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TOMADA DE POSIÇÃO
Seixal na linha da frente das políticas de promoção do bem-estar animal
Há muito que o Município do Seixal reconhece a importância dos direitos dos animais consagrados na
Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela UNESCO e que os mesmos devem
constituir um acervo de princípios inspiradores da sua atividade nesse âmbito. Deste modo, assumindo as
responsabilidades que lhe são cometidas por lei e interpretando o sentimento coletivo de que importa
defender a saúde pública, a segurança das pessoas e o bem-estar animal, foi criado em 1992, o Canil
Municipal do Seixal, tornando-se, em 2003, no primeiro Canil/Gatil do distrito de Setúbal, um equipamento
que acolhe e trata os animais capturados na via pública e os coloca para adoção.
Destaca-se a postura municipal inédita estabelecida no Concelho do Seixal de não abate de animais
recolhidos por questões de lotação, há mais de 15 anos. Esta decisão precede a lei aprovada em 2016,
que generaliza a aplicação desta prática a todos os municípios até 2018. Tem assim na promoção da
adoção um dos seus principais objetivos, dando nova vida a muitos cães e gatos abandonados ou vítimas
de maus tratos.
A autarquia tem também estabelecido diversos protocolos e promovido ações conjuntas com associações
que operam na área do bem-estar animal, e que colaboram na divulgação das campanhas de adoção, e
conta ainda com a colaboração de inúmeros voluntários que prestam apoio na manutenção do espaço, no
acompanhamento dos animais e nas campanhas de adoção. De destacar, inclusive, a promoção e
encaminhamento dos animais para associações de referência internacionais, p.e., na Alemanha e Suécia,
com vista a proporcionar-lhes famílias adotantes para a vida, já concretizando vários casos de sucesso.
Novas campanhas estão em curso com o objetivo de promover a adoção responsável, nomeadamente, a
promoção de sessões fotográficas e a divulgação das mesmas na página oficial de Facebook do
Município.
No que diz respeito ao controlo da reprodução de animais errantes, o Município do Seixal promove a
captura e a esterilização de animais. O controlo de nascimentos por via da esterilização/ castração é a
única forma de controlo ético e eficaz do número de animais existentes no nosso concelho em situação de
abandono ou de vida precária, sendo a redução de ninhadas um benefício óbvio para o bem-estar animal
e para a comunidade. Só no 1º trimestre de 2019, foram esterilizados cerca de 102 animais, dos quais 60
no âmbito do Programa CED (Captura – Esterilização – Devolução), números significativos somente
obtidos com a colaboração dos trabalhadores do serviço, de várias associações e de munícipes que, com
o seu apoio voluntário, cooperam com o CROACS.
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Na sequência de todo um trabalho técnico e investimento realizado na requalificação do equipamento e
na reestruturação da coordenação técnica, o Canil/Gatil Municipal do Seixal, assim chamado até esta
data, obteve, em 2017, a certificação enquanto Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia
(CROAC), cumprindo com todos os requisitos previstos na Lei n.º 27/2016, de 23 de Agosto.
Posteriormente, procedeu-se à obra de ampliação do CROACS, comparticipada no montante de 5.000€
no âmbito de uma candidatura ao Programa de Concessão de Incentivos Financeiros para a Construção e
Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia. A autarquia suportou o restante,
tendo o valor da construção sido superior a 140.000 €. Mais um exemplo, bem evidente, da ausência de
apoios materiais e financeiros, nomeadamente, da responsabilidade do Governo Central, por intermédio
da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, tutelada pelo Ministério de Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, e do subfinanciamento a que o Poder Local Democrático está votado desde
sempre para fazer face às suas competências, não havendo preocupação com a adequação dos meios
às necessidades e com a estabilidade de financiamento no exercício das atribuições a cargo das
autarquias locais.
De todo o modo, o projeto contemplou a execução de 39 compartimentos para boxes revestidas a ladrilho
(paredes e pavimento), sistema de drenagem de esgotos, sistema depurador, sistema de iluminação das
boxes e teto, sistema de deteção e combate a incêndios, sistema de extração, sistema de rede de águas
para lavagem, e sistema acústico.
Para além da ampliação do CROACS, importa destacar os melhoramentos realizados, de forma a
proporcionar melhor qualidade de vida aos animais acolhidos, assim como, melhores condições de
trabalho a todos os funcionários afetos ao serviço. Para além da contratação de mais um Médico
Veterinário, salienta-se a pavimentação em lajeta do pátio interior, a colocação de novos pórticos nas
celas da zona de internamento, substituição da misturadora na casa de banho de uso animal, reparação
do termoacumulador, instalação de sistema de incêndio e vídeovigilância em todas as instalações e, mais
recentemente, a apresentação da nova viatura de captura e transporte de cães e gatos, uma viatura,
adaptada para a captura e transporte de animais de companhia, adquirida no âmbito do plano da
renovação da frota da Câmara Municipal. O CROACS tem agora à sua disposição um veículo inovador,
totalmente adaptado de recolha e transporte de animais que cumpre todas as normas de bem-estar e
respeito pela dignidade da vida animal e um espaço ampliado, cumpridor de todas as normas legais.
Contudo, o CROACS continua a receber animais entregues pelos donos ou abandonados quer na via
pública, quer à porta do CROACS, por motivos como a falta de recursos financeiros para assistência
médico-veterinária, a mudança de tipo de residência ou as alergias das crianças. Apesar das inúmeras
campanhas promovidas, que resultam, em média, em 100 adoções/ano, alguns animais vivem no
CROACS por mais de cinco anos, contribuindo para a sobrelotação do espaço. As instalações referidas
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contribuem para minorar a situação, no entanto, importa registar que o entendimento do Município é de
que a construção de um novo equipamento será uma aposta na solução desejada. Encontrando-se a
autarquia empenhada na edificação de novas instalações, estando o respetivo programa-base em
elaboração pelos serviços municipais.
Em matéria de parques caninos, encontra-se prevista para breve a construção de dois equipamentos: um
em Amora e outro em Corroios. Também neste particular, a Autarquia irá dar resposta às necessidades dos
animais e dos seus donos, disponibilizando espaços vedados com um conjunto de infraestruturas que
servirão para diminuir e mitigar um conjunto de problemas atuais relacionados com animais de companhia
nos grandes centros urbanos. Para além dos benefícios diretos de utilização, estes equipamentos irão
reforçar a sensibilização dos donos para o comportamento e o treino dos seus cães, bem como para os
cuidados de segurança e higiene, contribuindo para a salubridade pública e ainda a promoção da
convivência entre cães e os seres humanos.
Em Amora, o equipamento será instalado no terreno localizado entre a Rua Raúl Proença e a Rua Jaime
Cortesão, nas Paivas, enquanto que em Corroios, será instalado no terreno localizado entre a Rua Natália
Correia e a Rua Manuel Ferreira, em Santa Marta do Pinhal.
Face ao exposto, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 22 de maio de 2019:
1. Reafirma a política de não abate defendida pelo Município ;
2. Valoriza todos os intervenientes que ao serviço do Município contribuem para o bem-estar animal,
em particular, aos trabalhadores municipais afetos ao serviço;
3. Reitera a necessidade de construção de um equipamento de raiz para o Centro de Recolha Oficial
de Animais de Companhia do Seixal.

Seixal, 22 de maio de 2019
Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal
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