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Há um ano atrás, a Animais de Rua consolidava as suas
operações numa lógica estratégica de expansão sustentável.
Propôs-se a sonhar e a ambicionar fazer ainda mais, num
quadro social e político favorável à materialização do respeito
pelos direitos dos animais.
No ano que agora cessou, procurámos sempre desenvolver
parcerias com entidades privadas e públicas numa lógica de
cooperação e complementaridade pragmáticas.
Prosseguimos com o projecto da praia de Faro, que passa agora
por uma fase de monitorização e, mais a norte, com o projecto
AR+CA, em estreita colaboração com a academia, associações e
patrocinadores.
Na esfera pública, a associação teve oportunidade de dar o seu
contributo, junto do legislador, em dois temas concretos: a
regulação da compra e venda de animais de companhia e a
proibição do abate da animais errantes como forma de
controlo da população.
O novo enquadramento legal, sendo muito positivo, lança ao
Estado e à sociedade civil um imenso desafio quanto à
implementação do espírito e da letra da lei: tem o Estado a
capacidade para não abater animais como forma de controlar a
população de animais errantes? Qual o papel das organizações
da sociedade civil e como se complementam as suas acções
com aquelas do Estado?
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Em 2017 atingimos os 9 municípios com quem trabalhamos em
parceria. Chegámos aos 150 000 seguidores no facebook,
fizemos campanhas, ultrapassámos as 22 000 esterilizações e
vimos a directora da associação ganhar prémios relevantes
como reconhecimento pelo seu trabalho, o da associação e dos
seus voluntários.
No entanto, sabemos também que, em 2017, foram recolhidos
no país cerca de 40 000 cães e gatos, dos quais 16 144 foram
adoptados e 11 819 eutanasiados, segundo dados recentes da
DGAV. São números ainda avassaladores que não nos permitem
descansar.
Mais do que nunca, urge continuar.
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A ANIMAIS DE RUA

Em Portugal, o número de animais a precisar de um lar é muito
superior ao número de famílias dispostas a adoptá-los, o que leva
a que muitos milhares de animais nasçam e vivam nas ruas sem
acesso a alimentação suficiente ou a cuidados de saúde básicos,
acabando muitos deles por morrer de fome, de doença ou vítimas
de maus-tratos.
A Animais de Rua tem como objectivo a esterilização em massa
destes animais, controlando a população de animais errantes,
minorando o seu sofrimento e melhorando a sua qualidade de
vida.
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Com este objectivo é aplicado o programa CED que consiste na
captura, esterilização e posterior devolução dos animais,
maioritariamente silvestres, ao seu habitat. Aquando da
esterilização, todos os animais são desparasitados, interna e
externamente, e tratada qualquer patologia de que padeçam.
Tendo em conta o nosso método de actuação, a Animais de Rua
não dispõe de abrigo e, por isso, só recolhe animais mediante a
disponibilidade de FAT (Famílias de Acolhimento Temporário). O
nosso trabalho é, assim, paralelo e complementar ao trabalho das
restantes associações de protecção animal.
Fundada em 2005, com presença em 7 concelhos do país e
parceria com 9 municípios, até à data a Associação já esterilizou
mais de 22 000 animais em Portugal.
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FORMAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS
Método Capturar-Esterilizar-Devolver (CED)

Em 2017, a Animais de Rua continuou a apostar em acções de
formação destinadas a voluntários, associações e grupos de
protecção animal interessados na temática CED, em vários pontos
do território nacional.
Sabemos que, apesar dos comprovados resultados desta
metodologia de controlo populacional de animais silvestres, um
programa CED deve ser realizado com rigor, em cumprimento
das boas práticas internacionais que visam garantir a sua eficácia,
bem como a segurança das pessoas e dos animais
intervencionados. É necessário estudar os fundamentos teóricos
do método, saber como abordar a comunidade envolvente e as
autoridades locais, conhecer e praticar o uso do equipamento
adequado e saber como actuar em situações dúbias ou de crise.
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Durante as formações CED é dada a conhecer a realidade dos
animais abandonados e errantes no nosso país e da legislação em
vigor, para que melhor possamos enquadrar o nosso trabalho e as
situações com que nos deparamos diariamente. Abordamos
também as diferentes características dos gatos silvestres e dóceis,
o que é fundamental para assegurarmos que as suas também
diferentes necessidades são supridas: se para um gato doméstico
a melhor opção é, sem dúvida, o acolhimento e adopção por uma
família humana, já para um gatos silvestre a solução que melhor
protege os seus interesses será sempre ser submetido a um
programa CED. As formações são divididas em módulos teóricos e
práticos, onde os formandos podem ver e experimentar várias
técnicas de captura e manuseio o material.
Durante o último ano, a Animais de Rua ministrou 3 formações
teórico-práticas, em Sintra e Faro, com mais de 50 participantes,
o que demonstra o crescente interesse neste método não só por
parte de associações mas também do público em geral.
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FORMAÇÃO EM TÉCNICAS
CIRÚRGICAS DE ESTERILIZAÇÃO
DE GATOS SILVESTRES
Para além das formações sobre o método CED, em 2017 a Animais de
Rua apostou também na formação sobre técnicas cirúrgicas menos
invasivas de esterilização de felinos no âmbito de programas CED,
nomeadamente a esterilização de fêmeas pelo flanco e a esterilização
pediátrica. Estas técnicas exigem menos dias de pós-operatório,
acarretando menos complicações e diminuindo o stress nos animais,
reduzem os custos dos programas e permitem ainda actuar num maior
número animais em menos tempo.
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Esta formação, organizada pela Animais de Rua, pela Change For
Animals Foundation, o International Cat Care e a Mayhew
International e pela Casa dos Animais de Lisboa, contou com a
participação de mais de trinta médicos veterinários municipais e de
CAMV de Portugal continental e ilhas, alguns já colaborantes com a
Animais de Rua e outros indicados pela Direcção Geral de
Alimentação e Veterinária por estarem a iniciar programas CED nos
respectivos concelhos, e também de enfermeiros e auxiliares
veterinários, empenhados em dar o seu contributo para o controlo
populacional de gatos silvestres no nosso país.
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NOVO PROTOCOLO
CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

O trabalho da Animais de Rua
apenas é possível quando
desempenhado em estreita
colaboração com os Municípios
das zonas onde actua. A 4 de
Setembro foi celebrado um novo
protocolo com o Município do
Seixal, a juntar aos 8 protocolos
com autarquias que já tínhamos
em curso e que permitirá
controlar as colónias de gatos
assilvestrados no concelho.
Graças a este protocolo, foi já
possível a esterilização de
algumas colónias, bem como a
adopção de alguns gatos e cães
dóceis.
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COOPERAÇÃO COM ENTIDADES
INTERNACIONAIS

Com o objectivo de nos mantermos actualizados quanto às boas
práticas internacionais e às evoluções científicas e legislativas sobre
estas matérias no resto do mundo, em particular nos países
europeus, mantemo-nos em permanente contacto com entidades
como a International Cat Care e a EU Cat & Dog Alliance, da qual a
Animais de Rua é membro.
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TRABALHO PRÓXIMO COM
AS AUTORIDADES

Ao longo de 2017, a Animais de Rua aprofundou ainda mais as
relações com os municípios das zonas onde actua e com quem
trabalha em estreita colaboração:
Participou numa audição da Comissão da Agricultura e Mar a
propósito da redacção do Projecto-Lei n.º 359/XIII;
Foi chamada a dar parecer em três iniciativas legislativas pelo
Governo Regional dos Açores;
Foi recebida pela Direcção Geral de Alimentação e Veterinária a
propósito da regulamentação da Lei 27/2016 de 23 de Agosto,
tendo esta demonstrado abertura ao diálogo e aos nossos
contributos.
Cada vez mais, pugnamos por desenvolver a nossa actividade de
forma integrada e coordenada com todas as instituições com
responsabilidade sobre a matéria do controlo e bem-estar animal,
pois acreditamos que só assim é possível atingir resultados
positivos e duradouros.
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DEBATE

"POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECÇÃO
E BEM-ESTAR ANIMAL"

Em Setembro, em plena época de campanha eleitoral, a Animais de
Rua organizou o debate "Políticas públicas de protecção e bem-estar
animal" que contou com a participação dos candidatos à Câmara e
Assembleia Municipal de Lisboa Ricardo Robles (BE), Diogo Moura
(CDS-PP), Carlos Moura (CDU), Inês Sousa Real (PAN), Luís Júdice
(PCTP-MRPP), Duarte Cordeiro (PS), Virgínia Estorninho (PSD) e Rui
Cordeiro (Nós Cidadãos), que expuseram as suas ideias e conteúdos
programáticos nesta matéria .
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CONTRIBUTOS PARA O PROCESSO
LEGISLATIVO RELATIVO AO
CONTROLO E BEM-ESTAR ANIMAL
Durante este ano, a Animais de Rua foi chamada a dar os seus
contributos para a discussão sobre as alterações legislativas e os
desafios que colocam para todos quantos trabalham em bem-estar
animal. Assim, a nossa directora geral, Maria Pinto Teixeira, participou
numa mesa redonda no âmbito do curso de verão "O Estatuto dos
Animais na Ciência, na Ética e no Direito" na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa. Fomos também convidados a participar no I
Congresso de Shelter Medicine, organizado pela Escola Superior
Agrária de Elvas, e nas II Jornada de Reflexão sobre Boas Práticas e
Rumos da Protecção Animal, que decorreram na Amadora.
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CAMPANHA
DE ADOPÇÃO
Em parceria com a Câmara
Municipal do Porto, a Animais
de Rua promoveu uma
campanha de divulgação de 5
dos residentes mais antigos do
canil municipal. O Lucky, o Tito,
a Bia, a Nina e a Kelly viram,
assim, os seus focinhos alcançar
um público mais vasto,
aumentando a sua
probabilidade de adopção. A
campanha foi,
indubitavelmente, um sucesso
resultando na adopção da Kelly
e do Lucky. A campanha
continuará a decorrer até que os
5 animais consigam um novo lar.

ODDBALL IMAGING STUDIO

PÁGINA 14

P3RSONALIDADE DO ANO
Maria Pinto Teixeira

O P3 elegeu a personalidade mais marcante do ano 2017 de entre
10 nomeados das mais diversas áreas, todos com percursos
inspiradores. A vencedora foi Maria Pinto Teixeira, directora-geral
da Animais de Rua, cujo excelente trabalho no âmbito da
protecção animal foi, assim, merecidamente reconhecido. Esta
vitória foi não apenas da Maria mas também da Animais de Rua
e, consequentemente, da causa animal.
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CEVA ANIMAL WELFARE AWARDS
2018

Em 2017, a directora-geral da Animais de Rua, Maria Pinto Teixeira,
foi também nomeada para os prémios Ceva Animal Welfare
Awards 2018, recebendo o prémio International Cat Care Cat
Welfare Award. Este prémio reconhece uma personalidade pelo
trabalho que desenvolve a vários níveis do bem-estar animal, seja
na sua actividade diária, seja pela colaboração com entidades
governamentais e não governamentais, passando também pelo
seu papel na educação da sociedade.

ODDBALL IMAGING STUDIO

PÁGINA 16

NOVA IMAGEM E NOVO WEBSITE

O ano de 2017 foi marcado
pela criação da nova imagem
da Animais de Rua, mais
actual, versátil e impactante
que mantém, contudo, a
identidade da associação.
Depois da nova imagem, mais
uma novidade: um website
totalmente remodelado, mais
apelativo visualmente, mas
também mais moderno e de
mais fácil utilização pelas
pessoas que recorrem à nossa
ajuda.
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FACEBOOK
150 000 SEGUIDORES
A página de Facebook da Animais de Rua é uma das
principais ferramentas de divulgação do nosso trabalho
e atingiu em 2017 os 150 000 seguidores. Para além de
nos permitir chegar a um público cada vez mais vasto,
traduz-se numa crescente aceitação do trabalho da
associação que, deste modo, se encontra mais próxima
de todos os que nos procuram para ajudar mas também
para denunciar casos de maus tratos ou negligência.
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PROJECTO DA
PRAIA DE FARO
O Projecto da Praia de Faro é um
projecto pioneiro no mundo com
origem no trabalho conjunto da
Animais de Rua e da Change For
Animals Foundation e que conta
também com o apoio da Câmara
Municipal de Faro. Este projecto
piloto visa combater o
crescimento desregrado da
população de cães e gatos
errantes da península do Ancão e
também desenvolver um estudo
científico sobre a eficácia do
método CED e o seu impacto nas
comunidades humanas e na sua
atitude relativamente aos animais.
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Com início em Novembro de 2013, este projecto visa controlar o
número de animais errantes da Praia de Faro através da sua
esterilização, desparasitação e vacinação, melhorando a sua qualidade
de vida. Inevitavelmente, o projecto tem um impacto muito positivo na
saúde pública, envolvendo a comunidade da Praia e encorajando a
posse responsável dos animais de companhia e a convivência saudável
entre os moradores e os animais errantes.

Actualmente, o Projecto da Praia de
Faro encontra-se na fase de
monitorização, durante a qual é
assegurado o acompanhamento
contínuo através da prestação de
cuidados médico-veterinários quando
estes se revelam necessários e também,
graças à colaboração da Royal Canin,
da entrega regular de ração aos
moradores carenciados e cuidadores
de colónias como complemento à
alimentação que habitualmente
facultam aos animais. Do mesmo
modo, a monitorização permite
identificar o surgimento de novos
animais inteiros e a nossa intervenção
através da aplicação do método CED.
ODDBALL IMAGING STUDIO
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PARCERIA AR+CA
A Associação Animais de Rua ajuda muitos milhares de animais nas
ruas de Portugal e em 2013 juntou-se ao CASA PORTO (Centro de
Apoio ao Sem-Abrigo – Delegação do Porto) para formar a Parceria
AR+CA. A partir desse momento, as famílias utentes do CASA viram
também os seus animais contemplados no auxílio de que
necessitavam.
Melhoramos a qualidade de vida das famílias e dos seus animais, que
são muitas vezes a sua única companhia, e ajudamos a diminuir o
risco de abandono. Até ao momento, já ajudámos mais de 200
animais de cerca de 150 famílias. São gatos e cães de todas as idades,
tamanhos e personalidades.
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Em 2017, no âmbito da parceria AR+CA:

Prestámos ajuda
alimentar a

170

gatos

e

67

cães.

Todos sem excepção recebem ração seca ou comida húmida,
conforme as suas necessidades, com o apoio da Royal Canin
Portugal.

Esterilizámos

21
animais, dos
quais 15 gatos e 6
cães.
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Demos
acompanhamento
veterinário* a

12
animais, dos
quais 6 gatos e 6
cães.
*tratamentos e cirugias

Desparasitámos,
interna e
externamente

62

gatos

com o apoio da
Merial e

15

cães

com donativos
angariados nos
eventos.
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UMA FAMÍLIA
AR+CA

A D. Conceição é uma utente do CASA e da Parceria AR+CA com um
coração gigante e que, por isso, não conseguiu virar as costas a quem
mais precisou dela, tendo 7 animais a seu cargo dentro de casa (1
cadela, 4 gatas e 2 gatos) e uma colónia no quintal composta
inicialmente por 10 animais.
Todos os animais da colónia foram esterilizados, desparasitados interna
e externamente e devolvidos ao local, à excepção de um gato adulto,
que devido ao seu temperamento dócil e alguns problemas de saúde,
foi encaminhado para adopção e já tem uma família.
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Os animais da D. Conceição foram também todos esterilizados e
alguns necessitaram de acompanhamento veterinário devido a
problemas de saúde, incluindo cirurgias, internamento, análises,
medicação e alimentação específica.
Hoje, na colónia, restam 5 elementos, que são alimentados e cuidados
diariamente pela D. Conceição e acompanhados pela Parceria que
auxilia sempre que necessário.
Os animais da casa estão todos recuperados e são acompanhados
regularmente.
Graças à Parceria AR+CA, a D. Conceição tem condições de cuidar de
todos os seus animais, a sua companhia.
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AGENDA ANIMAIS DE RUA
CALENDÁRIO QUINTA DAS ÁGUIAS
A agenda 2018 da Animais de Rua é dedicada à parceria com a
Associação Quinta das Águias, sediada em Paredes de Coura. Esta
parceria de há vários anos iniciou-se com laços familiares que unem as
duas associações e tornou-se mais forte ao longo dos tempos através de
múltiplas colaborações, no acolhimento temporário e definitivo de
animais em risco e também na organização de iniciativas conjuntas em
parceria com o Município de Paredes de Coura, como o Congresso
Internacional Paredes de Coura Vegetariana que teve este ano a sua 3ª
edição.
A colaboração foi mais além com a criação de um calendário 2018
totalmente dedicado à Quinta da Águias, que tem vindo a alargar o seu
âmbito de actividades e, neste momento, é um santuário para várias
espécies de fauna e flora e uma quinta biológica, desempenhando
igualmente um importante papel pedagógico a nível local, através da
consciencialização de adultos e crianças para os valores e práticas da
sustentabilidade.
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LEILÃO LITERÁRIO

O Leilão Literário Animais de Rua 2017 foi uma das iniciativas mais bem
conseguidas da nossa associação. Graças à generosidade de autores e
editoras foi possível reunir 100 obras autografadas de alguns dos
maiores nomes da Literatura Lusófona da actualidade, que foram
posteriormente leiloados.
Esta iniciativa, que começou como um desafio lançado pelo escritor
Richard Zimler, aliou a literatura à solidariedade e contou com a
participação de nomes como Valter Hugo Mãe, Matilde Campilho,
Dulce Maria Cardoso, Mário de Carvalho, Pedro Almeida Vieira, Mário
Cláudio, José Luís Peixoto, entre muitos outros. Para além de possibilitar
a angariação de verbas para continuarmos a desenvolver o nosso
trabalho, permitiu também levar o nome da Animais de Rua a um
público mais vasto.
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A ANIMAIS DE RUA NOS MEDIA
Em 2017, a Animais de Rua foi presença assídua nos media e foi
com grande prazer que aceitámos os convites de programas
televisivos, de rádio e de jornais e revistas que nos permitem
chegar a um maior número de pessoas.
Apresentámos a Animais de Rua no programa Faz Sentido da
SIC Mulher, discutimos a situação no terreno dos novos avanços
legislativos no Sociedade Civil da RTP2 e o voluntariado em
associações com trabalho relacionado com o bem-estar animal
no inSónia da Renascença.
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CAMPANHA PUBLICITÁRIA
MULTI-PLATAFORMA

Uma vez mais, a Animais de Rua apostou na informação e
sensibilização da população através de uma uma campanha televisiva
realizada pela Mindshare que passou em canais de grande audiência
(SIC, TVI, FOX, AXN), desta vez dedicada à importância da esterilização
como forma de combate à super-população de animais de
companhia. Com a colaboração de actores conhecidos do grande
público (Rita Blanco, Cláudia Cadima, Joana Seixas, João Reis e
Manuel Marques), a campanha teve um alcance impressionante e,
queremos acreditar, terá contribuído para a evolução das
mentalidades nesta matéria.
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CAMPANHA ROYAL CANIN

Com o objectivo de consciencializar as pessoas para a
importância de levarem os seus gatos de forma mais
regular ao veterinário, a Royal Canin lançou a campanha
solidária "A Curiosidade Salvou o Gato". Esta campanha
decorreu na rede social Instagram e por cada participação
foi doada uma refeição para gato à Animais de Rua. Graças
a esta iniciativa, foram doados 125Kg de ração à nossa
associação.
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CONGRESSO
PAREDES DE COURA VEGETARIANA

Em parceria com a Associação Quinta das Águias e o Município de
Paredes de Coura, a Animais de Rua participou, uma vez mais, na
organização do Congresso Paredes de Coura Vegetariana, que conta já
com três edições.
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Após uma segunda edição com oradores de relevo, entre os quais
Nuno Vieira e Brito, à data Secretário de Estado da Alimentação e da
Investigação Agroalimentar, do Ministério da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território, e Hélder Muteia,
representante da Food and Agriculture Organisation of the United
Nations (FAO) em Portugal, a terceira edição decorreu ao longo de dois
dias focados no impacto que uma dieta de base vegetal tem na
sustentabilidade do planeta. Houve uma intensa partilha de
informação, com um painel nacional e internacional de excelência
(Steven Wise, Matthew Glover, Andrew Knight, Vincent Post, Alexandra
Clark, Patrik Baboumian, Inês Sousa Real, João Malva e João Manzarra),
destacando-se também a pertinência das intervenções do público,
que atingiu o extraordinário número de mais de 350 pessoas.
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CHEGÁMOS ÀS
22 457 ESTERILIZÇÕES
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ACTIVIDADE POR ZONA

PORTO & GAIA
Esterilizações: 530
Adopções: 62

SINTRA
Esterilizações: 902
Adopções: 30

MONCHIQUE
Esterilizações: 17
Adopções: 1

LISBOA,
V.F. XIRA & SEIXAL
Esterilizações: 636
Adopções: 60

FARO
Esterilizações: 147
Adopções: 8

S. MIGUEL
Esterilizações: 260
Adopções: 25
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BALANÇO

Em 31 de Dezembro de 2017 (modelo ESLN)

ACTIVO
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2016
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Em 31 de Dezembro de 2017 (modelo ESLN)

ACTIVO

2017

2016
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OBJECTIVOS PARA 2018
* Celebração de novos protocolos municipais;
* Elaboração do manual "Capturar-Esterilizar-Devolver:
Método de gestão de colónias de gatos silvestres";
* Formação de novos voluntários;
* Atingir o marco de 25 000 esterilizações de animais em
risco;
* Expandir os fornecedores de serviços parceiros do Cartão
do Amigo da Animais de Rua.
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