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Florinda Veiga

De: Gabinete de Apoio ao Presidente <gapresidente@cm-lagoa.pt>
Enviado: 27 de maio de 2019 17:04
Para: Perguntas - Requerimentos
Assunto: FW: Envio do(a) Requerimento rq862 / xiii / 4ª al 
Anexos: rq862-xiii-4al.pdf

Exmªs Senhoras Deputadas 

Patricia Fonseca e Teresa Caeiro 

 

Reportando-me ao Vosso requerimento, cujo teor incide sobre o maior número de animais errantes e

consequente risco para a saúde pública e para a segurança das pessoas, infra apresento os esclarecimentos às

questões formuladas: 

1. Que tipo de respostas tem o município a que V.Exa preside para os animais errantes existentes no

concelho? 

R:  No presente momento a resposta que o Município de Lagoa tem para os animais errantes do concelho 

é o canil municipal, que até ao final do ano será requalificado e ampliado para um centro de recolha oficial

de animais errantes. 

2. Promove campanhas de esterilização e adoção de animais abandonados? Se sim, quais os resultados?

R: O Município de Lagoa há cerca de dois anos que promove a adoção oferecendo a esterilização,

colocação de chip e vacinação antirrábica a cada animal adotado  através do canil municipal, o que se veio 

a refletir no número de adoções dos animais em mais de 90%. Por outro lado, o canil municipal de Lagoa

trabalhar com uma associação Cat Charity Carvoeiro no controlo de colónias de gatos, efetuando-se a 

recolha dos mesmos, seu tratamento e esterilização com retorno às colónias, os que necessitam de mais 

cuidados são colocados para adoção com sucesso em mais de 65%.   

3. Com a entrada em vigor da Lei nº 27/2016 de 23 de agosto, houve aumento do número de animais nas

ruas do seu município, principalmente cães? Caso a resposta seja afirmativa, consegue quantificar? 

R: O aumento de animais abandonados prende-se com o receio da penalização dos donos sem

documentação e sem poder financeiro para cuidar dos animais e a falta de consciência da necessidade de

esterilizar os animais, o que leva não só ao abandono de animais adultos e os cachorros são o maior número 

de vezes abandonados de forma anónima no canil municipal. Isto porque sabem que  os animais serão 

bem cuidados, o fenómeno não é recente,  já antes da entrada em vigor da legislação se verificava este

crescendo  do abandono dos animais devido à grave crise financeira que o país atravessou.  

4. Tem a autarquia que V.Exa. lidera dificuldades em responder a todos os pedidos para acolher animais

errantes? Se sim, qual a razão, e quando pensa satisfazer todos as solicitações? 

R: O Município de Lagoa neste momento está a atravessar um problema sério em alguns pontos do

concelho devido à alimentação desregrada dos turistas  e não residentes provocando a formação de 
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matilhas de cães, onde o canil municipal não tem a lotação necessária para a recolha destes animais, nem 

os recursos humanos necessários para responder 24 sobre 24 horas a este fenómeno. Assim, o Município

de Lagoa para o próximo ano terá em funcionamento o Centro Oficial de Recolha de  Animais com maior 

lotação e em princípio até ao final deste ano terá reforçado os recursos humanos, procedimentos que se

encontram em curso. 

5.A entrada em vigor da nova legislação veio, de alguma forma, colocar em risco a saúde pública no seu

concelho? 

R: Salvo melhor opinião, a legislação não provocou problemas de saúde pública no concelho, pois a

eutanásia já não era praticada salvo em casos extremos de animais sem possibilidade de recuperação, o

que levou foi sim à criação por parte de algumas pessoas um radicalismo extremo não respeitando a 

espécie humana. 

6.Pode afirmar que no seu concelho está garantida a segurança das pessoas, no que diz respeito a eventuais

ataques de cães? 

R: Salvo melhor opinião, afirmar que estaria garantida a segurança das pessoas no que diz respeito a 

eventuais ataques de cães seria utópico, pois mesmo que tivéssemos uma brigada 24 sobre 24 horas para

a realização deste controlo, existem detentores de cães que soltam os seus animais sem açaime, outros que

ao passearem sem açaime podem colocar em perigo a integridade física do ser humano e de outros animais.

Podemos afirmar sim, que ainda há um longo percurso de consciencialização e formação das pessoas

relativamente ao comportamento animal. 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Câmara Municipal  de Lagoa 

Francisco José Malveiro Martins      

 
 

 

 

De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: 8 de maio de 2019 16:06 
Para: Município de Lagoa <expediente@cm‐lagoa.pt> 
Assunto: Envio do(a) Requerimento rq862 / xiii / 4ª al  
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Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado 
com o n.º rq862 / xiii / 4ª al sobre Maior número de animais errantes e consequente risco para a saúde pública e para a segurança 
das pessoas .  

Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias. 

Divisão de Apoio ao Plenário.  


