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Introdução 

O Plano Anual de Actividades para 2019 é um plano de intenções e vontades em dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido nos últimos anos. 

Este PAA está condicionado pelo financiamento conseguido, quer seja através de donativos, quotas 

ou resposta ao apoio solicitado à Câmara Municipal de Almada e também pela capacidade de traba-

lho dos voluntários. 
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Enquadramento 

A Onde Há Gato Não Há Rato é uma associação constituída em 14 de Março de 2013, como resultado 

de um movimento cívico decidido a combater o abate e marginalização de gatos errantes no concelho 

de Almada. 

Somos uma associação que funciona com uma equipa de voluntários, com brio profissional, com 

contabilidade organizada e que tem uma missão 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. 

 

Neste âmbito desenvolvemos dois projetos: 

 

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 controlar 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. 

A formalização da parceria com a Câmara Municipal de Almada está dependente do acordo para 

a assinatura do protocolo. 

A associação tem procurado, ao longo dos seus seis anos de actividade, encontrar parcerias com 

diferentes clínicas veterinárias com o objectivo de esterilizar mais animais errantes antes de cada 

época de cio. Há que monitorizar colónias, encontrar novas parcerias e associados que nos aju-

dem a financiar as esterilizações, bem como ajuda veterinária para os animais que vamos reco-

lher. 
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Projecto CEI - Capturar, Esterilizar e Integrar 

Face ao elevado número de gatos adultos a precisar de uma família, que chegam até nós pelas 

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

prego...), promovemos também o projecto CEI com o intuito de integrar, de forma consciente e 

responsável, alguns destes animais em novas famílias. 

A associação não tem um espaço físico para a recolha dos felinos, porém pode usufruir, tempo-

rariamente, do CAT (Centro de Acolhimento Temporário), um edifício da Câmara Municipal de 

Almada destinado à recuperação dos felinos esterilizados. 

 

Procuramos concretizar o objectivo deste projecto com base em dois conceitos: 

FAT – Família de Acolhimento Temporário 

Para evitar que os animais vivam no CAT enquanto recuperam ou aguardam 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 responsável 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 seis anos de intervenção no terreno constata-se que muitas colónias do concelho não estão 

inscritas. 

A inscrição no formulário - http://ondehagatonaoharato.wixsite.com/gato/gatos-de-rua - indi-

cando correctamente morada, contacto da pessoa responsável, número de felinos por género (sem-

pre que possível) entre outros aspectos, é indispensável para que haja monitorização e possamos 

posteriormente intervir, de acordo com: a capacidade financeira, a possibilidade de captura, a dispo-

nibilidade de jaula para recobro e a viabilidade por parte do veterinário parceiro. 

  

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 colónias urbanas. 

Pretendemos encontrar parcerias que nos permitam atingir os nossos objetivos e missão, nomeada-

mente 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 be-

nefícios aos nossos associados, como indicado na Tabela 1. 

Tabela 1 – 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 

Clínica Veterinária de Santa Marta Veterinário Santa Marta, Corroios 

Clínica Veterinária Vetalmada Veterinário Almada 

Dr. Lúcia Fernandes (ao domicílio) 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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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/sensibilização conduzir à mudança de mentalidades. Esta é uma 

tarefa que deve ser trabalhada 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/informação. 
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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 assu-

mem esta responsabilidade. 

Ao longo de 2018 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 claramente 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 (13000 euros), invalida a assinatura do protocolo. 

 

                                                
1 De acordo com a capacidade de captura e recursos financeiros 

Tabela 2 

Desafios/Objectivos Duração 

Encontrar um novo espaço para o CAT, aberto, pro-

tegido, 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 intervenciona-

das1 
Todo o ano 

Conseguir financiamento para equipamento infor-

mático 

Candidatura à Plataforma de Benefícios Pú-

blicos da CMA 

Conseguir financiamento para contratar um funcio-

nário 
Ao longo do ano 

Melhorar o espaço ao lado do CAT para armazém Ao longo do ano 

Aumentar o número de Empresas como associadas  Todo o ano 


