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Nota prévia 

 

Este relatório de actividades é apresentado aos sócios a 26-9-2020, com um atraso de 6 

meses em relação ao recomendado por lei, devido ao ano atípico e às medidas de 

prevenção impostas pela COVID 19. 

 Estado de emergência: https://covid19estamoson.gov.pt/estado-de-emergencia-

nacional/ 

 Estado de calamidade 

 Medidas de confinamento 
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Enquadramento 

A Associação Onde há gato, não há rato constituiu-se legalmente a 14 de Março de 2013, 

muito embora já desenvolvesse trabalho, como grupo informal, desde 2012.  

A OHG definiu o concelho de Almada como âmbito de actuação. 

Enquanto associação, trabalhamos, há mais de 7 anos, voluntariamente para cumprir a 

missão a que nos propusemos: diminuir a sobrepopulação de “gatos de rua” na área do 

concelho. 

Acreditamos ser importante a tomada de consciência de que os gatos fazem parte da fauna 

urbana e têm um papel importante no controlo de pragas, nomeadamente de roedores, 

sendo uma mais-valia sobretudo em áreas antigas onde as casas devolutas predominam 

e proporcionam o habitat perfeito para felinos e roedores. 

Estes sete anos constituíram um percurso desafiante e compensador, não obstante as 

sinuosidades e dificuldades sentidas. Foram muitos os momentos de sufoco, porém, não 

desistimos e fizemos sempre o nosso melhor, mesmo sabendo que por vezes o nosso 

melhor não foi o suficiente. Efectivamente, temos consciência que há muito trabalho a 

fazer, porém, o que fizemos exclusivamente em regime de voluntariado, enche-nos de 

orgulho. 

Ao longo destes sete anos procurámos incutir na população o respeito pelos animais, pela 

prevenção do abandono e pela diminuição da sobrepopulação de gatos no espaço urbano, 

reforçando o papel da esterilização como uma das principais medidas a implementar. 

E apesar do nosso trabalho ter contribuído para um controle dos animais errantes do 

concelho e, por conseguinte, para que algumas pessoas olhem para os gatos 

assilvestrados como algo positivo e os protejam, a realidade espelha um reverso cruel pois 

continuamos a receber diversas denúncias de envenenamento, maus tratos e abandono. 

Infelizmente, é preciso investir mais nestes pontos. É preciso que autoridades municipais, 

agentes de autoridade e sociedade civil se unam para que o abandono e os maus tratos 

aos animais, quer os que possuem detentor de propriedade quer os que vivem na rua, 

sejam realidades solucionáveis. 

Não é tolerável que animais esterilizados não vejam reconhecido o direito de serem 

alimentados e que vivam sujeitos a envenenamentos e outros crimes, tudo sobre um 

ignorar da realidade e um encolher de ombros. 
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Reforçamos o que sempre defendemos:  

“As escolas devem ser sítios privilegiados, onde a par da sensibilização ambiental e animal, 

tal como as orientações definidas na Estratégia Nacional de Educação para a cidadania,1 

se encontre um espaço (sempre que possível), onde animais, crianças e jovens possam 

coexistir.” 

O Projecto CER - Capturar, Esterilizar e Recolocar - cujo principal objectivo é capturar 

gatos errantes e esterilizá-los, devolvendo-os depois ao local de proveniência, pode ser 

uma ferramenta para ser desenvolvida ou apoiada por algumas Escolas, Associações, 

Lares, Museus, entre outras entidades. Reconhecer e aceitar que os animais são uma parte 

integrante do espaço deste concelho permitirá uma convivência mais pacífica e de maior 

grandiosidade enquanto seres humanos. 

Ao longo destes anos procurámos assinalar que a Associação não tem como propósito 

recolher gatos e mantê-los em cativeiro, mas sim controlar as colónias urbanas e diminuir 

a sobrepopulação através da esterilização. Contudo, continuámos a registar um número 

demasiado elevado de pedidos para recolher animais assilvestrados, como se estes não 

tivessem direito a viver na rua. E isto é um problema de cidadania! 

Apesar do trabalho contínuo no que toca às esterilizações e castrações, o número de 

animais por esterilizar é ainda preocupante. A base do financiamento para as cirurgias é 

conseguida através de donativos de sócios e seguidores do nosso trabalho. A Onde há 

gato não tem até à data uma parceria formal com a autarquia, pelo que nunca 

recebeu qualquer apoio financeiro para este fim. 

No entanto, no ano de 2019 continuámos a trabalhar voluntariamente para a câmara 

municipal. Assim, capturámos e levámos ao Serviço Veterinário Municipal (SVM) animais 

de diferentes colónias, inscritas na base de dados da OHG.2 Após a cirurgia, os voluntários 

da OHG foram buscar os animais ao SVM e levaram-nos para o CAT onde fizeram o recobro 

e posteriormente foram devolvidos às colónias. 

O ano de 2019, tal como os anos transatos, foi um ano marcado pelo elevado número de 

abandonos que foi para além do tradicional período de Verão. Período de feriados com 

“ponte” ou época de cio dos animais reflecte um pico de abandonos que não conseguimos 

controlar. A experiência mostra-nos também que existe um grupo de pessoas que só 

pretende bebés, assim que estes atingem os 6 meses são abandonados e a busca por 

bebés cresce consideravelmente. 

                                                   
1 http://www.dge.mec.pt/estrategia-nacional-de-educacao-para-cidadania 
2 http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/gatos-de-rua 
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A falta de uma consciencialização por parte de quem adopta com facilidade e sem 

responsabilidade, a ausência de uma verdadeira criminalização por “falta de provas”, a 

incapacidade para as pessoas procurarem alternativas a situações imprevisíveis e 

imponderáveis, entre outros factores, contribui para uma taxa de abandono sempre 

demasiado elevada. 

A tipologia dos abandonos continua a reincidir sobre animais idosos, doentes, juvenis não 

esterilizados/castrados e grávidas. 

2019 não fugiu à regra de casos sociais, com um número elevado de animais em risco. A 

pressão é crescente e a associação viveu dias de stress e extrema angústia por não 

conseguir dar resposta aos imensos pedidos que chegaram até nós; a maior parte deles 

encaminhados pela câmara municipal. 

A realidade de uma associação que trabalha exclusivamente com voluntários e que sente 

a pressão diária para desenvolver o programa CER de um concelho sem gatil é imensa. 

A necessidade de um apoio efectivo por parte da autarquia, que nos permita contratar um 

funcionário é um desafio, uma etapa urgente e imprescindível para a OHG. Contudo, este 

apoio precisa passar pela também pela cedência de um espaço amplo. O reduzido espaço 

que é o CAT não comporta mais jaulas de recobro, tão pouco mais animais. 

E porque o abandono de animais é ainda uma realidade com um peso considerável, a par 

do projecto CER, a OHG promove também o Projecto CEI - Capturar, Esterilizar e Integrar 

- com o intuito de integrar os animais abandonados. 

A associação continua a investir na sensibilização em prol de uma cidadania activa e 

responsável no que toca aos animais de rua. Contudo, será necessária uma campanha da 

responsabilidade do município envolvendo todos os agentes assim como a implementação 

medidas coercivas para quem maltrata animais errantes, destrói os abrigos e lhes nega 

alimentação e água. 
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Projecto CER - Capturar, Esterilizar e Recolocar 

1.  Objectivos 

 Capturar gatos de colónias previamente inscritas na plataforma da Onde há gato; 

 Esterilizar gatas e castrar gatos das colónias mais problemáticas; 

 Sensibilizar a população para a importância da esterilização como forma de 

combater a sobrepopulação e problemas associados (nomeadamente maus tratos 

aos animais, lutas territoriais, transmissão de doenças devido à concentração de 

grandes números de animais, etc...). 

 

A concretização do Projecto CER implica uma logística pesada para uma associação sem 

funcionários e que trabalha exclusivamente em regime de voluntariado. A captura nem 

sempre é fácil e é preciso articular vários factores: envolvimento dos cuidadores da 

colónia, voluntários disponíveis para a captura, vaga para esterilizar através dos 

veterinários parceiros, recursos financeiros para pagar a esterilização e espaço para que 

o animal faça o recobro em segurança. 

A monitorização dos animais errantes no concelho de Almada é feita através da base de 

dados criada pela OHG e que é actualizada sempre que uma nova inscrição dá entrada 

através do formulário disponibilizado no nosso site.3 

Nos primeiros 2 anos de actividade da OHG as inscrições de colónias foram efectuadas 

através do preenchimento de uma ficha. Em 2015 os dados referentes às fichas foram 

introduzidos no formulário de candidatura então criado, complementando assim esta 

ferramenta indispensável para a concretização deste projecto. 

Em 2017 o formulário de candidatura foi reformulado, com vista a uma melhor 

operacionalização do processo por parte dos cuidadores de colónias, mantendo-se o 

mesmo até à data. 

Através desta ferramenta são registados os dados referentes à localização da colónia, os 

contactos da pessoa responsável, se a candidatura diz respeito a um conjunto ou a um 

gato isolado, horários de alimentação e número aproximado de animais dentro dos 

intervalos de classe assinalados. O formulário permite ainda averiguar se existem crias na 

                                                   
3 Formulário  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzHeiuI7HP53CJUaYyZJayaCko86Xh8dRhp1zGqFWxmtcWhw/viewform
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colónia. Em caso afirmativo procuramos, sempre que possível, intervir mais rapidamente 

de forma a evitar uma reprodução descontrolada. 

Porque existe um desfasamento nos números? 

A OHG conferiu todas as inscrições e retirou as que estavam repetidas, as incompletas, os 

animais com proprietário ou que eram de outro concelho (se tivéssemos em linha de conta 

estas inscrições o número seria de 440 colónias). 

Assim, após a aplicação dos filtros, considera-se que a 31 de Dezembro de 2019 estavam 

registadas na BD da OHG 356 colónias distribuídas pelas diferentes freguesias do concelho. 

O ano de 2017 continua a ser o que registou o maior número de inscrições de colónias. 

 

Figura 1: Evolução das colónias inscritas no formulário de candidatura 

 

A figura 2 representa a distribuição das 356 colónias por União de Freguesias bem como 

o ponto da situação em cada uma delas. 
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Figura 2: Distribuição das colónias inscritas por União de Freguesia 

118

98 93

47

70

42
52

21

39
46

30
20

9 10 11 6

União das Freguesias de
Almada Cova da Piedade

Pragal Cacilhas

União das Freguesias de
Caparica e Trafaria

União das Freguesias de
Charneca de Caparica e

Sobreda

União das Freguesias de
Laranjeiro e Feijó

Ponto da situação das colónias inscritas por União de Freguesia

Total intervencionadas em intervenção Aguardam intervenção



Página 10 de 30 

 

A Base de Dados criada pela OHG poderia ser uma ferramenta útil para os responsáveis 

autárquicos, pois ao termos o registo das colónias por autarquia seria possível planear e 

apoiar a intervenção destas a um nível mais local. Contudo esta intervenção deveria ir 

além dum apoio directo à esterilização (o qual até fim de 2019 não existia), 

proporcionando também condições de bem-estar aos gatos assilvestrados residentes por 

forma a proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida e manter o ambiente mais limpo 

e saudável. 

A União das Freguesias de Almada Cova da Piedade Pragal Cacilhas e a União das 

Freguesias de Caparica e Trafaria são as que, até 31 de Dezembro de 2019, obtiveram um 

maior número de registos, respectivamente 182 e 98 colónias, o que totaliza 61% do total 

das colónias inscritas residentes no concelho. 

No que respeita ao ponto da situação das colónias, algumas das que foram consideradas 

como intervencionadas em 2018 voltaram a ter novos elementos por esterilizar. A origem 

destes novos animais pode ser diversa, tais como virem de outras colónias, serem vítimas 

de abandono ou estarem perdidos. 

Com efeito, nunca podemos afirmar que uma colónia está controlada. É preciso que os 

cuidadores nos façam chegar a informação sempre que um novo elemento surge na colónia 

para evitar que uma colónia já intervencionada volte a ficar descontrolada. 

Por norma quem inscreve a colónia pretende ajuda imediata. Porém, a OHG não tem essa 

capacidade de resposta, quer pela escassez de recursos humanos, quer financeiros. A 

intervenção em colónias inscritas para esterilização gratuita depende da disponibilidade 

veterinária, da nossa capacidade de captura e recobro e da angariação de padrinhos e 

donativos. São, efectivamente muitos pontos a ter em conta. 

Assim, em termos de colónias Intervencionadas, em intervenção ou que aguardam 

intervenção, temos o seguinte panorama (figura 3): 
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O facto de alguns cuidadores se terem organizado e contribuído para a esterilização dos 

gatos que têm a seu cuidado, associados ao apadrinhamento, fez com que algumas 

colónias mais recentemente inscritas fossem intervencionadas mais rapidamente. Em 

2019 foram intervencionadas 28 pequenas colónias, cujas esterilizações foram 

apadrinhadas quer pelos cuidadores quer através de angariações específicas. 

  

 

Figura 3: Ponto de situação das colónias inscritas na BD 
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2.  Esterilizações 

 

As esterilizações e castrações como forma de controlar a sobrepopulação de animais 

errantes reflectem a missão da OHG. 

Quer as esterilizações efectuadas através das clínicas parceiras, quer as que ocorreram no 

SVM implicaram uma logística pesada para uma associação que se rege pelo voluntariado. 

As capturas não só ocupam muito tempo, quer no processo em si quer na deslocação, 

como requerem recursos humanos que a OHG não tem. De realçar ainda o facto de muitos 

animais só aparecerem nos horários extremos (muito cedo ou tardios) que não se 

coadunam com os horários de trabalho dos voluntários. 

O sucesso das capturas deveu-se, em grande parte, aos cuidadores que capturam os 

animais das suas colónias. Em alguns casos de vizinhança houve cuidadores que se 

entreajudaram nesta tarefa. 

Praticamente todos os animais intervencionados fizeram o recobro no CAT e foram 

desparasitados interna e externamente. Os animais esterilizados no SVM foram chipados 

e testados a FIV/FELV. 

Em 2019 foram concretizadas 592 esterilizações e castrações (menos uma que o ano 

transacto). 

O Serviço Veterinário Municipal contabilizou 223 cirurgias, distribuídas por 84 castrações 

e 139 esterilizações e as cirurgias efectuadas em outras clínicas permitiram concretizar 

369 intervenções, 270 das quais em fêmeas e 99 em machos (figura 4). 

 

Figura 4: Total de Esterilizações e castrações em 2019 por género (SVM e outras clínicas) 
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O indicador “outras clínicas” diz respeito a cirurgias efectuadas em diferentes clínicas 

parceiras e pagas pela OHG através de donativos, apadrinhamentos directos, dinheiro das 

quotas dos sócios, vendas em feiras e outros eventos, etc… 

As esterilizações e castrações realizadas em 2019 pela OHG, com vista ao controle das 

colónias seguem a linha dos anos anteriores, com um peso considerável de cirurgias pagas 

comparativamente às gratuitas efectuadas pelo SVM. 

Os números alcançados em 2019 vêm assim reforçar o trabalho da OHG no que respeita 

ao controle da sobrepopulação de animais errantes no concelho de Almada. Com efeito, 

desde o início da sua actividade até 31 de Dezembro de 2019, a OHG esterilizou 2611 

fêmeas e castrou 1148 gatos, num total de 3759 intervenções cirúrgicas com vista ao 

controlo das colónias (figura 5). 

 

Figura 5: Esterilizações e castrações entre 2013-2019 

 

O esforço alcançado pela equipa de voluntários tem permitido intervir em muitas das 

colónias inscritas. Todavia, temos consciência que a não intervenção em maior escala e o 

abandono constante de animais, muitas vezes não esterilizados/castrados, dificulta a 

eficácia da missão da OHG. 

Reforçamos aqui o que a experiência nos demonstra, em algumas colónias o desequilíbrio 

encontrado é causado pelo abandono de animais com detentor de proprietário, 

especialmente gatas em idade de gestação, com o cio ou já prenhas. 
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Em 2019 o Serviço Veterinário Municipal manteve as esterilizações ao longo da semana, 

continuando as segundas-feiras reservadas à esterilização de gatos das colónias dos 

Parques de Campismo (Costa Nova e Costa Velha) e abriu mais 2 dias para colónias da 

Costa da Caparica, nomeadamente para os Patudos da Costa e para os Amigos dos Animais 

da Costa (Figura 6). 

 

A continuidade do trabalho com a autarquia permitiu realizar entre 2013 e 2019 um total 

de 1143 cirurgias com o predomínio de fêmeas (figura 6). 

Tal como em anos anteriores, apesar do aumento do número de esterilizações através do 

Serviço Veterinário Municipal, a resposta com vista ao controle das colónias continua muito 

aquém da necessidade. 

Tendo em conta a existência de colónias numerosas, este ritmo de esterilizações não 

permite evitar a reprodução durante o processo de intervenção, o que significa que a 

colónia continua a crescer, aumentando o número de animais que aguardam esterilização. 

Não obstante o esforço da OHG existem colónias, sobretudo em quintais privados ou zonas 

inacessíveis, onde a esterilização continua a não conseguir concretizar-se pela dificuldade 

nas capturas. 

As situações de conflito em áreas de habitação onde novos moradores se instalaram, regra 

geral os animais tendem a procurar o espaço que reconhecem como sendo o seu território 

e os novos moradores por norma, não reagem bem à sua presença, continuam a ser uma 

 

Figura 6: Cirurgias 2013-2019 no SVM 
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preocupação na medida em que não existe um espaço alternativo para a deslocação dos 

animais. 

A realidade mostra-nos o que afirmamos todos os anos: 

“A inexistência de um espaço aberto, seguro, com árvores e arbustos para recolocar estes 

animais é algo preocupante. Alguns destes casos terminam com desaparecimento dos 

animais, muitos já esterilizados, por maus tratos, envenenamento ou outra situação.” 

Desde sempre que defendemos a integração de alguns destes animais, esterilizados, 

desparasitados e testados em espaços municipais, como por exemplo jardins de museus 

ou outros edifícios públicos. Esta é uma prática comum em alguns municípios e que tem 

registado bons resultados. Este é um desafio que reforçamos ao executivo camarário. 
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Projecto CEI - Capturar, Esterilizar e Integrar 

O projecto CEI visa encontrar novas famílias para os gatos que foram vítimas de abandono, 

para ninhadas retiradas de colónias ou outras situações. 

Ao longo da actividade da OHG, enquanto associação, 1058 animais encontraram novos 

lares (Figura 7). 

 

Em 2019 foram adoptados através da OHG 132 gatos (Figura 8), mais 7 que em 2018. 

Oito dos animais adoptados vieram devolvidos. 
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Figura 7: Adopções 2013-2019 

 

Figura 8: Adopções em 2019 por faixa etária 
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(22%). Há também quem prefira animais juvenis na medida em que estes são entregues 

esterilizados e alguns chipados (35,6%). 

Os animais adoptados foram entregues vacinados, a não ser que por motivo de doença 

não tenha sido possível realizar a vacinação antes da adopção. Os animais esterilizados 

ou castrados no SVM foram chipados e testados a FIV/FELV. 

2019 foi o ano em que tivemos mais animais (no CAT e em FATs), ultrapassando a centena. 

Contribuíram para este elevado e preocupante número as muitas ninhadas que deram 

entrada no CAT, animais abandonados, feridos ou doentes, animais vindos de casas de 

carência social. O facto de muitos animais que entraram serem bebés que não 

conseguiram ser adoptados também contribuiu para esta realidade. É um número 

demasiado elevado para uma pequena associação sem recursos humanos, financeiros e 

sem um espaço adequado para os animais. O espaço minúsculo do CAT permite que as 

doenças se propaguem com facilidade e os animais brigam, deprimem e adoecem. 

É imprescindível que a média volte aos valores estipulados (20-30 animais) pois só desta 

forma se garante que os recursos existentes permitem manter a vacinação em dia, realizar 

as esterilizações/castrações necessárias e os tratamentos em caso de doença. 

Não obstante 2019 ter registado uma média de adopção de 11 animais por mês 

continuamos a verificar um decréscimo ao longo dos anos. O ano em que conseguimos 

encontrar lar para mais animais (188) foi 2014. As causas podem ser as já referidas em 

anos anteriores: “saturação do conjunto de potenciais adoptantes nesta área geográfica, 

tendo em conta o grande número de animais já adoptados”. 

Esta tendência exige da OHG medidas que apostem na divulgação com qualidade, 

nomeadamente com recurso a boas fotografias dos gatos e continuar a melhorar o 

sistema. 
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CAT – Centro de Acolhimento Temporário 

O Centro de Acolhimento Temporário é um espaço cedido pela Câmara Municipal de 

Almada e que tem exclusivamente a função de, tal como o nome indica, recolher 

temporariamente animais do concelho de Almada para recuperação e/ou adopção, de 

acordo com as condições de espaço e os recursos humanos e financeiros disponíveis. 

A capacidade do CAT é de 25 animais soltos e 10 animais em jaula, exclusivamente para 

recobro. 

Uma vez mais, devido ao elevado número de animais abandonados e feridos que deram 

entrada no CAT, da intervenção em casos de carência social, aliados à dificuldade das 

adopções de adultos e séniores, implicou que mais animais tenham estado em jaula por 

períodos acima da média (quer por terem sido sujeitos a operações ortopédicas, ou por 

serem animais traumatizados, etc…), o que condicionou a intervenção em colónias por não 

haver capacidade de resposta em termos de jaulas para a captura do animal antes de 

esterilização e recobro após. 

A gestão do CAT é feita exclusivamente por voluntários que numa base diária dão parte 

do seu tempo em prol desta causa. O trabalho do CAT requer muita responsabilidade e 

dedicação e é feito 365 dias por ano, duas vezes ao dia (há um período da parte da manhã 

e outro da parte da tarde), independentemente da época do ano, inclusive na altura típica 

de férias dos meses de Verão, ou em dias festivos. Os animais residentes e em recobro 

precisam ser tratados, quer pela base de acesso a alimentação e água fresca, mas também 

pela prestação de cuidados mais específicos, como a administração de medicação e outros 

cuidados necessários. Para além disso a limpeza das salas e pátio, das acomodações 

(camas, mantas, arranhadores) e especialmente das jaulas, é fulcral para a manutenção 

do espaço e do bem-estar dos animais. 

Uma vez que higiene e a desinfecção são essenciais para evitar a propagação de doenças, 

as normas do CAT são rígidas e os voluntários estão sujeitos a uma formação antes de 

iniciarem as suas funções. 

A rotatividade de animais que deram entrada no CAT ao longo de 2019 – alguns para 

adopção outros para recobro e recuperação – implicou elevados consumos de alimentação, 

areia, desinfectantes, entre outros. 

O facto das recolhas alimentares directas no Jumbo terem cessado, ficando cingidas às 

campanhas anuais da Animalife, implicou uma diminuição de recolhas e por conseguinte 

uma diminuição de angariação de produtos. Contactámos ainda a direção do Jumbo 
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Almada para que nos autorizasse uma recolha alimentar, a título de excepção como fez 

para a AOAA, contudo nunca obtivemos qualquer resposta. 

O resultado foi um aumento considerável em despesas em areão e principalmente, em 

alimentação (que inclui parte para colónias). A tabela 1 representa o resultado das 

compras pegas pela OHG não estando contabilizadas as ofertas, quer em campanhas de 

recolha alimentar ou donativos em géneros. 

 

 

O aumento da rúbrica alimentação é explicado não só pelo elevado número de animais no 

CAT, muitos deles doentes e frágeis, que necessitam de uma alimentação de qualidade 

superior e específica (patés, convalescença e ração), como também pela compra de ração 

com o dinheiro angariado em apelos de donativos para a alimentação de colónias, que 

apesar de não fazer parte da génese da OHG, não ficamos indiferentes aos pedidos de 

ajuda de cuidadores de colónias inscritas carenciados ou de grandes dimensões. 

Para além dos donativos a título individual recebemos ainda donativos de grupos de 

diferentes tipologias como escolas, centros de yoga e de terapias alternativas, 

veterinários, entre outros, que fizeram actividades que implicaram a recolha de alimentos 

a favor da OHG. 

A equipa da OHG reconhece e agradece todos os donativos que os cidadãos nos fazem 

chegar (alimentação, areia, medicamentos, produtos de higiene, entre outros). 

De realçar que o então Jumbo (actualmente Auchan) contacta-nos sempre que há quebras 

de areia e ração. Estas quebras, predominantemente areia, acabam por ser uma ajuda 

nos consumos deste material. 

 

Em cada ano a OHG procura fazer melhoramentos no CAT. Em 2019 procedeu-se a 

pequenos arranjos e foram colocadas janelas de vidro duplo oferecidas pela Caixidream. 

 

·  

Tabela 1 – Aquisição de produtos 

Rubrica 2018 2019 

Alimentação 7 618,26 €  13 388,00 € 

Areia 43,21 €  302,68 € 

Higiene (germicida, lixivia, detergentes) 134,21 €  53,19 € 

Total 7 795,68 €  13 743,87€ 
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Eventos - Recolhas Alimentares, Feiras e similares 

A Paula Farinha é a coordenadora dos eventos, contando com a ajuda de diversos 

voluntários. 

Em 2019 foram efectuados os seguintes eventos: 

 PET Festival - 1, 2 e 3 de Fevereiro 2019 

 Voluntários da OHG envolvidos: cerca de 30. 

 Valor de vendas foi de aproximadamente 700 euros. 

 Animalife (Jumbo Almada) - 9 e 10 de Fevereiro 2019 

 Voluntários da OHG envolvidos: 20. 

 Animalife (Continente Bom dia C.ª Piedade) - 2 e 3 de Março 2019  

 Voluntários da OHG envolvidos: 20. 

 Jumbo Natureza - 6 e 7 de Março 2019 

 Voluntários da OHG envolvidos: 20. 

Material Peso/unidade 

Alimento Húmido 47 Kg 

Alimento Seco 139 Kg 

Areão 486 kg 

Total 672 Kg 

Venda de artigos "Onde há gato não há rato" 165 € 

Donativos 30 € 

 

 Mercado da Horta - 26 de Maio 2019 

 Voluntários da OHG envolvidos: 10. 

 Jumbo Natureza - 1 e 2 de Junho 2019 

 Voluntários da OHG envolvidos: 20. 

Material Peso/unidade 

Alimento Húmido 39 Kg 

Alimento Seco 146 Kg 

Areão 389 kg 

Total 266 Kg 

Venda de artigos "Onde há gato não há rato" 54,0 € 

Donativos 8,5 € 
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 Jumbo Coina - 22 e 23 de Junho 2019 

 Voluntários da OHG envolvidos: 20. 

 22-06-2019 23-06-2019 Total 

Material Peso/unidade Peso/unidade Peso/unidade 

Alimento Húmido 90 Kg 87 Kg 176 Kg 

Alimento Seco 261 Kg 190 Kg 452 Kg 

Areão 410 kg 320 kg 730 kg 

Areão 38 l 10 l 48 l 

Soro 15 - 4 - 19 - 

Pipetas 8 - 2 - 10 - 

Brinquedo 3 - 2 - 5 - 

Sacos lixo 14 - 10 - 24 - 

Lixivia 8 - 4 - 12 - 

Detergentes 14 - 5 - 19 - 

Total em numerário 

registado no JUMBO 
1.005,89 € 836,48 € 1.842,37 € 

Venda de artigos "Onde há 

gato não há rato" 
140,0 € 52,0 € 192,0 € 

Donativos 24,5 € 33,5 € 58,0 € 

Total 164,5 € 85,5 € 250,0 € 

 
 Animalife (Jumbo Almada) - 5 e 6 de Outubro 2019 

 Voluntários da OHG e AAOA envolvidos: 42. 

 Mercado de Natal Amigo da Terra 2019 - 16 a 22 de Dezembro 
2019 

 Voluntários da OHG, AAOA e Dovska envolvidos: 44. 
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Associados 

Os associados são uma importante fonte de financiamento da associação, e apesar do 

valor reduzido da quota, continuam a ser indispensáveis para assegurar parte das 

actividades da associação. Em 2019 o valor da quota manteve-se nos 15 euros anuais, tal 

como deliberado em Assembleia-geral. 

Em termos de números, a 31 de Dezembro de 2019 a OHG contava com 248 sócios activos. 

Do total dos 541 sócios inscritos desde a constituição da associação, 190 foram anulados 

por falta de pagamento (com 2 das inscrições anuladas “em branco” desde a formação da 

associação) e os restantes 103 estão suspensos ou têm quotas em atraso (52 e 51, 

respetivamente). 

Em 2019 inscreveram-se 64 novos sócios, registando um aumento significativo face ao 

número de inscrições em 2018. 

O desafio para 2020 será continuar a investir em novas parcerias bem como divulgar as 

existentes de forma a angariar novos sócios. 

 

 

 

Figura 9: Evolução dos sócios 2013-2019 
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Parcerias  
Todas as parcerias são essenciais para a associação, mas as que têm a ver com a missão 

da OHG directamente, quer ao nível de cuidados médicos quer de alimentação, são 

imprescindíveis para nós. A OHG tem diferentes parcerias, algumas são para benefícios 

dos sócios e não se cingem à actividade veterinária. A 31 de Dezembro de 2019 as listas 

de parcerias era a que consta na tabela 2. 

Tabela 2 - Parcerias OHG 

Entidade Tipologia Local 

Always vet Veterinário Charneca da Caparica 

Centro para o conhecimento animal Comportamento animal  Lisboa 

Centro veterinário de Almada Veterinário Almada 

Centro veterinário do Alto de Algés Veterinário Algés 

Clínica veterinária de Santa Marta Veterinário Santa Marta de Corroios 

Clínica Veterinária Vetalmada Veterinário Almada 

Doutoras dos animais  Veterinário Costa da Caparica 

Drogaria Andorinhas Drogaria Almada 

Easyvet Veterinário Amora 

Husse Alimentação animal Lisboa 

Marco e os animais Loja de animais  Lisboa 

MTC consulting – serviço de 

contabilidade organizada da OHG 
Contabilidade Lisboa 

Nae – vegan shoes Calçado Venda online 

Petmaxi Alimentação animal Ferreira do Zêzere 

Petemotions Alimentação animal  Belas 

Petlook Loja de animais Linda-a-Velha 

Propecuária Alimentação animal Lisboa 

República da Bicharada Veterinário Almada 

Rio-a-dentro – natureza. 

Experiências & aventura Lda 
Lazer Salvaterra de Magos 

Royal canin Alimentação animal Lisboa 

Sorriso Perfeito  Dentista Almada 

Spirou Pet Food  Alimentação animal  Sobreda 

Telecão Alimentação animal Rio Tinto 

Vet4you  Veterinário Santa Marta, Corroios 
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Veterinários 2019 

Felizmente o número de veterinários parceiros da OHG continua a aumentar. 

Reconhecemos, com carinho e gratidão, o tempo, conhecimentos e trabalho que os 

diferentes veterinários dedicam para a saúde e bem-estar dos nossos animais. 

Embora a VetAlmada seja a clínica que nos acompanha há mais anos, estando intimamente 

ligada ao nascimento da OHG, posteriormente outras foram surgindo e a todas estamos 

gratas, mesmo às que, por uma questão de logística, visitamos com menor frequência. 

 

 

 

 

 

 

Vetalmada

Centro 
Veterinário de 

Almada

Centro 
veterinário do 
Alto de Algés

Clinica de 
Santa Marta 

Centro 
Veterinário de 

Almada
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Bicharada

Doutoras dos 
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Vetanimália
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Parceria Amor Rafeiro  

 

 

 

 

 

 

 

A parceria com o Amor Rafeiro em 2019 focou-se essencialmente nas campanhas de 

sensibilização nas escolas e dinamização em diversos eventos solicitados pela Câmara 

Municipal de Almada tais como o Mercado de Natal Amigo da Terra ou a festa da natureza, 

entre outras.  
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Protocolo de Cooperação com a 

Câmara Municipal de Almada 

Sobre a não existência de um protocolo formal com a CMA mantém-se neste capítulo o 

texto que consta no relatório de actividades de 2018: 

Ao longo dos sete anos de actividade a OHG não assinou qualquer protocolo com 

a Câmara Municipal de Almada. A relação existente foi sempre informal e de 

cortesia. 

A história da nossa relação com esta autarquia começou em 2012, quando um grupo de 

pessoas4 que, mais tarde criaram a OHG, apresentaram uma proposta para que o SVM 

fizesse algumas esterilizações gratuitas. A proposta foi aceite e a partir de 24 de Novembro 

de 2012 o veterinário municipal, Dr. Mário Magalhães iniciou este processo com a 

esterilização de 2 gatas e um gato às segundas feiras. 

O espaço que é hoje o CAT era um espaço sem condições. O chão era de terra batida, as 

paredes desfaziam-se, chovia lá dentro, da canalização obsoleta saia um fio de água e o 

sistema elétrico não funcionava. Havia apenas uma janela e os cerca de 30 animais que 

ali foram colocados com a autorização do então executivos viviam deprimidos, doentes e 

atacavam-se entre si. 

A alimentação e a possível higiene eram asseguradas pela Fátima Centeno, Amélia Sousa 

e Almerinda Correia. Muito antes houve outras senhoras que ali deixaram animais à sua 

sorte. 

A OHG, com a ajuda de donativos e do trabalho voluntário de muitas pessoas fez obras de 

beneficiação, substituiu o sistema elétrico e a canalização, pintou, conservou o espaço e 

cuidou dos 30 animais que herdou. 

De realçar que em 2018 o telhado do CAT foi substituído na integra. As obras de 

melhoramento que tínhamos feito rapidamente se tornaram ineficazes. Assim, aquando 

da substituição do telhado da casa contígua ao CAT, da propriedade da CMA, foi efectuada 

a substituição de todo o edifício. 

Ao longo destes anos a OHG trabalhou exclusivamente em regime de voluntariado para a 

autarquia. As candidaturas à Plataforma de Benefícios Públicos com o intuito de conseguir 

dinheiro para esterilizar mais animais foram sempre recusadas. 

                                                   
4 Fomos o grupo informal Bigodes e Ronrons, depois, Aqui à gato, nome que por não ser aceite 

pelo INR foi substituído por Onde há gato, não há rato. 
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No anterior executivo houve diversas reuniões, inseridas no grupo Amor Rafeiro, para a 

criação de um novo espaço canil/gatil mas não foi possível chegar a um acordo. 

Ao longo destes anos a equipa da OHG capturou, levou ao SVM para esterilizar, foi buscar 

para o recobro, cuidou dos animais, desparasitou, devolveu às colónias, sem qualquer 

financiamento do município. 

Para além da concretização do projecto CER resolvemos casos sociais, retiramos da rua 

centenas de animais, salvamos e prestamos cuidados a outras tantas centenas só com 

ajuda de pessoas que nos apoiam, muitas delas de outros concelhos. 

Com o actual executivo já foram realizadas algumas 

reuniões para discutir a proposta de protocolo. Contudo, 

ainda não foi possível chegar a um consenso, na medida em 

que a OHG não pode assinar algo que aumente o seu 

trabalho voluntário e as suas responsabilidades, sem 

qualquer contrapartida. Reconhecemos o esforço do 

vereador Nuno Matias e da sua equipa mas exigimos uma 

parceria 

justa. 

O espaço 

do CAT 

está 365 

dias esgotado sem conseguir dar 

resposta aos inúmeros pedidos que dão 

entrada na associação.  

Precisamos de um espaço amplo e 

aberto para que os animais não vivam 

enclausurados entre 4 paredes brigando 

entre si e sujeitos a contágios 

frequentes. 

Dado o volume de trabalho que desenvolvemos, precisamos de um funcionário e que 

qualquer protocolo refira, nas diferentes cláusulas, que a obrigatoriedade desta associação 

será sempre de acordo com as suas capacidades em termos de espaço físico e de recursos 

humanos.  
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Comunicação e Informação 

Site: http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato 

 

O site da OHG tem toda a 

informação sobre a associação. 

Está construído de forma a que 

qualquer utilizador encontre 

facilmente resposta às suas 

questões. 

 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/OndeHaGatoNaoHaRato/ 

 

A página de FB é uma forma mais 

simples de passar a informação, 

divulgar e fazer apelos sobre o 

dia-a-dia da OHG. Para 

informações mais completas 

deverá ser sempre consultado o 

site oficial da OHG. 

 

 

Instagram: https://www.instagram.com/onde.ha.gato.nao.ha.rato/?hl=pt 

 

O Instagram foi criado pela Sofia 

Silva e é a mais recente rede social 

em que a OHG está inscrita como 

forma de partilha do seu dia a dia. 

 

 

http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato
https://www.facebook.com/OndeHaGatoNaoHaRato/
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E-mail - Comunicação com o público: A OHG, por ser composta essencialmente 

por voluntários, tem como principal meio de comunicação com o público a ferramenta de 

e-mail. Assim, para cada assunto poderá utilizar os respectivos e-mails. 

 Assuntos gerais: geral.ondehagato@gmail.com 

 Adopções: As adopções começam por ser registadas através do link: 

https://forms.gle/kPkHRMPE1QRMXkaAA. Porém, caso tenha dúvidas, poderá 

enviar mail para adopcoes.ondehagato@gmail.com 

 Sócios: Os novos sócios podem inscrever-se através do site 

http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/seja-socio. 

Para questões relacionadas com os sócios o e-mail é 

sócios.ondehagato@gmail.com 

 Voluntariado: Para os assuntos relacionados com o voluntariado é utilizado o e-

mail voluntariado.ondehagato@gmail.com 

 Comunicação e marketing: o e-mail usado para as questões de parcerias e 

comunicação é comunicacao.ondehagato@gmail.com 

 Programa CED: o e-mail para troca de informações sobre esterilizações é 

cer.ondehagato@gmail.com 

  

mailto:geral.ondehagato@gmail.com
https://forms.gle/kPkHRMPE1QRMXkaAA
mailto:adopcoes.ondehagato@gmail.com
http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/seja-socio
mailto:sócios.ondehagato@gmail.com
mailto:voluntariado.ondehagato@gmail.com
mailto:comunicacao.ondehagato@gmail.com
mailto:cer.ondehagato@gmail.com
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Voluntariado 

O voluntariado é a base da associação. Todo o trabalho desenvolvido é feito 

exclusivamente em regime de voluntariado. 

 A coordenação do voluntariado das recolhas alimentares e eventos está a cargo da 

Paula Farinha. 

 A coordenação de voluntários do CAT passou a ser gerida pela Vanessa Esteves a 

partir do último trimestre de 2019. 

A OHG agradece a todos os que doaram um pouco de seu tempo para as diferentes 

valências desenvolvidas nesta associação (CAT, Recolha alimentar, tarefas 

administrativas, apoio veterinário, feiras e eventos, capturas, design, gráficas, fotografia, 

Famílias de Acolhimento Temporário, entre tantas outras). 

De uma forma diferente incluímos também aqui as pessoas e empresas que criaram 

eventos a favor da OHG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipa da Onde há gato  


