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Somos por eles 
Defendemos, protegemos e tratamos de  

cães e gatos abandonados desde 1951. 
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MENSAGEM DA DIREÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Caros Sócios, 

 

Na União Zoófila não há anos fáceis e, apesar do novo quadro legislativo, não se identificam 

melhorias significativas.  Se o poder político não fizer a sua parte e não se empenhar no 

combate intransigente às situações de maus tratos e na esterilização massiva dos animais 

errantes, a sociedade civil, sozinha, não o conseguirá fazer de modo eficaz. 

 

Em 2019 empenhamo-nos na ajuda à GNR e à CMAV para acabar com uma situação de maus 

tratos e negligência óbvias de dezenas de animais vítimas de uma mulher com Síndrome de 

Noé. A União Zoófila recebeu num único dia cerca de 100 animais, todos eles em péssimas 

condições de saúde e/ou comportamentais, custeou as despesas do seu transporte, custeou as 

despesas médicas, de alimentação e de socialização. O processo que corre nos tribunais não 

tem desfecho à vista.  

 

Fê-lo para salvar essas vidas e a de todos os outros animais que teriam o mesmo destino. Fê-lo 

com a solidariedade de sócios, padrinhos, voluntários e amigos anónimos, mais uma vez 

imprescindível para a manutenção do nosso trabalho em prol dos animais domésticos vítimas 

de negligência e em risco. 

  

Em 2020 prometemos o mesmo entusiasmo e a mesma resiliência, indispensáveis a esta causa.  

  

Contamos convosco, porque sem vós o nosso trabalho não seria possível. 

 

Muito muito obrigada. 

 

A Direção da União Zoófila 

Luísa Barroso, Presidente  

Mafalda Ferreira, Secretária Geral 

Lurdes Pimenta, Tesoureira 

Margarida Saldanha, Vogal 

Beatriz Menezes, Vogal 
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2019 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O trabalho da União Zoófila é um trabalho de continuidade e perseverança em prol da defesa 

dos animais domésticos abandonados, trabalho que conseguimos manter em 2018 com a 

ajuda dos sócios, padrinhos, voluntários e anónimos. 

Mantivemos um conjunto de acções indispensáveis à manutenção do equilíbrio funcional e 

financeiro da União Zoófila, visando, designadamente, melhorar a gestão do abrigo e a 

qualidade de vida dos animais residentes, melhorar a imagem da associação e dos canais de 

comunicação para o exterior, obter donativos em dinheiro e em espécie, participar em acções 

de sensibilização da sociedade para a causa animal e dos animais domésticos abandonados. 

Acolhemos 317 novos cães (contra 184 em 2018) e demos para adoção 240 (contra 186 em 

2018), morreram 38 (33 em 2018) e foram devolvidos 11 (9 em 2018). 

Acolhemos 226 novos gatos e demos para adopção 214, morreram 24 e foram devolvidos 6. 

Mantivemos e empreendemos novas parcerias, pontuais e continuadas, tanto no capítulo da 

divulgação como da obtenção de ração, do tratamento médico-veterinário e de outros apoios. 

Realizámos menos campanhas de recolha de alimentos junto das grandes superfícies, mas, em 

contrapartida, os nossos amigos e simpatizantes desdobraram-se em apoios e donativos em 

espécie para que não nos faltasse nada. 

Fomos presença assídua em campanhas de rua, com animais do abrigo, nomeadamente na 

Baixa de Lisboa. Estivemos em escolas com os nossos animais e recebemos alunos no nosso 

abrigo, promovendo a sensibilização dos mais novos para os direitos dos animais, partilhando 

experiências e desenvolvendo trabalho conjunto de socialização dos animais e de 

melhoramentos dos espaços de recreio e de circulação.  

Mantivemos Grupos de Trabalho com vista à dinamização de um conjunto diverso de 

actividades indispensáveis ao funcionamento e divulgação do trabalho da associação. 

Mantivemos a iniciativa Somos Por Eles de divulgação de produtos alusivos a cães e gatos cuja 

venda reverte integralmente para os animais da associação e a linha de valor acrescentado 

(760 50 10 15) que continua a produzir resultados. 

Estivemos presentes em diversos programas de televisão e de rádio divulgando a associação e 

a causa da defesa dos direitos dos animais. 
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SÓCIOS 

O número de sócios pagantes em 2019 foi substancialmente inferior ao de 2018, cerca 854 

(1270, em 2018). 

 

 

PADRINHOS 

Também o número de apadrinhamentos sofreu uma diminuição, fechando o ano com 342 (459 
em 2018) apadrinhamentos de cães e com 76 (67 em 2018) apadrinhamentos de gatos. 
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INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Mantivemos a colaboração com o instituto de reinserção social e demos resposta a vários 

apelos de assistentes sociais e da Santa Casa da Misericórdia para acolhimento temporário e 

definitivo de animais em risco. 

Esterilizamos, vacinámos e prestámos cuidados médico-veterinários a animais de pessoas sem 

abrigo. 

No âmbito da sensibilização para os direitos dos animais e para a necessidade de proteger os 

animais abandonados foram organizadas várias ações em escolas. Recebemos no abrigo 

grupos de alunos aos quais foram transmitidos os cuidados básicos a ter com os animais de 

companhia e organizadas ações conjuntas de interação com os animais e de melhoramentos 

dos espaços de recreio e de circulação. 

Colaborámos com a Casa dos Animais de Lisboa e com a polícia municipal no acolhimento e 
tratamento de animais acidentados e de animais assilvestrados. 

 

IMAGEM, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A UZ recebe diariamente apelos: ao portão da associação, via email e via telefone. 

Em 2019 foram centenas de emails recebidos e respondidos e centenas de apelos feitos ao 

portão, dos quais resultaram muitas entradas no abrigo, muitos animais divulgados com 

sucesso para adoção no nosso site e muitos animais assistidos medicamente pelos veterinários 

que colaboram no abrigo. Muitos dos animais entrados vieram de apelos feitos por assistentes 

sociais de famílias sinalizadas sem capacidade para manter os seus animais. 

No Facebook fechámos 2019 com mais de 225000 fãs. Ferramenta basilar de divulgação do 

trabalho da associação e da causa animal, de angariação de donativos e de interação com 

aqueles que nos seguem. 

Utilizámos o Instagram e o Youtube como veículo de divulgação de animais para adoção e do 
trabalho da associação. 

O novo site da associação está totalmente operacional e o Portugal Zoófilo continuou a ser 

utilizado como ferramenta de divulgação para adoção dos animais da UZ, disponibilizando 

algumas informações básicas sobre estes. 

Participámos em programas de rádio e de televisão quer de divulgação da associação quer de 

discussão da causa animal. Marcámos presença na SIC, TVI, RTP1, RTP2, RTP África e RTP 

internacional. 

 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA 

A assistência médica aos animais do albergue foi prestada internamente por três médicos 

veterinários e, externamente, por clínicas e hospitais veterinários sempre que a condição 

clínica dos animais ao seu cuidado o exigiu, nomeadamente, o Hospital Veterinário do Restelo, 

o Hospital Veterinário da Universidade Lusófona, o Hospital Veterinário da AZP, o Hospital 

Veterinário da Arrábida, a Clínica São Francisco de Assis e a Clínica Zoomédica: 

 Cirurgias; 
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 Consultas de especialidade; 

 Internamentos; 

 Exames de diagnóstico. 

No canil deu-se continuidade ao plano de vacinação estabelecido em 2016. Todos os 

residentes têm as vacinas em dia e os recém-chegados iniciam o plano de vacinação assim que 

entram no abrigo, a menos que sejam portadores de situações clínicas que os impeçam 

temporariamente de o fazer. Todos os cães recém-chegados passam, obrigatoriamente, por 

um período de quarentena e são esterilizados. Todos os cães são periodicamente 

desparasitados. Todos os cães estão chipados e todos os cães são objeto de avaliações clínicas 

de rotina que incluem exame físico e, sempre que necessário, análises, RX, ecografias, etc. 

Nos gatis foram feitos vazios sanitários para limpeza e desinfeção destes e para vacinação e 

desparasitação dos gatos. A actividade no gatil manteve os cuidados médico-veterinários de 

rotina com avaliações clínicas e análises e exames de diagnóstico, cuidados continuados nas 

doenças crónicas e promoção de esterilizações e castrações dos recém-chegados. 

No âmbito de um contrato de apoio específico estabelecido com a CML fizemos obras na 

enfermaria dos cães, renovámos todas as boxes de internamento, equipámos a sala de cirurgia 

e comprámos um RX e um ecógrafo. 

A CML continuou a proceder à remoção dos cadáveres dos animais falecidos no albergue. 

As agulhas e seringas utilizadas foram removidas pela empresa contratada para o efeito. 

Os animais cuja condição física o exige, como é o caso por exemplo dos doentes renais e 

diabéticos, fazem alimentação veterinária específica. 

 

INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO DO ABRIGO 

Em 2019 prosseguiu-se o trabalho diário de manutenção e reabilitação corrente das estruturas 

e infraestruturas do canil, nomeadamente, rede de iluminação, pinturas de muros e boxes, 

portões e fechos. 

Foram realizadas as intervenções previstas de substituição dos telhados dos gatis. 

 

PARCERIAS E CAMPANHAS 

Acolhemos, marcámos presença e/ou organizámos um conjunto diversificado de eventos de 

divulgação e angariação de donativos, dos quais se citam: 

 Algumas recolhas de alimentos e bens em supermercados, infelizmente, em número 
inferior ao dos anos anteriores; 

 Ações periódicas na baixa de divulgação dos nossos animais e recolha de donativos; 

 Campanha Volvo - Pet Pack ( 3.000€ de donativo); 

 Campanha da Leitão & Irmãos Joalheiros - Pet Pendant (donativo rações gastro e renal); 

 Natal dos animais  organizado pela Provedoria dos Animais de Lisboa (donativo de 
rações) 

 Campanha de angariação de medicamentos das Farmácia Higiénica e Farmácia 
Lusitana; 
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 Evento Barkyn Time, cada pessoa presente = 1Kg ração; 

 Projecto cerveja Manchinha organizado pela Cerveja Gallas; 

 Projeto GoldPet - pinguim solidário (100kg ração); 

 Projeto Pet Maxi; 

 Jantar comemorativo do 68º aniversário da UZ no Hotel Marriot em Lisboa. 

A campanha realizada no final de 2019 “Vamos dar Boleia aos Cães e Gatos da União Zoófila” 

permitiu a compra de uma carrinha Peugeot Partner, ajuda excecional no transporte de 

animais ao nosso cuidado.  

 

GESTÃO FINANCEIRA 

O controlo financeiro da UZ é feito mensalmente, com base nos balanços provisórios das 

receitas e das despesas. 

As principais receitas da UZ provêm das quotas dos sócios, dos apadrinhamentos e dos 

donativos em dinheiro e em espécie que nos chegam diretamente ao abrigo, via paypal e 

facebook, e por transferências bancárias.  

Procuramos ativamente aumentar as receitas com ações específicas organizadas e 

coordenadas pelo Grupo de Trabalho de angariação de donativos. 

As principais despesas da associação relacionam-se com a saúde e tratamento dos animais 

acolhidos no albergue e dos que nos chegam semanalmente em precárias condições físicas e 

com os funcionários (médicos veterinários, auxiliares dos médicos veterinários e tratadores). 

As estruturas e infraestruturas do abrigo, antigas e deterioradas, vêm exigindo intervenções de 

reparação e reabilitação frequentes, e contribuem também para o aumento de custos de 

exploração. 

A entrada no abrigo de um número de animais significativamente superior ao que aconteceu 

nos anos antecedentes, fruto do acolhimento de cerca de 100 animais do resgate da Arruda do 

Vinhos, constituiu um esforço financeiro muito importante para a associação, pese embora os 

donativos angariados e as ajudas de vários profissionais de saúde médico-veterinária, 

nomeadamente da Sociedade Protetora dos Animais e do Hospital Veterinário do Restelo, que 

ajudaram, gratuitamente, na triagem clínica, vacinação e esterilização de alguns destes 

animais. 



 
   

9 
 

Relatório de Atividade de 2019 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 Aos beneméritos e sócios participativos. 

 Aos voluntários que diariamente marcam presença no abrigo, organizam e participam em acções de 

divulgação da UZ e de recolha de donativos. 

 Aos padrinhos dos animais que tão importantes são para a sua vivência equilibrada. 

 Às famílias de acolhimento temporário e definitivo de animais em recuperação clínica e/ou terminais que 

necessitam de cuidados paliativos que não podem receber com a mesma qualidade no abrigo. 

 Àqueles que em nome da União Zoófila, no terreno e em conjunto com a Direção, tornaram possível o 
resgate da Arruda dos Vinhos: Ana, Conti, Joana, Miguel, Laura, Margarida R., Gustavo, Zé, Joana T., Júlia, 
Elisabete, Gonçalo, Marisa, Rita, Beatriz C., Rita J., André, Marisa F., Inês, Joaquim, Bruno, Diana, Mariana, 
Pedro, Ricardo, Fernando e Maria. 

 Àqueles que nas semanas após o resgate da Arruda dos Vinhos ajudaram no terreno com rastreios 

médicos, primeiros socorros, desparasitações, tratamentos, esterilizações e avaliações comportamentais; 

nomeadamente, a Sociedade Protetora dos Animais e a sua equipa médica, o Hospital Veterinário do 

Restelo e os seus médicos Francisco Brandão e Juana Tracana, a Rita Jacobetty, consultora de 

comportamento. Aos padrinhos e madrinhas que ajudaram na socialização destes animais. Às associações 

que em nosso nome acolheram alguns dos animais resgatados, Cantinho da Milú, Tico e Teco, Mário F. e 

Ruben C. e a SOS Animal. 

 Ao Hotel Marriot que por cortesia disponibilizou a sala onde se realizou o jantar de aniversário da UZ e 

uma equipa de funcionários de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


