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Introdução 

O Plano Anual de Actividades para 2020 mantém-se na linha do que têm sido os 

planos de intenções da OHG, que tem por base tentar alcançar sempre um maior 

número de esterilizações por forma a contribuir para o controle de mais colónias. 

Tal como em anos anteriores, o PAA está condicionado pelo financiamento conse-

guido, pela capacidade de trabalho dos voluntários, pela taxa de ocupação do CAT, 

entre outros factores. 
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Enquadramento 

A Onde Há Gato Não Há Rato é uma associação legalmente constituída em 14 de 

Março de 2013, como resultado de um movimento cívico decidido a combater o des-

controle das colónias de gatos errantes no concelho de Almada. 

Somos uma associação que funciona exclusivamente com uma equipa de voluntários, 

porém, com brio profissional, responsabilidade e com contabilidade organizada. 

A Missão da OHG está bem definida: controlar a sobrepopulação dos gatos errantes, 

respeitando as características dos animais, o ecossistema onde estão inseridos e 

agindo por forma a garantir o seu bem-estar. 

Almada é um concelho que tem muitas colónias concentradas em duas tipologias 

distintas – áreas peri-urbanas e áreas no interior da cidade com malha mais antiga. 

Não obstante esta diferença ambas geram grandes conflitos entre a população e os 

animais. Infelizmente são os animais assilvestrados as maiores vítimas, quer por 

maus tratos ou pela dificuldade em sobreviver de forma condigna e de acordo com 

as suas características. 

Efectivamente o crescimento urbano, sobretudo a partir da década de 70, ocupou 

novos territórios rurais, formou novas freguesias e concentrou muita população, quer 

em zonas de tipologia de habitação unifamiliar, quer em novos condomínios ou bair-

ros de prédios. Esta ocupação, muitas vezes com um desordenado ordenamento de 

território, criou enclaves e nichos onde os gatos assilvestrados, perdendo território e 

sendo ignorados e desprezados tentaram sobreviver, acabando por ocupar os novos 

nichos habitacionais.  

Assim, assistiu-se a um agudizar de conflitos que foi tomando maiores proporções 

pela total ausência de controle da população felina através da esterilização e da falta 

de políticas de proteção dos animais assilvestrados. 

As colónias no núcleo mais urbano da cidade e freguesias mais antigas, muitas com 

prédios em que o R/c tem quintal, ofereceram condições para a sobrepopulação de 

gatos, igualmente pela mesma ausência de uma política de controle de felinos através 

da esterilização. 

Em ambos os casos, uns em maior número que outros, o facto de muitas famílias 

terem gatos domésticos, não esterilizados/castrados e que circulam livremente pelo 

território também contribuiu para esta sobrepoulação. 
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De juntar ainda o abandono de animais com detentor de propriedade. Com efeito, 

apesar da criminalização contra o abandono, a realidade mostra-nos números alar-

mantes de animais abandonados, quer em períodos de verão versus férias, quer em 

períodos de crises económicas. À data da elaboração deste documento, a pandemia 

do COVID 19 que surgiu em Março de 2020 trouxe mais um motivo para o abandono 

de animais, por receios infundados, por situações de pânico, desemprego e retorno 

de imigrantes ao seu país; todas estas causas tendo por trás uma total falta de res-

peito pelos animais que um quadro legal não consegue fazer frente. 

Nos últimos anos o fenómeno de gentrificação e a implícita recuperação das zonas 

antigas de Almada velha trouxeram um novo problema para os gatos assilvestrados 

urbanos. Muitos animais que viviam e se reproduziam, sem controle, nas casas aban-

donadas e obsoletas foram igualmente vítimas pela ausência de um verdadeiro em-

penho e alternativa para estas colónias que se viram sem espaço para viver. 

E são estas realidades, na diferente tipologia de território no concelho de Almada, 

que geram uma grande pressão sobre a OHG. Diariamente recebemos pedidos para 

recolher animais, com ou sem crias, gatas grávidas, animais abandonados, para re-

solver situações de conflitos, de invasão de espaço, para esterilizar e cuidar dos ani-

mais. Em muitos dos casos estão implícitos maus tratos sobre os animais, envene-

namento ou recusa em proporcionar-lhes alimento e água, num claro atentado ao 

direito à vida de um ser vivo e num panorama de criminalização. 

Conhecedores desta realidade, desde o momento da sua criação que a OHG definiu 

dois projectos: 

Projecto CER - Capturar, Esterilizar e Recolocar 

Este projecto tem como principal objectivo capturar gatos errantes e esterilizá-

los, devolvendo-os depois ao local de proveniência. A associação não pretende 

recolher gatos e mantê-los em cativeiro, mas sim esterilizá-los de modo a con-

trolar as colónias urbanas. 

A OHG implementa o seu programa CER com os donativos recolhidos, dinheiro 

das quotas ou das vendas do material produzido para a marca OHG. 

Até então ainda não foi possível formalizar a parceria com a Câmara Municipal 

de Almada que está dependente do acordo para a assinatura do protocolo. 

A associação tem procurado, ao longo dos seus sete anos de actividade, encon-

trar parcerias com diferentes clínicas veterinárias com o objectivo de esterilizar 

mais animais errantes antes de cada época de cio. Há que monitorizar colónias, 
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encontrar novas parcerias e associados que nos ajudem a financiar as esteriliza-

ções, bem como ajuda veterinária para os animais que vamos recolher, muitos 

deles feridos ou doentes. 

Projecto CEI - Capturar, Esterilizar e Integrar 

Devido ao elevado número de gatos adultos meigos, que não conseguem sobre-

viver na rua, encontrados a precisar de uma família, e que chegam até nós pelas 

mais variadas situações (abandonados, emigração, entrada de idosos para um 

Lar, desemprego...), promovemos também o projecto CEI com o intuito de inte-

grar, de forma consciente e responsável, alguns destes animais em novas famí-

lias. 

A associação não tem um espaço com condições físicas que permita a recolha do 

elevado número de animais encontrados e pedidos recebidos. O CAT (Centro de 

Acolhimento Temporário) está sempre sobrelotado, com uma ocupação 3 a 4 

vezes mais do que a sua capacidade, o que gera situações de stress quer para 

os animais residentes quer para os que entram e um esgotamento para a equipa 

responsável pelo CAT. 

O CAT, um pequeníssimo edifício cedido pela Câmara Municipal de Almada, como 

o próprio nome indica tem por objectivo ser um espaço temporário de recobro e 

recuperação de animais. Infelizmente, o descontrole de felinos no concelho e a 

ausência de um espaço amplo com área aberta para os animais viverem condig-

namente tem gerado muitos dias de caos e stress para felinos e humanos. 

Por forma a tentar alternativas que permitam criar melhores condições de vida 

para os animais que já tiveram lar procuramos concretizar o objectivo deste pro-

jecto com base em dois conceitos: 

FAT – Família de Acolhimento Temporário 

Para evitar que os animais vivam no CAT enquanto recuperam ou aguar-

dam um lar, procuramos famílias que se disponham a acolher os gatos no 

seu lar, em regime de voluntariado, até que sejam integrados numa FAD. 

FAD – Família de Acolhimento Definitivo 

O processo de adopção decorre mediante um processo rigoroso e respon-

sável que visa proteger e garantir um ambiente favorável ao bem-estar e 

felicidade dos gatos adoptados.  
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Monitorização 

A monitorização das colónias do concelho continua a ser um dos principais objectivos 

da associação. Após sete anos de intervenção no terreno constata-se que muitas 

colónias do concelho não estão inscritas. 

A inscrição no formulário: http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/ga-

tos-de-rua - indicando correctamente morada, contacto da pessoa responsável, nú-

mero de felinos por género (sempre que possível) entre outros aspectos, é indispen-

sável para que haja monitorização e possamos posteriormente intervir, de acordo 

com: 

 a capacidade financeira,  

 a possibilidade de captura,  

 a disponibilidade de jaula para recobro  

 a viabilidade por parte do veterinário parceiro. 

  

http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/gatos-de-rua
http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/gatos-de-rua
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Parcerias 

A Associação OHG pretende criar diferentes parcerias com o intuito de alcançar o 

objectivo a que se propõe: o de esterilizar animais errantes e controlar as co-

lónias urbanas. 

Pretendemos encontrar parcerias que nos permitam atingir os nossos objetivos e 

missão, nomeadamente clínicas veterinárias que pratiquem preços mais vantajosos 

para os animais a nosso cargo ou parcerias com vários tipos de empresas/instituições 

que sejam apelativas e ajudem a angariar novos sócios. Existem atualmente diversas 

entidades que nos ajudam a ajudar os animais e oferecem benefícios aos nossos 

associados, como indicado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Parcerias OHG 

Entidade Tipologia Local 

Always vet Veterinário Charneca da Caparica 

Centro para o conhecimento ani-
mal 

Comportamento animal  Lisboa 

Centro veterinário de Almada Veterinário Almada 

Centro veterinário do Alto de Al-
gés 

Veterinário Algés 

Clinica 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 Lisboa 

Marco e os animais Loja de animais  Lisboa 

MTC consulting – serviço de con-
tabilidade 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 Lisboa 

República da Bicharada Veterinário Almada 

Rio-a-dentro – natureza. Experi-
ências & aventura. Lda 

Lazer Salvaterra de Magos 

Royal canin Alimentação Lisboa 

Sorriso Perfeito  Dentista Almada 

Spirou Pet Food  Alimentação animal  Sobreda 

Telecão Alimentação Rio Tinto 

Vet4you  Veterinário Santa Marta, Corroios 
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Divulgação/Sensibilização 

A sensibilização e formação dos mais jovens, a par de uma boa divulgação, são a 

grande aposta da OHG com o intuito de levar as pessoas a reflectir sobre a forma 

como a sociedade encara os animais. Pretendemos através da divulgação/sensibili-

zação conduzir à mudança de mentalidades. Esta é uma tarefa que deve ser traba-

lhada de forma transversal. 

Neste âmbito, a par do trabalho com os cuidadores de colónias e a população em 

geral, incidiremos sobre a sensibilização aos mais novos. O nosso objectivo é criar 

um grupo de trabalho, dentro da OHG que seja responsável pela sensibilização/in-

formação. 
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Desafios e Objectivos 

Os desafios de uma associação sem fins lucrativos e com uma missão tão ambiciosa 

implicam sempre uma grande dedicação, planeamento e gestão por parte dos corpos 

sociais (e voluntários) que assumem esta responsabilidade. 

Ao longo de 2019 foram efectuadas reuniões e feitas algumas alterações à proposta 

de protocolo com a CMA, contudo a OHG só assinará o referido documento se os 

interesses da associação ficarem salvaguardados. Assim, importa que este tenha cla-

ramente definido que o trabalho a desenvolver pela OHG está sujeito à capacidade 

de recursos humanos e físicos do CAT e que a ausência de verba que implique a 

contratação de um funcionário (cerca de 15000 €), invalida a assinatura do protocolo. 

 

                                                
1 De acordo com a capacidade de captura e recursos financeiros 

Desafios/Objectivos Duração 

Encontrar um novo espaço para o CAT, 

aberto, protegido, com áreas verdes e 

amplas. 

Ao longo do ano. 

Contamos com a cedência do espaço 

por parte da Câmara Municipal 

Continuar a monitorização das colónias Todo o ano 

Encontrar forma de financiamento para 

esterilizar mais animais1 
Todo o ano 

Controlar as colónias parcialmente inter-

vencionadas1 
Todo o ano 

Conseguir financiamento para contratar 

um funcionário 
Ao longo do ano 

Melhorar o espaço ao lado do CAT para ar-

mazém 
Ao longo do ano 

Aumentar o número de Empresas como 

associadas  
Todo o ano 


