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No âmbito da discussão publica do projeto de  Regulamento do Centro de Recolha Oficial do
Concelho  de  Guimarães  –  CRO  de  Guimarães,  o  Bloco  de  Esquerda  vem  por  este  meio
contribuir com algumas propostas e reflexões que no seu entender são da maior importância ser
consideradas para assegurar os direitos e bem estar dos animais.

• (Art.º 3.º al. a) O CRO deve ser um local de hospitalização, uma vez que este serviço 
contribui para a qualidade de vida dos animais;

• (Art.º 3.º, al. k) iii) O carácter e comportamento agressivo deve ser avaliado e não apenas 
declarado pelo seu detentor;

• (Art.º 5.º al. a) A sala de cirurgia deve incluir serviços fundamentais, como anestesia, 
controlo da dor e radiografia; deve ser incluída uma sala de recobro;

• (Art.º 6.º, n.º2) Em todo o espaço do CRO deve ser autorizada a entrada de pessoas desde 
que acompanhadas por pessoal obrigatório, inclusivamente à zona de sequestro. Estes 
animais têm o mesmo direito que os restantes. Há animais que precisam de ajuda para 
poderem ser integrados numa nova família de acolhimento. A título de exemplo referimos 
que o nível de agressão do animal pode estar relacionado apenas com o contexto. Os casos 
destes animais devem ser analisados individualmente e não como se pertencessem a um só 
grupo;

• (Art.º 8.º, n.º1 al.k) Os casos destes animais devem ser analisados individualmente e deve 
ser indicado o processo para determinar se estes animais são portadores de doenças infecto-
contagiosas;

• (Art.º 8.º, n.º2) Acrescentar alínea e) “A vacina para doenças infeciosas e altamente mortais 
como esgana, parvovirose, hepatite e zoonóticas como leptospirose”; O vírus da esgana é 
particularmente letal e não tem tratamento específico;

• (Art.º 9.º) A responsabilidade técnica do CRO deve ser aberta e partilhada também com 
voluntários com formação adequada, como veterinários que se disponibilizem a colaborar 
com o centro. As decisões sobre intervenções médicas devem ser colaborativas, recolhendo 
diferentes pareceres sobre a decisão a tomar, ficando sempre essas divergências registadas 
no relatório;

• (Art.º 10.º n.º2) Deve ser especificado o método utilizado na captura;
• (Art.º 10.º n.º3) Depois da captura o animal precisa de tratamento. È importante esclarecer 

como será feito esse tratamento, quem fará o tratamento e, se não for feito, qual o fim destes
animais. Este ponto demonstra a importância fundamental de existir serviço de 
hospitalização no CRO.

• (Art.º 13.º) Como referido anteriormente, é importante incluir no programa a vacina para 
doenças infecciosas e altamente mortais, como a esgana, parvovirose, hepatite e zoonóticas 
como leptospirose;

• (Art.º 14.º n.º1) Apesar da lei portuguesa não considerar os animais como “seres sencientes” 
deveria ser política do CRO seguir um protocolo tendo em consideração a anestesia, 
controlo da dor, recobro, etc;

• (Art.º 14.º n.º3) Não funcionando como local de hospitalização, é importante esclarecer se 
um animal for recolhido após ter sido atropelado como será a sua recuperação;

• (Art.º 15.º n.º1) A confirmação da doença é sustentada por análises clínicas, pelo que deve 
ser esclarecido como serão obtidas essas análises; a expressão “seu destino” é ambígua 
sobre como serão tratados os animais;



• (Art.º 18.º n.º3) Acrescentar a “vacina para doenças infeciosas e altamente mortais como 
esgana, parvovirose, hepatite e zoonóticas como leptospirose”;

• (Art.º 19.º) No programa CED deve ser cumprido o protocolo que garanta ao animal o 
tratamento em condições dignas no pós-operatório;

• (Art.º 19.º n.º1) A CMG deve esclarecer qual o processo se tiver conhecimento de que um 
grupo de moradores ou uma associação faz o serviço de controlo da natalidade da colónia na
vizinhança, uma vez que já existem grupos informais organizados a cumprirem este serviço;

• (Art.º 19.º n.º4 al. a) Se os animais estão esterilizados, vacinados e identificados, não tem 
lógica ignorar um local como um parque público para uma colónia, visto que é mais seguro 
para os animais do que habitarem junto a estradas;

• ( Art.º 19.º n.º4 al. d) É preciso esclarecer como são confirmadas as suspeitas;
• (Art.º 20.º n.º1) O prazo deve ser alargado para permitir que a prova seja feita mais tarde 

com testemunha, por exemplo;
• (Art.º 20.º n.º3) A divulgação pode ser feita por mais meios como jornal, por exemplo;
• (Art.º 20.º n.º4) Se não existir serviço de hospitalização, então qualquer animal ferido é 

suscetível de ser eutanasiado;
• (Art.º 21.º n.º1) Não existindo serviço de hospitalização, é importante esclarecer como será 

possível avaliar se a doença é irrecuperável;
• (Art.º 21.º n.º2) O eutanásia só deve ser aplicada como último recurso, por isso, definir um 

prazo à partida para todos os casos é precipitado, visto que cada animal terá o seu próprio 
prognóstico, assim como tratamento;

• (Art.º 22.º n.º3) É possível aumentar a probabilidade de adopção com parcerias com rádias 
locais, por exemplo;

• (Art.º 22.º n.º5) Acrescentar «Ao animal a adoptar é aplicado … , além de “plano de 
vacinação completo, desparatização que deve englobar parasitas como a hidatidose”...»;

• (Art.º 23.º n.º1 al. a) Deve ser pedido parecer a vários veterinários, para evitar a eutanásia 
desnecessária;

• (Art.º 25.º) Acrescentar n.º6 “Criação de listas de melhorias, a executar pelo voluntário”;
• (Art.º 31.º) Deve ser esclarecido a razão do Município de Guimarães declinar quaisquer 

responsabilidades por doenças contraídas, mortes ou acidentes ocorridos no CRO.
 


