar~o,

a Provedora participou sozinha na reuniao com a Fundayao Calouste

Gulbenkian sobre o lan~amento de uma ayao de sensibilizayao ambiental e campanha conjunta
com a CML sobre alimenta~ao indevida de animais silvestres e ex6ticos em Lisboa.
Tambem no dia 25 de

mar~o,

a

peti~ao,

subscrita tambem pela Provedora, pela inclusao de

pianos de resgate animal nos pianos da proteyao civil a nivel nacional e mumcipal converte-se
em projeto de lei, o que foi anunciado.
Em maryo, foram recebidas e acompanhadas 70 denuncias, 21 delas relativas a pombos, 3 a
patos, 41 a gatos, 4 a caes, 1 a cabras estando todas no estado "Resolvido",

a exceyao das

denuncias 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 maryo foram tambem registadas 7 entradas genericas relativas a solicitay5es ou pedidos de
esclarecimento.
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Abril de 2021

No dia 2 de abril foi partilhada a mensagem de Boa Pascoa da Provedora apelando a uma
alimentac;ao mais amiga dos Animais.
No dia 4 de abril foi assinalado o Dia Mundial dos Animais de Rua nas redes sociais da
Provedoria.
No dia 6 de abril, a pedido da Senhora Vereadora Celeste Correia, reunimos com a mesma eo
Assessor Eduardo Magalhaes.
No dia 7 de abril foi feito esclarecimento publico sobre a proibiyao de destruic;ao de ninhos de
andorinha e outras aves migrat6rias ao abrigo da Diretiva das Aves.
No dia 11 de abril a Provedoria recebeu 9 denunciantes contra uma Associac;ao Zo6fila com
sede em Lisboa que denunciaram de forma an6nima varios factos que consubstanciam a pratica
de varias contraordenac;oes e crimes.
No dia 20 de abril foi lanc;ado novo lembrete sobre a Campanha continua contra animais
acorrentados em Lisboa em parceria com o Movimento Quebr' A Corrente apelando

a

sinalizac;ao de casos junto da comunidade.
No dia 21 de abril a Provedora Iecionou a aula" A Protec;ao Constitucional dos Animais" na ill
P6s-Graduac;ao em Direito dos Animais da qual

e co-coordenadora e que foi

organizada em

parceria com a Provedoria dos Animais de Lisboa.
No dia 24 de abril foi contactada a CML solicitando resposta a pedidos antigos bern como a urn
pedido de reuniao por parte da Comissao para a lgualdade de Genero (CIG) para a criac;ao de
urn projeto piloto em Lisboa no Ambito da Violencia Domestica. A Provedora mostrou-se muito
favoravel

a criac;ao deste projeto piloto.

No dia 27 de abril foi enviada proposta aUniao Zo6fila proposta de mediayao sobre a situac;ao
de uma cadela cuidada por outra associac;ao mas resgatada pela UZ e reclamada pelos
voluntarios da associac;ao cuidadora, nomeadamente, a Senhora Romina Cartolari, que veio a
ser recusada.
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No dia 29 de abril foi feito novo pedido de insistencia junto do gabinete da Vereadora Celeste
Correia pelas respostas a todas as recomendas;oes e pareceres emitidos desde 2017, pedidos de
reuniao, orvamento e pessoal de apoio para o gabinete.
No dia 31 de abril foi enviada mensagem a RTP com uma mensagem de reconhecimento por
boas praticas e louvor pelo fim da transmissao de touradas na televisao publica Portuguesa.
Em abril, foram recebidas e acompanhadas 76 denuncias, 10 delas relativas a canideos, 32 a
gatos, 8 a equfdeos, 22 a pombos e 4 a pavoes, estando todas no estado "Resolvido", a excevao
das denuncias 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 abril foram tambem registadas 11 entradas genericas relativas a solicitavoes ou pedidos de
esclarecimento.
Nao foram arquivados processes uma vez que o Gabinete continuou a funcionar em teletrabalho.

Maio de 2021
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Durante o mes de maio conseguimos resolver urn caso que nos chegou de uma famila em
situavao de despejo que nao sabia como manter o seu animal (Oreo). Fruto de uma parceria
entre a CAL, a comportamentalista canina Joana Siro, a Escola que sinalizou a situavao e o
Santuario Animais sem Fronteiras, conseguimos alojamento para o animal sem perda do vinculo
para a farnila bern como a regularizavao da sua situavao vacinal e a sua esterilizavao.
No dia 7 de maio foi partilhado apelo da Rafeiros SOS para donatives dada a sua situayao
delicada.
No dia 12 de maio foi emitido o Parecer n. 0 112021 sobre a legalidade da proibi9ao de circulayao
de animais perigosos e potencialmente perigosos estabelecida pelo Decreto-Lei n.0 35/2015, de
6 de mar9o, a luz do Regulamento (Ce) N. 0 1371/2007 de Parlamento Europeu e do Conselho,
de 23 de outubro de 2007.
No dia 13 de maio foram enviadas as denuncias recebidas e processadas no mes anterior contra
uma associa9ao zo6fila com sede em Lisboa para o Departamento de lnvestigayao Criminal da
PSP e para a DGAV . Por ser uma associas;ao que conta com apoio da CML, foi tambem dado
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conhecimento do caso ao Senhor Diretor Municipal Eng. Angelo Mesquita, Chefe de Divisao
Dr. Verissimo Pires e Diretora Clinica Dra. Marta Videiraja no dia 31 de maio.
No dia 17 de maio houve reuniao com a Senhora Diretora-Geral da DGAV, Dra. Susana Pombo
sobre as denuncias recebidas.
No dia 19 de maio, a CML deu finalmente razao ao parecer de 2018 da Provedora dos Animais
sobre as faltas justificadas para presta~ao de cuidados medico-veterinaries inadia.veis a animais
de companhia.
No dia 21 de maio foi para oar a entrevista a Provedora sobre Direito dos Animais no podcast
Astraea.
No dia 24 de maio foi emitido o Parecer n. 0 2/2021 sobre a ilegalidade da captura e abate de
pombos pela Camara Municipal de Lisboa
140/99, de 24 de abril na sua atual

a luz da Diretiva das Aves e do Decreto-Lei n.

0

reda~ao.

No dia 25 de maio a Provedora reuniu com o ISPA e a CML e alguns voluntaries para esbo~ar
o projeto "Garranos de Lisboa" que visa assegurar a manuten~ao no espa~o do ISA de 4 garranos
que ali habitam ha quase duas decadas.
No dia 27 de maio, a Provedora foi entrevistada por Beatriz Roldao, aluna do curso de Ciencias
da Comunica~a da Universidade do Algarve, no ambito de urn trabalho academico sobre bemestar animal.
No dia 28 de maio a Provedora esteve presente em Coimbra na apresenta<;ao da Comissao Local
de Bem-Estar Animal da Uniao de Freguesias de Coimbra, da qual e, a convite, consultora.
No dia 31 de maio, a Provedora esteve presente, a convite, na reuniao da Junta de Freguesia de
Benfica para a

cria~ao

de uma estrategia local para a prote<;ao animal.

Em maio, foram recebidas e acompanhadas 72 denuncias, 28 delas relativas a canideos, 34 a
gatos, 3 a equideos, 4 a pombos, 3 a andorinhas (destrui~ao de ninhos) estando todas no estado
"Resolvido", a exce<;ao das denuncias 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 e da
destrui<;ao de ninhos de andorinha.
Em maio foram tambem registadas 18 entradas genericas relativas a solicita<;oes ou pedidos de
esclarecimento.
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Junho de 2021

No dia 1 de junho e novamente publicado o nosso parecer, enviado para o ICNF e DGAV que
defende que os pombos urbanos esHio protegidos pela diretiva das aves.
Tambem no dia 1, voltamos a realizar a atividade "Provedores dos Animais por urn dia", no
ambito do PSIRA e que convidou cerca de 7 crianc;as a apresentarem as suas propostas para os
animais da cidade de Lisboa ao Presidente, Fernando Medina, no Salao Nobre dos Pac;os do
Concelho. Destacam-se as recomendac;oes das crianc;as sobre o fim do abate de pombos e sobre
o fim das touradas em Lisboa.
No dia 6 de junho a Provedora participou na Caominhada no Parque da Bela Vista organizada
pelo Projeto Lider da Matilha.
No dia 8 de junho assinalamos o Dia Mundial dos Oceanos nas redes sociais.
No dia 17 de junho foi explicado regime juridico do abandono de animais de companhia na
Pagina da Provedoria dos Animais de Lisboa.
No dia 20 de junho a Provedora foi convidada por Sua Exa. o Ministro da Educac;ao, Doutor
Tiago Brandao para integrar o juri da I Edic;ao do Premio Ghandi de Educa~ao para a Cidadania
dedicada ao tema do Bem-Estar Animal, na qualidade de individualidade de reconhecido merito.
No dia 23 de junho a Provedora participou como oradora no debate sobre Maus tratos a
Equideos organizado pelo Senhor Procurador da Republica Paulo SepUlveda.
Tambern no dia 23 de junho a Provedoria, em parceria como Centro de Investigac;ao de Direito
Privador apresentou a palestra do Professor Doutor Alfredo Migliori sobre o tema "A
personalidade jur:idica dos nao humanos- o caso dos grandes primatas" em direto na pagina da
Provedoria dos Animais de Lisboa.
No dia 26 foi publicada nova entrevista no jornal Publico

a Provedora sobre a

situac;ao do

controlo populacional de pombos em Lisboa.
No dia 30 de junho chegou ao fim a Ill Edic;ao da P6s-Graduac;ao em Direito dos Animais da
qual foi co-coordenadora a Provedora.
Em junho, foram recebidas e acompanhadas 64 denuncias, 33 delas relativas a canideos, 22 a
gatos, 8 a equideos e 1 a cabras estando todas no estado "Resolvido".
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Em junho foram tam bern registadas 23 entradas genericas relativas a solicitav5es ou pedidos de
esclarecimento.

Lisboa, 31 de agosto de 2021

Pela Provedoria dos Animais de Lisboa,

Marisa Quaresma dos Rei s
Provedora dos Animais de Lisboa

8

Provedoria dos Animais de Lisboa - R. do Ouro, 49 - 4°A nd• - 1100-060 US BOA - provedoria.animais@cm-lisboa.pt

