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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. 

Há seis anos que trabalhamos voluntariamente para cumprir a missão a que nos 

propusemos: diminuir a sobrepopulação de “gatos de rua” na área do concelho. 

Procurámos, ao longo destes seis anos de associação, sensibilizar e informar a 

população para a importância de esterilizar como forma de controle e diminuição 

da sobrepopulação dos gatos assilvestrados, sobretudo em espaço urbano. 

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 seis anos constituíram um percurso desafiante e compensador, não obstante as 

sinuosidades e dificuldades sentidas. Com efeito, apesar dos momentos de sufoco 

sentimos que fizemos a diferença para os animais deste concelho. Temos 

consciência que há muito trabalho a fazer, porém, o que fizemos exclusivamente em 

regime de voluntariado, enche-nos de orgulho. 

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

pela prevenção do abandono e pela diminuição da sobrepopulação de gatos no 

espaço urbano. 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, sobretudo de animais idosos. 

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. 
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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. 

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. Integrar e aceitar que os animais 

são uma parte integrante do espaço deste concelho permitirá uma convivência 

mais pacífica. 

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. Todavia, as pessoas 

chegam até nós como se possuíssemos um espaço mágico onde cabem todos os 

animais de rua e os que cada um deixa de querer. 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 nunca formalizou a parceria com a câmara municipal 

pelo que nunca recebeu qualquer apoio financeiro para este fim. 

No entanto, por sermos, até à data, a única associação de gatos no concelho, 

trabalhamos voluntariamente para a câmara municipal. Assim, capturamos e 

levamos ao Serviço Veterinário Municipal (SVM) animais de diferentes colónias, 

inscritas na base de dados da OHG.2 Após a cirurgia os voluntários da OHG vão 

buscar os animais ao SVM e levam-nos para o CAT onde fazem o recobro e 

posteriormente são devolvidos às colónias. 

                                                   
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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O ano de 2018, 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. 

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. 

2018 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 chegam 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 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. 

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. 
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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, 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 formulário em 2018. 

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 

                                                   
3 Formulário  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzHeiuI7HP53CJUaYyZJayaCko86Xh8dRhp1zGqFWxmtcWhw/viewform
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animais dentro dos intervalos de classe assinalados. O formulário permite ainda 

averiguar se existem crias na colónia. Em caso afirmativo procuramos, sempre que 

possível, intervir mais rapidamente de forma a evitar uma reprodução 

descontrolada. 

 

A 31 de Dezembro de 2018 estavam registadas na BD da OHG 341 colónias, mais 46 

que no ano de 2017. As colónias abrangem as diferentes freguesias do concelho. 

2017 continua a ser o ano em que que registou o maior número de inscrições de 

colónias. (Figura 1). 

Comparativamente ao ano transacto, aumentámos o número de colónias 

controladas em 12%, diminuímos o número das colónias que estão em esterilização 

(de 42% passamos para 28%) e aumentámos em 1% as que estão por intervencionar 

(15%) (Figura 2). 

 

90
77

128

46

341

2015 2016 2017 2018 Total

Base de dados da OHG

Figura 1: Evolução das colónias inscritas no formulário de 

candidatura 
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Figura 2: Ponto da situação das colónias inscritas na BD 

 

A BD tem ainda o registo de 4 colónias com inscrição repetida. 

No que toca ao controle de colónias, convém ter presente que muitas das que já 

foram intervencionadas podem voltar a ficar com novos elementos, quer de animais 

vindos de outras colónias, quer vítimas de abandono ou perdidos. Neste sentido, o 

contacto dos cuidadores com a OHG é indispensável 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 do Serviço Veterinário Municipal ou da angariação de padrinhos 

através da realização de apelos. 

A possibilidade de cuidadores de colónias conseguirem organizar-se e contribuir 

para a esterilização dos gatos que têm a seu cuidado, associados ao 

apadrinhamento faz com que algumas colónias inscritas mais recentemente tenham 

sido intervencionadas mais rapidamente. 
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2. Questões abordadas no formulário 

2.1.  Tipologia do cidadão que inscreve a colónia 

70 % das inscrições de colónias foram 

efectuadas por cuidadores (Figura 3). 

As inscrições efectuadas por não 

cuidadores (30%) reflectem, por um 

lado, a preocupação dos cidadãos 

com os animais errantes e por outro, o 

facto de algumas pessoas não 

quererem animais perto da sua 

residência. Em qualquer das situações 

estamos perante um exercício de 

cidadania bastante útil. 

 

2.2.  Dimensão média das colónias 

A dimensão média das colónias 

reflecte um valor aproximado dos 

animais existentes. 

Muitos são demasiados 

assilvestrados para que seja possível 

fazer uma monitorização 100% 

fidedigna. Face ao registado 

constatamos que 16% refere-se a 

um único animal. Pode ser um 

animal que apareceu 

abandonado, perdido ou foi um 

exemplo de família carenciada 

que inscreveu o seu animal. No cômputo geral, 56% das colónias inscritas têm entre 

6-10 animais e mais de 10 animais, valor preocupante pois cada gata não esterilizada 

implica um crescimento exponencial da colónia (Figura 4).  

Figura 3: Características do identificador da 

colónia 

 

 
Figura 4: Percentagem de elementos por colónia 
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2.3.  Género na candidatura 

71% das candidaturas que dão entrada na 

base de dados não especificam o género 

dos animais, mencionando haver machos 

e fêmeas (Figura 5). 

Possivelmente, porque muitos dos 

cuidadores dão prioridade à esterilização 

de fêmeas, 21% assinala a existência de 

fêmeas e 2% de machos. 6% afirma não 

saber qual o género do animal que está na 

colónia. 

 

 

2.4.  Existência de crias nas colónias 

49% das candidaturas mencionam a existência 

de crias nas colónias, menos 4% que 2017. Este é 

um indicador a ter em conta na medida em que 

a hipótese de reprodução é exponencial. 

Importa ter condições quer para esterilizar a mãe 

que não deixar que as crias ultrapassem os 6 

meses sem serem capturadas (Figura 6). 

 

 

2.5.  Potenciais nascimentos 

No que respeita ao grau de gestação das gatas, 23% indica que existem gatas 

grávidas e 51% não sabe/não responde (Figura 7). 

Este indicador e o anterior - existência de crias na colónia - exigem um maior controle 

por parte dos cuidadores, que deverão fazer o ponto da situação para a OHG. 

Figura 5: Caracterização dos animais por 

género 

Figura 6: Indicação da existência de crias 

na colónia 
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Só com trabalho em parceria será possível intervir antes que a gata mãe entre 

novamente em cio e que as crias atinjam a idade reprodutora. 

A retirada de crias de colónias para o 

Projecto CEI só ocorre em casos extremos 

dada a incapacidade para albergar os 

animais e o reduzido rácio 

captura/adopção. 

 

  

Figura 7: Avaliação da gestação das gatas 
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3. Esterilizações  

As esterilizações e castrações são a concretização da missão da OHG. É através 

destas que procedemos ao controlo da sobrepopulação de gatos errantes. 

Quer as esterilizações efectuadas através das clínicas parceiras quer as que ocorrem 

no SVM implicam uma logística pesada para uma associação que se rege pelo 

voluntariado. 

As capturas ocupam muito tempo, quer no processo em si quer na deslocação. O 

facto de alguns cuidadores capturarem os animais das suas colónias facilita este 

processo. 

Todos os animais fazem o recobro no CAT e são desparasitados interna 

externamente. Os animais esterilizados no SVM e que se destinam à adopção são 

chipados e é feito o despiste FIV/FELV. 

 

Figura 8: Total de esterilizações e castrações em 2018 por género e por clínica 

Graças aos donativos recebidos em 2018 e ao aumento das esterilizações 

efectuadas no Serviço Veterinário Municipal foi possível a esterilização/castração de 

593 animais errantes e abandonados, distribuídos por 209 machos (menos 36 machos 

que o ano de 2017) e 384 fêmeas (menos 70 fêmeas). As cirurgias ocorrem nas 

diferentes clínicas parceiras e através do SVM (Figura 8). 
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Verifica-se que em 2018, tal como em anos anteriores, o peso principal das 

esterilizações com vista ao controle das colónias é efectuado pela OHG, em diversas 

clínicas parceiras. Estas cirurgias são concretizadas quer através de 

apadrinhamentos directos, quer através do dinheiro dos sócios, vendas em feiras e 

outros eventos, donativos, etc. 

Os números alcançados em 2018 vêm assim complementar o trabalho da OHG no 

que respeita ao controle da sobrepopulação de animais errantes. Efectivamente, 

desde o início da sua actividade até 31 de Dezembro de 2018, a OHG já esterilizou 

2202 fêmeas e castrou 965 gatos, num total de 3167 intervenções cirúrgicas com vista 

ao controlo das colónias (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Esterilizações totais entre 2013-2018 

 

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. 
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A experiência tem-nos demonstrado que 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. 

 Em 2018 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). 

 

A continuidade do trabalho com a autarquia permitiu realizar entre 2013 e 2018 um 

total de 920 animais com o predomínio de fêmeas, muito embora 2018 registe quase 

50% para cada género (figura 10). 

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 com mais de 30 elementos, 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. 

Em 2018, para além dos casos geradores de maior polémica, investimos em colónias 

situadas na Sobreda, Feijó, Laranjeiro, Cova da Piedade, Monte da Caparica e 

Charneca. Não obstante o esforço da OHG existem colónias, sobretudo em quintais 

 

Figura 10: Cirurgias 2013-2018 no SVM 
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privados ou zonas inacessíveis, onde a esterilização continua a não conseguir 

concretizar-se pela dificuldade nas capturas. 

Prosseguem situações de conflito em áreas com habitações onde novos moradores 

se instalaram. 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. 

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. 

A integração de alguns destes animais, esterilizados, desparasitados e testados em 

espaços municipais, como por exemplo jardins de museus ou outros edifícios 

públicos, pode vir a ser uma solução. Esta é uma prática comum em alguns 

municípios e que tem registado bons resultados. Este será um desafio a propor ao 

novo 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 e não estão a conseguir adaptar-se à vida na rua. 

Em 2018 foram adoptados através da OHG 125 gatos. Tal como em anos anteriores, 

a maioria dos animais adoptados foram bebés (até 6 meses) (Figura 11). 

Os gatos com idades superiores a 6 

meses foram entregues esterilizados 

ou castrados. 

Caso sejam esterilizados no SVM são 

chipados e testados a FIV/FELV. 

Sempre que possível os animais 

adoptados são entregues vacinados, 

a não ser que por motivo de doença 

não tenha sido possível realizar a 

vacinação antes da adopção. 

 

 

 

 
Figura 11: Adopções em 2018 
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Ao longo da actividade da OHG, 926 animais encontraram novos lares (Figura 12). 

 

2018 foi o ano em que chegamos a ter 90 animais (no CAT e em FATs). É um número 

demasiado elevado para uma pequena associação sem recursos humanos, 

financeiros e sem um espaço adequado para os animais.  

Mais uma vez o elevado número de animais adultos abandonados, os casos de 

carência social e o número elevado de animais que entraram bebés mas que não 

foram adoptados contribuíram para este elevado número. 

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. 

Apesar de 2018 reflectir uma média de adopção de 10,4 animais por mês verificamos 

um decréscimo ao longo dos anos. O ano em que conseguimos encontrar lar para 

mais animais (188) foi 2014. 

As causas podem ser várias, entre as quais a saturação do conjunto de potenciais 

adoptantes nesta área geográfica, tendo em conta o grande número de animais já 

adoptados. Esta tendência reforça a necessidade de apostar na divulgação com 

qualidade, nomeadamente com recurso a boas fotografias dos gatos e continuar a 

melhorar o sistema de marcação de visitas. 

 

Figura 12: Total de adopções 2013-2018 
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O projecto CEI conta actualmente com três voluntários activos: Cristina Oliveira, que 

gere a marcação de visitas, a base de dados e os contactos com adoptantes e 

potenciais adoptantes; Cristina Dias, que coloca e actualiza os anúncios em 

plataformas variadas (como o OLX, o Custo Justo e o Adopta˗me) e Lurdes Soares 

que acompanha as visitas dos adoptantes. 

Ao longo do ano alguns voluntários colaboraram na actualização da base de dados, 

mas verificou-se ser difícil manter um trabalho constante por parte deste grupo de 

“voluntários à distância”. 

Existe actualmente um manual para a utilização da base de dados que permite 

introduzir mais rapidamente novos voluntários ao trabalho. 
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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. 

Em 2018 face ao número elevado de abandono, de animais feridos, intervenções 

em casos de carência social aliados à dificuldade nas adopções de adultos e 

séniores, implicou que muitos animais estivessem mais tempo em jaula (operações 

ortopédicas, animais traumatizados, etc…). Esta situação de ocupação de jaulas, 

por períodos acima da média, condicionou a intervenção em colónias, consequente 

captura e esterilização. 

O trabalho do CAT é diário e requer muita responsabilidade e dedicação. 

Independentemente do período, seja de férias ou dias festivos, os animais necessitam 

de ser alimentados, limpos, medicados e cuidados, 2 vezes ao dia: período da 

manhã e da tarde. A gestão do CAT é feita exclusivamente por voluntários que 

diariamente dão o seu tempo em prol desta causa. 

A higiene e a desinfecção são essenciais para evitar a propagação de doenças, por 

isso 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 2018 – alguns 

para adopção outros para recobro e recuperação – implicou elevados consumos 

de alimentação, areia, desinfectantes, entre outros. 

As recolhas alimentares, encetadas no Jumbo Almada em 2017 e que ajudaram a 

diminuir os gastos da associação com alguma alimentação, produtos de limpeza, 

areão e outros produtos foram suspensas por decisão da empresa. Com esta decisão 

não só as despesas da OHG com areão, alimentação e produtos de higiene 

aumentaram como dificultaram bastante o apoio à alimentação das colónias. 



Página 21 de 36 
 

Para compensar o cancelamento das recolhas alimentares no Jumbo de Almada 

foi-nos permitido fazer recolhas alimentares no Jumbo Natureza. As recolhas 

alimentares efectuadas no Jumbo Almada foram integrados nas campanhas da 

Animalife4 (Figura 13). 

Solicitámos ainda ajuda a outras superfícies comerciais, mas não obtivemos resposta. 

A recolha alimentar no Aldi foi atribuída através da Associação Amigos dos Animais 

de Almada. 

Muito embora reconheçamos, com gratidão, os resultados alcançados em cada 

recolha, estes valores ficam aquém do alcançado através das recolhas do Jumbo 

Almada. A título de exemplo, em 2017 uma recolha no Jumbo de Almada permitiu 

obter 4000kg de areão. 

De realçar que ao longo do ano recebemos donativos 

de diferentes géneros (alimentação, areia, 

medicamentos, produtos de higiene, entre outros). 

Alguns grupos de diferentes tipologias como escolas, 

yoga, terapias alternativas, veterinários, entre outros 

fizeram actividades que implicaram a recolha de 

alimentos a favor da OHG. 

                                                   
4 Não é possível indicar os resultados da recolha alimentar no Jumbo Natureza, integrada na Animalife 
porque os dados obtidos são em conjunto com a alimentação canina. 

 

Figura 13: Resultado das recolhas alimentares (kg) 
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Em termos de gastos com a alimentação o ano 2018 sofreu um aumento de quase 

mil euros, face a anos transactos (Tabela 1). 

 

 

 O aumento com a rúbrica alimentação é explicado 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). 

A tabela 2 representa os produtos comprados pela OHG não estando contabilizadas 

as ofertas, quer em campanhas de recolha alimentar ou donativos. 

O fraco investimento em areia é justificado não por uma redução de consumo mas 

porque as recolhas alimentares no Jumbo natureza e os donativos geram stock. 

Em cada ano a OHG procura fazer melhoramentos no CAT. Em 2018 procedeu-se a 

pequenos arranjos e melhorias. 

Em termos de equipamento para melhoria do ambiente do CAT, foi adquirido um 

termoacumulador e a empresa CAIXIDREAM ofereceu-nos 3 janelas para a sala de 

recobro. A Soledade ofereceu-nos 2 móveis para arrumos.  

TABELA 1 – Aquisição de produtos 

Rubrica 2017 2018 

Alimentação 6952,54 7618,26 

Areia 337,40 43,21 

Higiene e conforto (germicida, lixivia, detergentes) 83,22 134,21 

Total 7373,16 7795,68 
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Associados 

Os associados são uma das importantes fontes de financiamento da associação, e 

como tal, apesar do valor reduzido da quota, estes continuam a ser indispensáveis 

para assegurar parte das actividades da associação. 

Em 2018 o valor da quota foi de 15 euros, tal como deliberado em Assembleia-geral. 

A 31 de Dezembro de 2018 a OHG contava com 207 sócios activos. Dos 477 sócios 

inscritos desde a constituição da associação 139 estão actualmente anulados por 

falta de pagamento e os restantes 131 têm quotas em atraso. 

Em 2018 registou-se a entrada de 39 novos sócios, valor que tem vindo a decrescer 

ao longo dos anos. 

O desafio para 2019 será investir em novas parcerias e divulgar as existentes de forma 

a angariar novos sócios. 

 

 

 

 

Figura 14: Evolução dos sócios 2013-2018 
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Parcerias 
 

A OHG tem diferentes parcerias, algumas são para benefícios dos sócios e não se 

cingem à actividade veterinária (tabela 2). 

 

Muito embora todas as parcerias sejam essenciais para a associação, as que mais 

directamente têm a ver com a missão da OHG, quer ao nível de cuidados médicos 

quer de alimentação, são imprescindíveis para nós. 

Tabela 2 – Parcerias OHG 

Entidade Tipologia Local 

Centro para o conhecimento animal Comportamento animal  Lisboa 

Centro veterinário de Almada Veterinário Almada 

Centro veterinário do Alto de Algés veterinário Algés 

Centro veterinário felino Veterinário Feijó 

Clinica veterinária de Santa Marta Veterinário Santa Marta, Corroios 

Clínica veterinária Vetalmada Veterinário Almada 

Dr. Lúcia Fernandes (ao domicilio) Veterinária Sobreda 

Drogaria Andorinhas Drogaria Almada 

Easyvet Veterinário Amora 

Essentia  Saúde, Beleza e Bem-estar Almada 

Husse Alimentação 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 

Petemotions Alimentação animal  Belas 

Petlook Loja de animais Linda-a-Velha 

Propecuária Alimentação Lisboa 

Rio-a-dentro - natureza. Experiências & 

aventura. Lda 

Lazer Salvaterra de Magos 

Royal canin Alimentação Lisboa 

Sorriso Perfeito  Dentista Almada 

Spirou Pet Food  Alimentação animal  Sobreda 

Tarecos Pet Sitting Serviço ao domicílio Almada 

Vet4you  Veterinário Santa Marta, Corroios 
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• Veterinários 2018 

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

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

A história da OHG começou na sala de espera da VetAlmada por isso esta clínica 

está intimamente ligada a nós. 

Posteriormente outras foram surgindo e a todas estamos gratas. Por questões de 

logística não vamos com a mesma frequência a todas, porém, tal não é sinónimo de 

falta de reconhecimento. 

 

• Alimentação e outros 

A facilidade de compra em algumas empresas e os preços que praticaram para a 

OHG permitiu adquirir uma alimentação mais nutritiva para os animais. 

 

Vetalmada

Clinica de 
Santa Marta 

Centro 
Veterinário de 

Almada

Centro 
veterinário 

Felino 

República da 
Bicharada

LPDA

Vet4you

Vetanimália

Propecuária Royal Canin 
Spirou

(Farmina)

Nestlé Husse
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• Parceria Amor Rafeiro  

 

Em 2018 a parceria com o Amor Rafeiro concretizou-se 

em momentos e espaços diferentes.  

 

 

• Sensibilização 

O grupo de sensibilização nas escolas foi dinamizado no âmbito da parceria com o 

Amor Rafeiro e esteve a cargo da Sónia Silva. 

Ao longo de 2018 a OHG manteve a actividade de sensibilização e divulgação junto 

da população mais jovem, em âmbito escolar, como continuação do trabalho 

iniciado em anos anteriores 

As actividades desenvolvidas em 2018 envolveram 859 jovens. 

Mês de 

Actividade 
Entidade 

Participantes 

(aprox.) 

Março 

Escola António da Costa 42 

Escola Emídio Navarro 
90 

90 

Junho EPED 50 

Julho CMA - Férias Jovens de Verão 

36 

36 

36 

36 

36 

Agosto CMA - Férias Jovens de Verão 
36 

36 

Outubro 

EB nº 3 da Cova da Piedade 75 

Colégio Um Dó Li Tá 160 

EB1/JI do Pragal 
50 

Novembro 50 

Total  859 

 

A parceria com o Amor Rafeiro permitiu ainda o envolvimento e dinamização em 

diversos eventos solicitados pela Câmara Municipal de Almada tais como o Mercado 

de Natal Amigo da Terra, festa da natureza, entre outras. 
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Em 2018 foi ainda elaborada, neste âmbito, a campanha «Não deixe o amor ao 

abandono». 
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• Protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Almada 

 

Aos longo dos seis anos de actividade a OHG não assinou qualquer protocolo com 

a Câmara Municipal de Almada, havendo sempre um acordo amigável entre as 

partes. 

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

grupo de pessoas,5 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. Os 

gatos eram 

capturados pela OHG 

e após o recobro 

eram devolvidos. 

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 saía 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 executivo 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 

                                                   
5 Fomos o grupo informal “Bigodes e Ronrons” e depois “Aqui há gato”, nome que por não ser aceite 
pelo INR foi substituído por “Onde há gato, não há rato”. 



Página 29 de 36 
 

animais à sua sorte. Com a entrada da presidente da Lurdes Soares, fundadora da 

OHG, iniciou-se um processo de melhoramento do espaço físico do CAT r procurou-

se adopção para alguns animais. 

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 íntegra. As obras de 

melhoramento que tínhamos feito até então rapidamente se tornavam ineficazes. 

Assim, aquando da substituição do telhado da casa contígua ao CAT, da 

propriedade da CMA, foi efectuada a substituição em 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. 

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 e devolveu às colónias sem 

qualquer financiamento do município. 

Para além da concretização do projecto CER para nós ou CED para as entidades 

oficiais, resolvemos casos sociais, retirámos da rua centenas de animais, salvámos e 

prestámos cuidados a outras tantas centenas, tudo só com a 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. 
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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. 

Queremos continuar a trabalhar para o bem estar dos animais deste concelho e 

numa verdadeira parceria com a CMA mas uma parceria implica contrapartida de 

ambas as partes. 
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Já fomos como a imagem 1, tentamos ser como a 2, porém os apelos são tantos 

que vivemos amontoados 
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Recordando o dia em que se fez um buraco e estes animais viram sol pela 1a vez... 

Evoluímos, mas sem um espaço exterior e amplo não há felicidade felina 
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A construção do Varandim para que os animais da sala de recobro vejam o sol 
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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. 

A 31 de Dezembro de 

2018 o site tinha cerca 

de 80 000 visitantes. 

 

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. 

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, a Cristina Oliveira reencaminha 

depois para os respectivos coordenadores. 

• Adopções: as adopções são efectuadas através do site: 

http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/book-online , 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 pode ser usado o seguinte e-mail: 

sócios.ondehagato@gmail.com. 

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

mail voluntariado.ondehagato@gmail.com. 

• Direcção comercial: o e-mail usado para as questões comerciais é o 

comercial.ondehagato@gmail.com. 

 

Newsletter: 

Em 2018 a OHG publicou 3 newsletters. A Newsletter esteve a cargo da Alexandra 

Alves e teve o apoio da Cristina Oliveira e Lurdes Soares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geral.ondehagato@gmail.com
http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/book-online
mailto:adopcoes.ondehagato@gmail.com
http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/seja-socio
mailto:sócios.ondehagato@gmail.com
mailto:voluntariado.ondehagato@gmail.com
mailto:comercial.ondehagato@gmail.com
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Voluntariado 

O voluntariado está na génese da associação. O trabalho aqui desenvolvido é feito 

exclusivamente em regime de voluntariado. 

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, Famílias 

de Acolhimento Temporário, entre tantas outras). 

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

desenvolvendo uma actividade, criaram eventos a favor da OHG. 

 

 


