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CARTA DO PRESIDENTE
PETER JANSON
O ano que passou foi assinalado por nós como o ano em que a Animais de Rua atingiria a sua
maioridade, não só no que diz respeito às suas atividades, mas sobretudo no que toca às suas ambições.
O primeiro facto assinalável e de que muito nos orgulhamos prende-se com a contratação de cinco
excelentes colaboradores, que permitirão ajudar a Animais de Rua rumo a uma maior e mais eficiente
profissionalização: seremos mais eficientes na gestão associativa, das redes sociais e back office,
aproveitando as novas tecnologias de informação e comunicação, bem como na dinamização dos
múltiplos núcleos e protocolos com os municípios.
Em 2019 a Animais de Rua viu o seu trabalho ser reconhecido internacionalmente, participou em
iniciativas de municípios e em debates para as eleições ao Parlamento Europeu, formou dezenas de
pessoas e profissionais, bem como alunos do ensino português; lançou a loja online renovada, fez
inúmeras parcerias em atividades como o congresso CouraVeg ou como a Beach Walk With Rescue
Dogs, em Matosinhos. Também importante: foram esterilizados cerca de 3786 animais errantes e
assinados protocolos com 4 municípios e 3 juntas de freguesia.

“o ano em que a Animais de Rua atingiria
a sua maioridade, não só no que diz respeito
às suas atividades, mas sobretudo
no que toca às suas ambições”

Reforçada nas suas operações, a Animais de Rua propõe-se publicar, em 2020, o manual de boas
práticas CED e desenvolver um plano de comunicação e marketing ajustado à atual realidade,
continuando a promoção das parcerias com municípios e freguesias e a coordenação do controlo da
população errante em grandes partes do território nacional.
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Não é possível assinalar o ano transato sem olhar para o presente imediato, uma realidade distópica
que acarreta dois grandes desafios: o primeiro prende- se com a “pressão” que diversos municípios têm
sentido no que toca à proibição do não abate e o frequente argumento que não existem infraestruturas
públicas para a recolha e acolhimento de animais – esta é uma questão que potencia o trabalho da
Animais de Rua no sentido em que a metodologia CED – captura, esterilização e devolução – se
transformou na política dourada do controlo animal, traduzindo-se em mais sensibilidade pública e
política para a elaboração de protocolos e implementação de ações concretas para o controlo
populacional de animais errantes; o segundo desafio prende-se com a pandemia mundial decorrente
da infeção pela Covid-19: paira no ar a iminência de uma forte crise económica e, eventualmente,
financeira, cujos impactos são, apesar de desconhecidos, de alguma forma previsíveis – serão os animais
de companhia, um dos elos mais fracos do contrato social contemporâneo, aqueles que mais
rapidamente sentirão as consequências da crise, vulneráveis aos habituais maus tratos e abandono.
Estes dois desafios acentuam a necessidade de uma política associativa forte e assertiva, complementar
à legislação e à atividade de muitas outras associações do meio. Acreditamos que uma equipa reforçada
num contexto de reconhecimento da importância da Animais de Rua na sociedade, poderá de alguma
forma responder com eficácia aos prementes desafios.
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ORGANISMOS OFICIAIS
E PROCESSO LEGISLATIVO
TRABALHO E CONTRIBUTO
Ao longo de 2019, a Animais de Rua continuou a defender e a aprofundar a sua atividade de forma
integrada e coordenada com os municípios das zonas onde atua e com quem trabalha em estreita
colaboração.
As relações com os municípios foram fortalecidas através da assinatura de novos protocolos e
prorrogação de protocolos já existentes:
» Março - Município do Porto
» Abril - Município da Amadora e Câmara Municipal de Matosinhos
» Maio - Junta de Freguesia de Alvalade
» Junho - Junta de Freguesia da Ajuda
» Julho - União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão
» Setembro - Câmara Municipal da Maia
Estes protocolos servirão os animais das referidas autarquias locais, bem como todos os seus cuidadores
e particulares, reafirmando a importância do desenvolvimento da nossa atividade em estreita ligação
com todas as instituições com responsabilidade sobre a matéria do controlo e bem-estar animal pois só
assim acreditamos ser possível atingir resultados positivos e duradouros.

6

PANORAMA INTERNACIONAL
EUROGROUP FOR ANIMALS
Em 2019, a Animais de Rua viu o seu trabalho internacional reconhecido ao ser convidada para fazer
parte do Eurogroup for Animals, organização sediada em Bruxelas, que procura melhorar e promover o
bem-estar animal em quase todos os estados membros, representando organizações com esse fim.
Como membros, marcámos presença na Conferência Anual e na Assembleia Geral do Eurogroup for
Animals.
Continuamos a colaborar de forma próxima com a Change For Animals Foundation e o International
Cat Care no desenvolvimento dos nossos programas.
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FORMAÇÕES
TEÓRICO-PRÁTICAS
MÉTODO CAPTURAR-ESTERILIZAR-DEVOLVER (CED)
A Animais de Rua reforçou as ações de formação destinadas a voluntários, tratadores de Centros de
Recolha Oficiais, associações e grupos de proteção animal interessados na temática do CED.
Para garantir que um programa CED é implementado com rigor, no cumprimento das boas práticas
internacionais que garantem a sua eficácia e a segurança das pessoas e animais envolvidos, as
formações são compostas por um módulo teórico seguido de um módulo prático. Para melhor
enquadramento do nosso trabalho e das situações com que nos deparamos diariamente, é dada a
conhecer a legislação em vigor, a realidade dos animais abandonados e errantes no nosso país e as
diferentes características dos gatos silvestres e dóceis. E porque o método CED envolve,
inevitavelmente, a comunidade, analisamos como abordar a mesma e as autoridades locais,
aprendendo como atuar em situações dúbias ou de crise. Os formandos têm a oportunidade de
conhecer e praticar o manuseio do material e experimentar as várias técnicas de captura.
Em 2019, a Animais de Rua efetivou 7 formações teórico-práticas [Porto, Maia, Alvalade, Ajuda,
Massamá, Monte Abrãao e Faro] com mais de 70 participantes, o que demonstra o notório e progressivo
interesse, não só por parte de associações mas também do público em geral, nesta temática.
A par destas, foram realizadas 2 Formações de Pós-Operatório e 8 ações educativas em escolas
pertencentes aos municípios de Faro, Lisboa, São Miguel e Sintra.
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AGENDA 2020
LANÇAMENTO AGENDA 2020
A Agenda Animais de Rua 2020 é uma homenagem aos 17 municípios e freguesias com os quais a
Animais de Rua colabora nas políticas públicas de bem-estar animal. Contou com a participação de 17
personalidades públicas portuguesas – Adriana Marques, Ed Rocha Gonçalves, Ivo Canelas, Joana
Schenker, Liliana Campos, Luís Buchinho, Madalena Brandão, Mafalda Veiga, Mariana Norton, Marisa
Oliveira, Miguel Araújo, Nuno Eiró, PZ, Richard Zimler, Rita Blanco, Sónia Santos e Vera Fernandes - que
fotografaram com animais que, pela sua condição física, não são selecionados para adoção, acabando
muitas vezes as suas vidas nos canis municipais.
A Agenda contou com o nobre trabalho da artista Kruella d'Enfer [Ilustração], das Menina e Moça
[Fotografia] e da Joana Marques da Cruz [Design Gráfico].
O projecto teve o apoio da Royal Canin e da gráfica Lousanense.
A Agenda Animais de Rua 2020 está à venda de norte a sul do país em várias lojas das Livrarias
Almedina, Fnac, Bertrand Livreiros e também na livraria online Wook.
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NOVA LOJA ONLINE
INAUGURAÇÃO LOJA ONLINE
Em Agosto, a Animais de Rua inaugurou a sua nova Loja online. Um espaço visualmente mais apelativo,
moderno e intuitivo, que reúne todos os produtos Animais de Rua num só local, ao alcance de todos.
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PARCERIAS
PATRULHA GATO
Lançado em parceria entre a Animais de Rua, a Provedoria dos Animais de Lisboa e a Casa dos Animais
de Lisboa, o projeto Patrulha Gato realocou gatos assilvestrados que, por alguma razão, não poderiam
regressar ao seu território de origem após a esterilização. Através deste programa, particulares ou
organismos públicos podem receber estes animais nos seus logradouros, assumindo o seu cuidado em
parceria com a Animais de Rua, e beneficiando do controlo das populações de roedores que estes
animais naturalmente fazem.
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LEILÃO LITERÁRIO
ANIMAIS DE RUA
Em 2019 a Animais de Rua voltou a unir-se a nomes incontornáveis da literatura lusófona para a 3ªa
edição do Leilão Literário. Com um novo formato, que contou com um leilão prévio de obras do autor
Válter Hugo Mãe, entre as quais duas ilustrações criadas em exclusivo para a Animais de Rua, nesta
iniciativa idealizada pelo escritor Richard Zimler foram reunidas mais de 100 obras diferentes
autografadas pelos cerca de 70 autores, entre os quais Afonso Cruz, Alice Vieira, Inês Meneses, Joel
Neto e Mário de Carvalho
Cada exemplar foi acompanhado por um marcador oferecido pela Costa Carregal - Artes Gráficas e
criado pela ilustradora Inês Veloso.
A iniciativa contou também com o apoio da Porto Editora, Bertrand Editora, LeYaOnline, Relógio D'Água
e Briza Editora.
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PORTO EDITORA: GATO BOB E JAMES
Para celebrar o lançamento do livro "O que aprendi com Bob", de James Bowen, que reúne as lições
de vida de um gato de rua muito especial, a Porto Editora uniu-se à Animais de Rua com uma parte das
vendas a reverter para a associação, para que outros animais como o Bob pudessem ser ajudados,
tendo sido angariados 1.885€.
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DIOGO BATÁGUAS
Diogo Batáguas, locutor na Rádio SuperFM e stand-up comedian, lançou em 2019 um novo
crowdfunding solidário e a Animais de Rua foi uma das três associações beneficiadas, a par com a
CEDEMA e a Crescer Ser. O objectivo de 10.000€ foi ultrapassado e contou com a participação de mais
de 570 pessoas.
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BEACH WALK WITH RESCUE DOGS
EXPERIÊNCIAS AIRBnB
No âmbito das experiências de impacto social do Airbnb, foi criado o Beach Walk with Rescue Dogs.
Esta experiência, em parceria com o CROAM - Centro de Recolha de Animais de Matosinhos – e com o
apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, teve como objectivo a sensibilização para a adoção de
animais, contribuindo igualmente para uma maior socialização e bem-estar dos mesmos. Os turistas e
mesmo cidadãos de Matosinhos e arredores puderam, nas suas férias, dar passeios na marginal de
Matosinhos com cães que aguardam por uma família.
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COURAVEG 2019
Mais uma vez, a Animais de Rua, em parceria com a Associação Quinta das Águias e o apoio do
Município de Paredes de Coura, organizou a 5ª edição do Couraveg, o congresso internacional Paredes
de Coura Vegetariana. O tema de 2019 foi ‘Desperdício Zero’ e contou com um painel multidisciplinar
que abordou assuntos urgentes sobre o impacto do Homem na proteção animal e ambiental. Com mais
de 5 dezenas de oradores, cientistas, ativistas, políticos e outros especialistas vindos de toda a parte
do mundo, entre os quais Dotsie Bausch, Gene Baur, Haile Thomas, Kevin Drew, Nil Zacharias, Rodrigo
Sabatini e Nuno Alvim, entre outros, foram debatidas questões como as alterações climáticas,
esgotamento de recursos naturais, perda de biodiversidade, saúde pública e bem estar animal,
procurando em conjunto soluções inovadoras e dicas práticas para uma vida mais sustentável.
A edição de 2019 foi a maior até à data, contando com mais de 600 participantes divididos entre dois
auditórios a funcionar em simultâneo e uma zona exterior multi-funcional e diversificada com uma
zona alimentar recheada de ofertas vegetarianas e espaço para uma feira de negócios sustentáveis e
produtos eco-friendly, merchandising, livros e produtos alimentares.
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SEMINAR SESSIONS - DOG SUMMIT
Depois da primeira cimeira Dog Summit em 2018, 2019 trouxe as Seminar Sessions, um novo formato
que permite uma maior interatividade entre público e oradores. As sessões contam com perguntas e
respostas sobre diversos temas como treino positivo canino, nutrição e saúde e bem estar animal.
Enquanto parceiro de responsabilidade social em conunto com a Quebr’a Corrente – Movimento de
Libertação de Cães Acorrentados, a Animais de Rua esteve presente na sessão realizada em Monsanto.

21

COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANIMAIS DE RUA EM 2019
#PATRULHA GATO
Ninguém ficou indiferente ao projeto Patrulha Gato, uma proposta da Provedoria dos Animais de
Lisboa, à qual se juntou a Associação Animais de Rua e a Casa dos Animais de Lisboa:

REVISTA TIME OUT
A Time Out Lisboa fez referência à primeira colónia deste projeto pioneiro em Portugal, que nasceu no
Liceu Camões.

CORREIO DA MANHÃ
A Animais de Rua marcou presença, juntamente
com a Professora Ângela e a Professora Lídia do
Liceu Camões, no programa Hora de Estimação, do
Correio da Manhã para falar do Preguiça e do
Soneca, os gatos da primeira colónia do Projeto
Patrulha Gato.

#JORNALi
O Jornal I colocou no seu site ionline.pt uma reportagem sobre este Projeto, contando com a
participação da Provedora dos Animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis, e a Ana Duarte Pereira
da Animais de Rua.
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#SIMPLY FLOW by FÁTIMA LOPES
A apresentadora Fátima Lopes fez questão de assinalar o Dia Internacional do Animal Abandonado no
seu blog Simply Flow, promovendo a adoção. A Animais de Rua deu o seu testemunho através das
palavras da nossa voluntária Joana Ribeiro.

#RÁDIO RENASCENÇA
Em Dezembro, a Animais de Rua, esteve à conversa com a Sónia Santos, na Rádio Renascença. Entre
muitos outros assuntos, relembrámos a todos os ouvintes a importância da adoção consciente e
responsável em detrimento da compra de animais.
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DEBATES E CONFERÊNCIAS
#"LEI DO NÃO ABATE, NÃO ABATER PORQUÊ?"
Promovido pelo PAN [Amadora] ::: Pessoas-Animais-Natureza
A convite do PAN Amadora, a diretora-geral da Associação Animais de Rua Maria Pinto Teixeira,
juntamente com Patrícia Caeiro, Inês Sousa Real, Francisco Guerreiro e Maria do Céu Sampaio,
participou na conferência "Lei do Não Abate, Não Abater Porquê?", onde abordou os procedimentos e
objetivos de um programa CED [Captura-Esterilização-Devolução].
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#ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA
Promovido pelo PAN [Lisboa] ::: Pessoas-Animais-Natureza
A Animais de Rua esteve presente na Assembleia Municipal de Lisboa a falar do seu trabalho com a
Câmara Municipal de Lisboa e a dar o seu contributo para o debate sobre o futuro do Campo Pequeno.
Participou ainda na Sessão Extraordinária com Debate Temático "Lisboa e os Animais – Os desafios da
sociedade atual". Maria Pinto Teixeira, diretora-geral da Associação Animais de Rua, foi uma das
oradoras neste debate, onde abordou o trabalho desenvolvido em parceria com o Município e a Casa
dos Animais de Lisboa, que contribui largamente para a proteção e bem-estar dos animais errantes da
capital.
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#DEBATE ELEIÇÕES
EUROPEIAS - "POLÍTICAS DE
BEM-ESTAR ANIMAL"
Promovido pela ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE
RUA
Em Maio de 2019, a propósito das eleições
europeias, a Animais de Rua promoveu um
encontro no CIUL - Centro de Informação
Urbana de Lisboa, que reuniu os vários
candidatos às eleições ao Parlamento
Europeu para debater as políticas de bemestar animal e analisar normas internacionais
em vigor e a sua transposição para a
legislação portuguesa. Foram abordados
temas como a exportação e o transporte de
animais vivos, a utilização de animais em
espetáculos e o impacto da atividade
agropecuária nas alterações climáticas, entre
outros.
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1º ENCONTRO MUNICIPAL DE JUSTIÇA,
SEGURANÇA E SAÚDE ANIMAL
Promovido pela CAMARA MUNICIPAL DE ALMADA e DR. NUNO PAIXÃO - MEDICO VETERINÁRIO
Em Junho, a Animais de Rua marcou presença no 1º Encontro Municipal de Segurança, Justiça e Saúde
Animal em Almada, evento que tem como objetivo envolver a sociedade civil e as entidades
competentes na construção de soluções para que animais e humanos vivam em perfeita harmonia e
respeito mútuo.
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Nesta iniciativa, sob a alçada da Provedoria Municipal dos Animais de Almada, a diretora-geral da
Animais de Rua, Maria Pinto Teixeira, participou no fórum de Justiça Animal, na companhia de Inês de
Sousa Real, Alexandra Reis Moreira e Marisa Quaresma dos Reis.
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EM 2020…
A EQUIPA
Em 2019, a equipa aumentou para 160 voluntários e foram feitas cinco novas contratações. O
crescimento e a profissionalização da nossa equipa permite-nos fazer crescer também o número de
animais a que conseguimos chegar.

Sofia Róis

Inês Alves

Cláudia Neves

Coordenação do núcleo
de Sintra e Amadora

Coordenação do núcleo de Lisboa,
Seixal e Vila Franca de Xira

Coordenação do núcleo do Porto,
Maia, Vila Nova de Gaia e Matosinhos

Pedro Pedrosa

Daniela Pinto

Gestão de Operações

Gestão de Back Office
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OBJETIVOS
Novas Metas para 2020
» Publicar o Manual CED (Capturar – Esterilizar – Devolver) da Animais de Rua.
» Elaborar e implementar um plano de comunicação e marketing.
» Aumentar o alcance da Animais de Rua juntos dos 19 municípios com os quais colabora, através da
promoção de mais ações de adoção e esterilização, assim como de posse responsável de animais de
companhia.
» Melhorar a capacidade de fornecimento alimentar a animais errantes e em risco.
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RESUMO DOS VALORES
ALCANÇADOS
Em 2019 atingimos as 29.512 esterilizações. Foram esterilizados 3.786 animais e encaminhados para
adoção 134.
Ao todo, foram angariados 10 709,11 quilos de comida.

31

RELATÓRIO DE CONTAS

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

RELATÓRIO DE AUDITORIA

48

49

50

51

52

