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Em que consiste o teu projeto?

O projeto tem 3 Eixos, que passo a apresentar:
Eixo 1 – Apoio Social a Pessoas com Baixo Rendimento/ Promoção da
legalização da situação de cães

A comunicação social e diversas entidades ligadas ao Bem-Estar Animal têm
divulgado que, com a crise, as pessoas têm ido menos ao veterinário com os seus
animais de estimação
(http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3457004). Isso pode
trazer não só consequências ao nível da saúde dos animais, mas também das pessoas.
Desde logo a primeira questão que se coloca, relativa aos cães, é que as
pessoas descuram a legalidade dos seus animais e deixam de vacinar contra a raiva,
de colocar a identificação eletrónica e de registar os seus cães. Sendo estes
procedimentos obrigatórios por lei para todos os cães nascidos a partir de 2008 e
perspetivando-se que esta regra possa generalizar-se em breve a todos os cães, o
projeto reserva parte do Orçamento para Apoio Social a Pessoas com Baixo
Rendimento.
O que se pretende é educar e não punir as pessoas que não têm recursos
económicos ou competências pessoais para perceberem a importância de vacinar,
identificar e registar.
No atendimento realizado pelas Assistentes Sociais da Câmara Municipal a
Pessoas de Baixo Rendimento, poderá ser promovida a higiene pública e a legalidade
dos seus animais. Ou seja, as Assistentes Sociais poderão perguntar às Pessoas de
Baixo Rendimento sobre a situação dos seus animais e propor a vacina e o
identificador gratuitos para os seus cães. Seria passado um “Vale Chip e Vacina”, o
veterinário municipal vacinaria e identificaria esses animais mediante a entrega do
Voucher e a Pessoa com Baixo Rendimento ficaria somente com a obrigação de
registar o seu animal na Junta de Freguesia. Poderá propor-se às Juntas de Freguesias
da Lousã que isentem o primeiro pagamento do registo das pessoas a quem é emitido
o “Vale”.
Também o Médico Veterinário Municipal, nas campanhas de Vacinação AntiRábica, poderá encaminhar algumas pessoas para se candidatarem aos “Vales”, caso
entenda que há carência económica.
Ao Médico Veterinário Municipal, às Assistentes Sociais e às Juntas de
Freguesia competiria educar e sensibilizar as Pessoas com Baixo Rendimento das suas
obrigações legais. A primeira ação de chip+vacina+registo seria gratuita, mas apenas
em 2015. Todos juntos poderão conseguir uma mudança de atitudes.

Este Orçamento, que seria de 500€, serviria algumas situações médicoveterinárias pontuais, assinaladas e propostas pelo Médico Veterinário Municipal ou
pela Louzanimales, apenas para pessoas com carência. Por exemplo: esterilização de
cadelas de pessoas que entreguem cachorros no canil (pagariam metade do valor da
taxa de entrega no canil e esterilizar-se-ia a cadela mãe gratuitamente); apoio pontual
de tratamento de doenças simples dos cães (ex. sarna, otites)
Esta ação seria feita até outubro de 2015, altura em que seria feita a avaliação
dos custos despendidos com este Eixo. Caso se verifique, então, que não foram
despendidos os 500€ orçamentados, avançaríamos para uma Ação de Educação dos
Cidadãos, com 6 Mupies/Cartazes Digitais e em Papel e/ou até com o apoio do Jornal
Trevim e da Voz de Serpins. Possíveis temas:
1) "Se gosta do seu animal de estimação, esterilize-o!" - letras pequenas:
visite www.esteriliza-me.org
2) "Adote um cão do Canil da Lousã, aos 3.º sábados de cada mês" - letras
pequenas: junto ao Tribunal, das 10h às 12h30.
3) "Não compre animais, adote no Canil Municipal da Lousã" - letras pequenas:
Contacto da Associação Louzanimales: 914869961, entre as 18h e as 21h30.
4) "Pelo bem-estar animal não ponha o seu cão à corrente!" - letras pequenas:
visite www.liberta-me.org
5) "Abandono é crime! Denuncie à Câmara Municipal da Lousã" - letras
pequenas: Veterinário Municipal da Lousã: 916 998 776
6) "Informe-se sobre gatos de rua: colabore nos programas CED" - letras
pequenas: Captura-Esterilização-Devolução de gatos assilvestrados.
Visite www.animaisderua.org

Eixo 2 - Promoção da Adoção, das FAT e da Esterilização/Prevenção da
Eutanásia
Façamos as contas a uma adoção precedida das compras habituais:
20€ Coleira, trela, cinto de segurança
40€ Compras de supermercado (rações, cama, manta, gamelas, escova…)
40€ Casota
25€ Chip, vacina e registo

25€ Exames médico-veterinários
25€ Desparasitação interna/externa
+ 75€ Esterilização e medicação
TOTAL 250€

Uma adoção “normal” ascende muitas vezes a 250€ em custos. O investimento
inicial é grande, por isso, em tempos de crise muitas famílias evitam a adoção de
animais.
Ainda assim, é importante que a Câmara Municipal e a Louzanimales não
deem cães a qualquer custo e que obriguem os detentores a cumprir a lei e a
esterilizar os seus animais, o que é fundamental para evitar mais ninhadas e
sucessivas entradas de mais cães no canil municipal.
O que se propõe é que em 2015 as famílias que adotam não tenham que pagar
o chip e vacina dos cães e cadelas adotados no canil municipal (pagarão apenas o
registo na Junta de Freguesia) e que também não tenham que pagar a esterilização
(pagarão apenas a medicação). Algumas Câmaras já isentam os seus adotantes de
taxas de chip e vacinas, ou só dão animais esterilizados. Isto promove a adoção e
reduz o número de animais abatidos no canil, principalmente se fizerem publicidade
deste facto.
Também seriam igualmente identificados eletronicamente, vacinados e
esterilizados os cães que saíram do canil e vivem em Famílias de Acolhimento
Temporário. A Louzanimales faria a gestão destes cães.
O identificador e vacina seriam tratados exclusivamente pelo veterinário
municipal. A Associação Louzanimales e as Clínicas privadas locais tratariam das
esterilizações, promovendo os negócios da Lousã.

Eixo 3 – Melhoria das instalações do canil municipal
A Câmara Municipal da Lousã tem um canil que está em projeto, já existem
algumas instalações, mas provisórias. Muitas pessoas que lutam pelo bem-estar
animal consideram que o espaço existente é pequeno para as necessidades do
concelho que tem uma imensa zona de serra, ideal para abandonar.
Apesar de existirem poucos abrigos no canil e de ser importante construir mais

jaulas para os cães, é sobretudo importante evitar a entrada de cães do canil e dar
condições aos cães que lá estão, bem como ao Médico Veterinário Municipal, ao
funcionário da CML, aos voluntários do canil e, eventualmente, criar um espaço mais
“agradável” e “visitável” para receber turmas e fazer ações educativas, de modo a
sensibilizar para a esterilização, para questões da higiene e saúde pública e para as
obrigações legais de um detentor.
Parte do orçamento seria reservado para a construção de sala para diagnóstico
de entrada dos cães e tratamentos veterinários, colocação de identificador eletrónico,
administração de vacinas, guarda de medicamentos e de desparasitantes, e também
um local para fazer as adoções e breves ações de sensibilização.
Se este projeto for o vencedor, será feita uma análise do projeto do canil da
Câmara Municipal e será feita uma discussão de modo a perceber quais as obras são
mais prioritárias e quais cabem dentro do orçamento disponível. Poderemos ainda
tentar obter patrocínios.

Qual o público-alvo do projeto?

O público-alvo é toda a comunidade lousanense, em especial as pessoas
carenciadas e até os estudantes da Lousã.

Onde vais realizar o projeto e de quem é o espaço?

O projeto será realizado em articulação com a Câmara e com a Louzanimales.
O espaço onde decorrerão muitas das ações será o Canil Municipal.

Quanto tempo durará o teu projeto?

O projeto será concretizado durante o ano de 2015.

Orçamento:

Eixo 1 – Apoio Social a Pessoas Carenciadas/ Promoção da legalização da
situação de cães

500€ Identificação eletrónica + vacina + esterilização de cães/cadelas
sinalizadas no âmbito dos Pelouros da Ação Social, da Saúde, do Ambiente ou outros.

Eixo 2 - Promoção da Adoção, das FAT e da Esterilização/Prevenção da
Eutanásia

900€ Chip e vacina de cão ou cadela (custo atual: 19€ pagos diretamente ao
Veterinário Municipal/Direção Geral de Veterinária) – 35 animais adotados do canil ou
que estejam em FAT por terem sido retirados do canil;

1600€ - Comparticipação de esterilização de cão ou cadela (50€ por cada cão
ou cadela), mediante apresentação de comprovativo de esterilização – 30 animais.

Eixo 3 – Melhoria das instalações do canil municipal

2000€ - Construção de sala para diagnóstico e tratamento veterinário,
colocação de chip, administração de vacinas, guarda de
medicamentos/desparasitantes e adoções.

Fundamentação

Por que motivos surgiu esta ideia?

Esta ideia surgiu por ser, em primeiro lugar, um contributo para a melhoria da

saúde pública lousanense. Se o concelho tiver ao seu dispor um canil com condições e
se, com a apoio deste projeto, as adoções de animais passarem a ocorrer com mais
frequência, conseguiremos evitar que haja animais errantes pelas ruas da Lousã.
Outro ponto forte para o desenvolvimento desta ideia é o facto de o canil não
possuir as condições necessárias para um funcionamento digno e estruturado.
Por fim, do ponto de vista económico, é muito mais rentável esterilizar um
animal que recorrer ao abate.

Por que motivos a tua proposta é importante para a Lousã e para os
lousanenses?

Esta proposta é positiva para a Lousã e para os lousanenses na medida que vai
melhorar a saúde pública do concelho. O facto de a Lousã passar a ter um canil com
melhores condições irá também tornar o conselho mais completo. Este projeto será
também importante para as famílias lousanenses, pois conseguirá apoiar situações de
pessoas carenciadas que não teriam um animal de estimação de outra forma e porque
dessa forma se ajudará a manter as ruas cada vez mais sem animais errantes. Em
suma, esta proposta é importante para o concelho na medida que melhoraria a saúde
pública da Lousã, evitaria as eutanásias, diminuiria o número de animais errantes e
apoiaria as pessoas com baixo rendimento.

