Famílias de Acolhimento Temporário
As Famílias de Acolhimento Temporário (FAT) são fundamentais para a protecção dos animais de
rua. Os animais nascidos na rua estão em constante perigo.
Sempre que possível, as crias e os animais adultos dóceis devem ser encaminhados para FAT,
enquanto aguardam por famílias definitivas. Dessa forma, ficarão em segurança, com o conforto
e o afecto de uma família humana, e adaptar-se-ão a viver num ambiente doméstico, condição
essencial para uma futura adopção de sucesso.
Não recomendamos que gatos adultos silvestres ou assilvestrados sejam retirados das suas
colónias para serem domesticados. Esses animais nunca seriam felizes numa casa e ficariam
condenados a viver escondidos atrás dos móveis, num estado de pânico permanente. A solução
ideal para os gatos silvestres é a aplicação do método Capturar-Esterilizar-Devolver (CED), que
envolve a esterilização, desparasitação, marcação e posterior libertação na colónia, onde continuarão a ser alimentados e monitorizados por um cuidador.
Pelo contrário, os animais dóceis e as crias e idade de socialização (até às 12 semanas de idade)
apreciam a companhia e o contacto humanos e ficarão mais felizes e seguros a viver com uma
família humana.
O trabalho das FAT é extremamente meritório e de uma generosidade sem limites. Em vez de
adoptarem definitivamente um ou dois animais em risco, acolhem temporariamente e ajudam
um número muito superior de animais. De cada vez que acolhem um animal, cuidam dele como
se fizesse parte da sua família, tratam dele se estiver doente, ensinam-no a viver numa casa e,
posteriormente, deixam-no seguir o seu rumo para poderem receber outros animais em risco.
Esta é, sem dúvida, a forma mais nobre e abnegada de ajudar estes animais.
Infelizmente, as FAT disponíveis são sempre muito menos do que os animais que precisam de
acolhimento. Milhares de cães e gatos morrem nas ruas e em canis municipais por não haver
famílias dispostas a acolhê-los temporariamente enquanto se tenta a sua adopção definitiva.
Caso esteja interessado em ser FAT de um animal em risco com o apoio da Animais de Rua, por
favor contacte-nos para o endereço geral@animaisderua.org

