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Mais dez anos para
Vale e Azevedo

PRISÃO Vale e Azevedo foi
condenado esta semana a
dez anos de prisão e à resti-
tuição de ¤7 milhões, por
crimes relacionados com a
apropriação, dada como
provada por um coletivo
de juízes, de verbas de
transferências de futebolis-
tas quando era presidente
do Benfica. O advogado já
está a cumprir uma pena
de 11 anos e meio de prisão
em Sintra.

“É
INCOMPREENSÍVEL
O AVAL
DO GOVERNO
PORTUGUÊS
AO USO DE
POLIFOSFATOS
QUE PÕEM
EM CAUSA AS
CARACTERÍSTICAS
DO BACALHAU”
CAPOULAS SANTOS
Eurodeputado português (PS)

Novas regras
para doutorados

RECRUTAMENTO As novas
regras para o recrutamen-
to de investigadores douto-
rados do programa da Fun-
dação para a Ciência e Tec-
nologia, que pretende con-
tratar 1000 doutorados
até 2016, foram publica-
das em “Diário da Repúbli-
ca”. O programa destina-
-se a doutorados de qual-
quer área científica, portu-
gueses ou estrangeiros,
com um currículo “que
ateste capacidade científi-
ca adequada para o nível a
que concorrem”. Há três
níveis definidos com base
em vários parâmetros.

Os canis/gatis municipais cum-
prem devidamente a função?

Lamentavelmente muitos canis
e gatis não estão ainda licenciados
e, por isso, não terão as condições
devidas e exigidas pela lei. As auto-
ridades nacionais, nomeadamente
a Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária, deveriam exercer me-
lhor o seu papel, exigindo o cum-
primento da lei por parte das autar-
quias.

Que análise faz da forma co-
mo os animais são tratados cá?

Para muitos, são considerados
como parte da família e são estima-
dos. Infelizmente, fruto da falta de
conhecimento, de educação e de
responsabilidade, outros animais
são alvo de maus tratos físicos e
emocionais. A Ordem dos Médicos
Veterinários iniciará nos próximos
meses um conjunto de ações para
a defesa e melhoria do bem-estar
dos animais.

27
ultrapassagens dos
valores de concentração
de ozono que exigem
informação ao público
aconteceram, desde
25 de junho, na Área
Metropolitana de Lisboa
devido à subida
das temperaturas, mas
“os avisos sobre estas
ultrapassagens não estão
a chegar às populações”,
alerta a Quercus

A Ordem está a preparar no-
va legislação que criminalize o
abandono e os maus-tratos?

A legislação em Portugal é de-
masiado permissiva. Gostaríamos
de ver uma penalização maior pa-
ra quem pratica atos contra o bem-
-estar animal e maior penalização
para o abandono. Em breve apre-
sentaremos na Assembleia da Re-
pública propostas de alteração ao
código civil e penal, de forma a pro-
tegermos melhor os animais.

TRÊS PERGUNTAS A

Laurentina Pedroso
Bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários

Faltam vacinas
contra tuberculose

ALERTA A Direção-Geral
da Saúde alertou esta se-
mana para falhas no forne-
cimento da vacina BCG
contra a tuberculose, in-
cluída no Plano Nacional
de Vacinação e administra-
da aos bebés, à nascença,
nas maternidades e hospi-
tais. O fornecimento deve-
rá ser regularizado no pró-
ximo mês, altura em que
serão vacinadas as crian-
ças que não o puderem ser
agora, por falta da BCG.

Carla Tomás

Muitos cães e gatos abandona-
dos entregues em abrigos estão
a emigrar. Nos últimos três anos
têm surgido várias organizações
de defesa e proteção de animais
que se dedicam a promover a
sua adoção por pessoas de paí-
ses como a Alemanha, Noruega,
Suécia ou Dinamarca.

A Dogs of Portugal (DOP) é
um destes grupos. Criada há cer-
ca de dois anos e meio por uma
dúzia de pessoas de diferentes
nacionalidades e profissões, já
encaminhou para adoção perto
de 300 cães que se encontravam
no albergue O Cantinho da Milu,
em Setúbal, dois terços dos
quais para um daqueles países.

‘Polly’ foi um deles. Chegou ao
novo lar, numa aldeia localizada a
uma hora de carro de Frankfurt,
na Alemanha, há perto de três me-
ses. Para trás ficou uma história
de abandono que a colocara num
canil de Braga, de onde acabou
resgatada para o Cantinho da Mi-
lu — que abriu as portas há três
anos e atualmente alberga meio
milhar de cães. Ali permaneceu
hospedada durante dois anos até
ser adotada por Christine, uma
tradutora alemã, para quem
‘Polly’ é agora “um membro da fa-
mília” que se junta a ela, ao mari-
do e à filha de quatro anos.

A procura de um cão começa-
ra em finais de 2012. “Queria
um cão amistoso, não demasia-
do velho nem demasiado novo,
nem traumatizado psicologica-
mente”, conta Christine. Mas
“nos albergues alemães ou são
demasiado velhos, dados por fa-
mílias cuja situação foi alterada,
ou são ‘cães problemáticos’, en-
tregues por ‘mau comportamen-
to’”. E nenhum deles se enqua-
drava no perfil da família. Ten-
tou ainda uma associação que
trabalhava com animais resgata-
dos da Hungria, “mas a pouca
informação sobre o seu historial
ou se se davam bem com crian-
ças”, por exemplo, obrigou-a a
procurar alternativa.

Foi assim que, através da inter-
net, Christine encontrou a Dogs
of Portugal (DOP) e recolheu to-
da a informação de que precisava
para fazer a sua escolha. Ao fim
de seis meses, com a ajuda de Ma-
rion (o contacto da DOP na Ale-
manha e uma das madrinhas de
voo dos cães portugueses que são
encaminhados e seguidos neste
país) e de Gosia Nesterowicz
(que lidera o projeto em Portu-
gal), acabou por escolher ‘Polly’
— por ser a que melhor se ade-
quava ao perfil que procurava.
“Recebemos uma cadela fantásti-
ca, exatamente aquilo que nos ti-
nham descrito”, afirma Christi-
ne, feliz pela escolha feita. E elo-
gia o “incrível trabalho que fa-
zem na DOP”, já que “cada euro
que gastamos é usado nos cães
que ali estão e isso é visível”.

Quem adota animais através
desta associação tem de pagar
uma taxa que varia entre ¤320 e
¤500 (dependendo do país de
destino), que cobre as despesas
com vacinas, exames médicos
para despistar doenças, passa-
porte feito numa clínica veteri-
nária e a viagem de avião. O pre-
ço do bilhete para a Alemanha
varia entre ¤70 e ¤200, depen-
dendo do peso do animal e se via-
ja na cabina ou no porão. “O va-

lor não é elevado, já que para
adotar um cão num albergue ale-
mão as taxas rondam os ¤250”,
explica Gosia.

A cofundadora do DOP é uma
advogada polaca, residente em
Portugal há sete anos, que come-
çou a dedicar-se à procura de no-
vos donos para animais abando-
nados depois de ela própria ter
recolhido dois cães da rua.

Este grupo de voluntários tra-
balha sobretudo com o Canti-
nho da Milu — criado em 2010
por Emília Silva, uma angolana,
que “realizou o seu sonho” de ad-
quirir um terreno para albergar
todos os animais que tinha salvo
até então e os mais que se lhes
juntaram . São hoje mais de 500
e a DOP ajuda o Cantinho a an-
gariar fundos para suportar as
necessárias condições de bem-
-estar destes animais, incluindo
cuidados médico-veterinários, e
a captar quem adote através de
uma rede espalhada por vários
países europeus.

Há mais associações portugue-
sas, centros de recolha munici-
pais e até pessoas isoladas (no-
meadamente estrangeiros que
vivem no Algarve) a encaminha-
rem animais para adoção no es-
trangeiro. Mas não há dados ofi-
ciais de quantos cães ou gatos já
emigraram. “Por razões da livre
circulação no espaço da União
Europeia, não existe registo sis-
temático dos animais de compa-
nhia em trânsito, sendo apenas
efetuado o registo dos cães e ga-
tos que circulam com fins comer-
ciais”, esclarece a Direção-Geral
de Alimentação e Veterinária.

No seu novo lar na Alemanha,
‘Polly’ “desde sempre simpática
e bem educada, vai ficando mais
confiante”, diz Christine. Agora
também tem aulas de treino “pa-
ra aprender os comandos bási-
cos”. Apesar de a língua mater-
na ser o português, estes cães
adaptam-se rapidamente ao no-
vo lar. Como refere Gosia, “mais
importante do que a língua é o
tom de voz e a forma como se
lida com eles”.
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CURIOSIDADES

n Desemprego, mudança
de casa, emigração e
incapacidade financeira são
razões cada vez mais
invocadas pelas pessoas que
entregam cães ou gatos nos
centros de recolha municipais.
Mas a doença dos animais
ainda é o principal motivo

n 27% dos animais
do canil/gatil de Lisboa
foram adotados em 2012

n A associação Animais de Rua
já conseguiu esterilizar 11.689
gatos e cães encontrados
na rua, desde que iniciou
o programa Capturar-
-Esterilizar-Devolver, em 2007

n Um casal de gatos
com uma média de duas
ninhadas por ano pode dar
origem a 73 mil gatos em
meia dúzia de anos, segundo
a Animais de Rua. E dois cães
não esterilizados podem dar
origem a 67 mil canídeos
no mesmo espaço de tempo

QUANTOS SÃO

20.855
cães e 5322 gatos foram
recolhidos, em 2012, pelos
canis/gatis municipais, segundo
dados da Direção-Geral
de Alimentação e Veterinária.
Mas o veterinário Fernando
Rodrigues estima
que cerca de 150.000 cães sejam
abandonados anualmente,
em Portugal. Os cálculos feitos
para a sua tese de mestrado
têm por base um método
internacional e multiplicam
o número médio de animais
abandonados pelo número
de concelhos do país

BREVES

Nascidos em Portugal,
adotados no estrangeiro
Os cães também emigram. Abandonados em Portugal são adotados por famílias estrangeiras

Alex, Marco, Cuca, Blue,
Polly (foto grande

ao centro), Blackie,
Africa, Snow e Barbie

são alguns dos 300 cães
abandonados

em Portugal que foram
já adotados por

intermédio do grupo
Dogs of Portugal

ANIMAIS


