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Apresentação:

A Associação Zoófila de Leiria “Fieis amigos”, pessoa coletiva nº 504454129, é uma
associação sem fins lucrativos que tem como objetivos:
- A defesa e a proteção de animais abandonados e/ou desprotegidos, vítimas de maus
tratos e abandono;
- Recolha e tratamento de animais feridos, doentes ou em risco imediato;
- Procura de novos donos para animais abandonados, sua divulgação e promoção de
adoções responsáveis;
- Sensibilização da população para as temáticas do abandono animal e para a
importância da esterilização;
- Angariação de fundos para a esterilização de animais de colónias e famílias
carenciadas;
- Apoio a famílias carências que tenham animais de estimação a seu cargo, através da
doação de comida e outros géneros em conformidade com a disponibilidade da
Associação;

Breve história…
A Miza era a cadela mais sorridente e simpática da Associação Zoófila de Leiria.
Infelizmente a nossa sociedade não está sensibilizada para a adoção de animais mais
velhos.
A Miza foi uma cadela feliz, nunca deixou de sorrir mesmo com o pouco que tinha.
Mesmo esse pouco, para ela era tudo!
O seu coração sucumbiu no 20 de março e com ela partiu o coração o sorriso mais
generoso e lindo.
Em nome da Miza, esperemos que um dia, os animais mais velhos possam ser vistos como
especiais, de forma a terem uma família e um lar que merecem e um fim com
dignidade.
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Factos relevantes ocorridos em 2017
Eleição de novos órgãos sociais.
Em ata da assembleia geral de 07/10/2017 foram eleitos novos órgãos sociais,
nomeadamente:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Domingos Batista
Vice-Presidente: Joana Rita Serra Santos
Secretário: Ana Carina Gaspar da Cunha
Direção
Presidente: Cláudia Cristina Sobral de Souza
Vice-Presidente: Ana Margarida Jordão Morgado
Tesoureiro: Célia Margarida Rodrigues Alves Loureiro
1ºVogal: Liliana Andreia Paranhos de Andrade Portugal
2º Vogal: Maria de Fátima Sampaio da Silva

Conselho Fiscal
Presidente: Anabela Duarte Feliciano
Vogal: Cristina Manuela de Oliveira Coelho
Vogal: Filipa Reis

No cumprimento dos seus deveres perante os associados, a Direção elaborou e
apresenta à Assembleia Geral o presente relatório de atividades e contas relativo ao
exercício de 2017.
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Atividade da associação
Fundada em 1999, a Associação Zoófila de Leiria “Fieis amigos” tem desenvolvido a sua
atividade através de trabalho voluntário de um grupo de pessoas amigas dos animais,
que disponibilizam o seu tempo livre com o objetivo de ajudar animais abandonados
ou em situações precárias nas famílias onde se encontram.
Apesar das recentes alterações da legislação sobre o direito dos animais, somos
confrontados todos os dias com animais nas ruas, abandonados, negligenciados, com
fome e maltratados e muitas vezes doentes, representando em alguns casos um risco
saúde publica;
Continua a verificar-se uma forte negligência por parte da população para com os seus
animais:
- Estes não são registados com chip como prevê a Lei;
- A população não se encontra sensibilizada para a importância da esterilização;
- Os custos de assistência, nomeadamente os cuidados veterinários são muito elevados
e por isso pouco acessíveis;
Estes factos têm como consequência:

 o abandono recorrente de animais na rua, na berma das estradas, nas nacionais,
em locais mais remotos e ainda de ninhadas no lixo, ainda vivos;
 Pedidos de ajuda para entrega de animais e/ou o seu abandono à porta das
associações;

 Noutros casos, surgem com frequência animais perdidos, que apesar de não se
encontrarem maltratados, como não estão registados com chip de identificação
não se encontram os donos;

 Abandono significativo de animais idosos, que com a idade começam a apresentar
problemas de saúde, outros utilizados para procriação deixando de ter interesse
económico, ou ainda, animais cujos donos idosos faleceram e foram posteriormente
deixados ao abandono.
Esta situação é mais visível sobretudo nos canídeos.
Verifica-se também a existência de pessoas idosas, carenciadas e a viver sozinhas, que
tem como companhia os animais de estimação. Nestas situações, o apoio das nossas
voluntárias passa não só pelo fornecimento de ração, mas também pela visita
periódica, ajuda na limpeza e outros serviços nos casos em que há mais dificuldades de
mobilidade.
Os objetivos propostos só poderão ser alcançados através da esterilização/castração
massiva dos animais de rua e domésticos.
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Lamentavelmente, é evidente a falta de sensibilização da população quanto à
necessidade de esterilizar/castrar os seus animais.
A Associação Zoófila de Leiria, tem como missão, apoiar as entidades competentes nas
ações de sensibilização da população nestas temáticas, incluindo, informar a
população para os deveres e direitos a ter com um animal a seu cuidado e,
compreender que o abandono é crime.

Animais ao cuidado da ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA
Durante o ano de 2017, residiam nas instalações da ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA, 61
canídeos, entre eles 5 cachorrinhos;
Para além destes, e sob responsabilidade da ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA, mas em
FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO encontravam-se mais 8 canídeos.
Durante 2017 foram promovidas 8 adoções de canídeos. Lamentavelmente, faleceram
3 animais residentes.
Por sua vez os lugares vagados por estes, foram imediatamente ocupados por animais
que se encontravam em FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO e/ou outros animais
errantes.
Apesar da ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA não ter Gatil, procura encaminhar, em
cooperação com FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, os casos de felídeos
abandonados à porta, assim como, apoiar pedidos de ajuda, através da divulgação
nas redes sociais, na sua página do Facebook, apelos para adoção.
No caso de famílias carenciadas e das cuidadoras de colónias, através de distribuição
de ração e areia ou comida.
Apesar da inexistência de condições, vivem, no entanto, 3 gatas esterilizadas à porta
da associação.

Parcerias
A ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA tem parceria com algumas clinicas e associações
que nos dão apoio na atividade desenvolvida, nomeadamente:

 Centro Veterinário do Oeste: cuidados veterinários, esterilizações, cirurgias de
emergência e internamentos;
 Clinica Veterinária dos Milagres: cuidados veterinários, esterilizações, cirurgias de
emergência e internamentos;
 APAvet Torres Vedras: esterilizações/castrações a baixos custos;
 Município de Leiria: cedência de espaço, agua e eletricidade;
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Associados
A ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA tem até ao momento cerca de 379 sócios registados,
no entanto, poucos mantém as quotas atualizadas;
No seguimento da alteração dos órgãos sociais em 2017, a nova direção tem como
uma das prioridades para 2018 reativar os contatos com todos os sócios registados e
recuperar o apoio destes.
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Análise das receitas e gastos 2017
O ano de 2017 foi um ano de mudanças significativas na Direção da associação, e por
este motivo e devido à falta de disponibilidade das suas voluntárias, estão em falta
registos referentes à atividade desenvolvida pela associação neste ano.
Mapa de Receitas e Gastos 2017:

2017
Receitas
Quotas e Donativos

Total

Gastos:
3.526,00 € Clinicas Veterinária
Seguros
Medicação
Obras nas Instalações
Despesas Bancárias
Diversos
3.526,00 € Total

2.972,31 €
163,74 €
6,22 €
676,50 €
92,26 €
167,78 €
4.078,81 €

Receitas
As receitas registadas no quadro anterior são os valores recebidos em numerário
durante 2017, provenientes das quotas dos sócios e donativos recebidos nas diversas
ações realizadas durante o ano, nomeadamente:
- Feira de Maio;
- Campanhas de recolha AKI;
- Atividade solidária com Pool Dance Leiria;
- Aula solidária de Yoga;
- Calendários;
Para além dos donativos em numerário, foram recebidos generosos donativos em
espécie, nomeadamente, ração para cães e gatos, areias, acessórios para animais,
medicação e produtos de limpeza.
No entanto, como foi referido anteriormente, devido à falta de meios e disponibilidade
das voluntárias, não foram guardados registos das quantidades recebidas e, portanto,
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não nos foi possível fazer a sua valorização e expressá-la em valores no presente
relatório.
Estes donativos em espécie foram angariados no decorrer de diversas ações,
nomeadamente:
- Campanhas de recolha Animalife (Maio e outubro);
- Campanhas de recolha AKI (4 e 5 de novembro; 16 e 17 de dezembro);
- Iniciativas privadas de empresas e particulares apoiantes da causa animal.
Estes donativos em espécie permitiram a alimentação dos animais do canil da
ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA e limpeza diária das instalações;
Foram também distribuídos pelos animais da associação nas FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO
TEMPORÁRIO: por famílias carenciadas e por outras associações da região.

Gastos:
Como se verifica na tabela acima, os principais gastos registados em 2017 são as
despesas com o veterinário, sobretudo na assistência aos animais residentes.
Houve também obras de manutenção do Canil;

Em termos de recursos humanos, todo o trabalho inerente: recolha, limpeza das
instalações, alimentação e cuidados prestados, divulgação dos animais para adoção,
organização dos eventos de divulgação e angariação de donativos, foi assegurado por
trabalho voluntário das voluntárias da ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA.

Análise dos movimentos de tesouraria:

Movimentos Tesouraria 2017

Numerário
Depósitos

Saldo Inicial
01/01/2017
0,00€
6.308,20 €

1.600,00 €

1.499,17 €

Saldo Final
31/12/2017
100,83 €

1.938,60 €

2.205,99 €

6.040,81 €

Entradas

Saídas

Devido à mudança dos órgãos sociais em 2017 e todo o processo envolvente, só no
último mês do ano 2017, a nova direção pode movimentar a conta bancária da
associação.
Devido a esta situação, muito dos gastos necessários à atividade corrente da
associação, sobretudo em situações veterinárias urgentes, foram assumidos pelas
próprias voluntárias e não se encontram refletidas nos gastos acima.
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Outras Informações
A ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA tem a sua situação contributiva regularizada perante
a Autoridade Tributária e Segurança Social;
Responsabilidades perante terceiros: As únicas responsabilidades perante terceiros a
31/12/2017, dizem respeito ao fornecedor Centro Veterinário do Oeste, que
apresentava um saldo inferior a 500€.
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Evolução Previsível da Atividade
Os factos expetáveis, que condicionam o desenvolvimento da atividade da associação
e o alcance dos seus objetivos são:
- Dificuldades em conseguir os voluntários necessários para assegurar as tarefas diárias
e essenciais aos cuidados dos canídeos residentes (alimentação e limpeza);
- A iminência de a curto prazo a ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA ter de mudar de
instalações e a falta de recursos para assegurar um novo espaço;
- O excesso constante de animais e a impossibilidade de dar resposta às situações como
seria desejável;
- O desconhecimento de grande maioria da população relativamente à atividade das
associações e das suas dificuldades, sobretudo em recursos humanos, julgando que
estas têm a obrigação de recolher todos os animais, chegando inclusivamente a fazer
chantagem, com o abandono dos mesmos;
Apesar dos esforços efetuados pelos nossos voluntários, a falta de recursos humanos
dedicados só à associação e as limitações em termos de receitas em numerário têm
limitado significativamente a sua ação, limitando-se muitas vezes a atender as
necessidades diárias e urgentes relacionadas com os cuidados de alimentação,
limpeza e veterinários dos canídeos residentes.

Parecer do Conselho Fiscal:
Tendo em conta as alterações significativas ocorridas no ano 2017 e a falta de registos,
consideramos que este relatório reflete o melhor possível a realidade das contas e da
atividade da associação no ano 2017.
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Considerações Finais:
A Direção deseja expressar o seu apreço e reconhecimento a todos os que:

•
•
•
•
•
•
•

Prestaram serviço de voluntariado no canil e /ou fora dele;
A todas as FATs;
Adotaram animais e os trataram com dignidade;
Se fizeram sócios ou, já o sendo pagaram quotas;
Contribuíram com donativos;
Integraram os órgãos sociais;
Apoiaram a associação de outras formas.

Leiria, 31 de março de 2018
A Direção
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Plano de atividades 2018
Descrição

Janeiro
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Fevereiro

Campanhas de recolha Animalife

Março

Abril

X

Maio

X

X

Envio de carta às juntas de freguesia
para sensibilização à adoção;

X

X

Feira de Maio;

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

X

X

X

Cãominhadas Solidárias

Jantar de Natal

Julho

X

Elaboração de um Álbum para
promoção de adoção;

Campanhas de esterilização

Junho

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Dezembro
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Identificação das colónias à data

Estrada Marinheiros: Antiga fábrica da
Kunft Colónia e matilha da quinta do bispo
Colónia estrada dos marinheiros
Colónia da Gândara (Joana Costa)
Colónia Gândara (sr. António) e Quinta da
Alçada
Colónia das colmeias
Colónia Vale da Cabrita
Colonia da Joana Santos
Antigas instalações Cercilei
ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA
Nos Marrazes Cristina e D. Augusta
Quinta de st António

15 Felídeos
Felideos e
15 Canideos
8 Felídeos
10 Felídeos
10
10
8
25
6
6
20
12

Felídeos
Felídeos
Felídeos
Felídeos
Felídeos
Felídeos
Felídeos
Felídeos
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