ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA

Um dia puseram-me no carro e levaram-me a passear, eu estava radiante!
Adorava passear com a minha família.
Andávamos cada vez mais, e eu saltava de alegria..
Entretanto mandaram uma bola, e eu fui a correr cheia de energia, para a devolver o mais rápido
possível, não os queria desiludir de modo algum..
Mas... Mas quando voltava já com a bola na boca.. o carro arrancava a toda a velocidade..
A bola caiu-me da boca.. e corri sem parar!
Corri tanto, que fiquei com as minhas patas em ferida.
Não quis acreditar que se tivessem esquecido de mim!
Voltei para local onde se esqueceram de mim, e lá esperei por eles..
Passaram-se dois dias, passaram-se 2 semanas e nada
Estou fraca e triste! Sinto frio!
Sinto uma mão a segurar-me... E os meus olhos fecham..
Acordo mais tarde num sitio cheio de cães a ladrar, fico cheia de medo..
Família que me abandonaste.. Sabes ainda aqui estou!
À espera que entre 70 cães me escolham a mim..
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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.

Atividade da associação
Fundada em 1999, a Associação Zoófila de Leiria Fiéis 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, maltratados e
muitas vezes doentes, representando em muitos casos um risco para a saúde publica;
Os objetivos propostos só poderão ser alcançados através da esterilização/castração massiva
dos animais de rua e domésticos.
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.
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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 2018.

Factos relevantes ocorridos em 2018
Atividade da Associação:
- Entrada de novos voluntários, que permitiram uma maior dinamização da atividade da
associação durante o ano 2018, com várias iniciativas, e em especial, de divulgação dos
nossos animais, das quais resultaram um aumento substancial das adoções realizadas no
último ano.
- A colocação de chip e vacinação antirrábica da maioria dos canídeos residentes no canil
da AZL, a partir de uma iniciativa de apadrinhamento, com grande adesão por parte dos
amigos dos animais. Esta iniciativa permitiu que estes pudessem participar em diversos eventos
de divulgação, tais como passeios e outras iniciativas fora do canil.
- Aumento de voluntários nos passeios de fim de semana, que tem contribuído para uma maior
sociabilização e divulgação dos cães residentes;
- Aumento do resgate de animais de rua, abandonados e/ou em situações de matilha;
- Aumento do acompanhamento e apoio a colónias de gatos, tendo-se iniciado as ações de
esterilização destes;

Atividade Financeira
- Apoio financeiro da Junta Freguesia dos Marrazes e Barosa, com uma verba de 5.400€,
destinado à esterilização de colónias de felídeos e outros animais errantes da freguesia,
fundamental para dar início ao plano de esterilização.
- Candidatura e aprovação do apoio no âmbito do programa Pró Leiria, do Município de
Leiria, no valor de 5.000€, que visa essencialmente fazer face às despesas médico veterinárias
e cuidados de prevenção (desparasitantes e aquisição de alimentação especial) dos animais
residentes e animais de rua, assim como reforço à ação de esterilização de animais de rua.

Animais ao cuidado da ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA
• Durante o ano de 2018, residiam nas instalações da ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA, 62
canídeos, a maioria seniores, com mais de 9 anos e entre eles 11 cachorros. À data só existe
1 cachorro para adoção;
Para além destes, e sob responsabilidade da ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA, mas em
FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO encontravam-se mais 4 canídeos.
Durante 2018 e até à data, foram promovidas 28 adoções responsáveis de canídeos. Para
este número de adoções foi muito importante a contribuição dos novos voluntários, e das
ações por eles desenvolvidas, assim como, a promoção dos passeios aos fins de semana.
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Temos verificado que estes passeios têm cada vez mais participantes, com famílias e amigos.
Estas ações contribuem significativamente para sociabilização dos nossos bichinhos, em
especial, para a forma como interagem com as pessoas, em ambientes fora da associação,
notando-se que estão sempre ansiosos pelos passeios.
Lamentavelmente, faleceram 3 animais residentes e 1 em FAT.
Como sempre, os lugares vagados por estes, foram imediatamente ocupados por outros
animais errantes;
Os animais recolhidos na rua e, ou, abandonados à nossa porta, apresentavam quase todos,
salvo exceção, condições de saúde muito debilitadas e a requererem cuidados médicos.
Acompanhamento de 16 colónias de gatos, cerca de 300 felídeos entre machos e fêmeas,
apoiando as suas cuidadoras com comida e cuidados médicos nas situações mais
complicadas. Destas colónias, apenas 2 não se localizam na junta de freguesia de
Marrazes e Barosa.
No entanto, verificamos que existem mais colónias por registar, só na zona urbana de Leiria

•

•

Foi iniciado um plano de esterilização destes animais. Mas deparamo-nos com várias
dificuldades na sua execução:
Falta de um local para colocação dos animais antes da esterilização e no período de
recobro:
Sendo a maioria destes animais silvestres, a sua captura não é assim tão simples e requer
uma disponibilidade de tempo muito grande por parte das voluntárias. Uma captura mal
sucedida, implica, que mais nenhum animal vai entrar na armadilha nas próximas horas.
Assim, as capturas não podem ficar para a véspera do procedimento cirúrgico.
Em adição, como não temos um local para os colocar, estes têm de permanecer durante
um longo período dentro das transportadoras ou armadilhas, originando um elevado nível
de stress nos felídeos, comprometendo o seu quadro clínico, muitas vezes já debilitado, e
que com o procedimento se agrava, desencadeando outros problemas. Infelizmente, já
tivemos vários casos de óbitos na sequência da esterilização.
Para minimizar estas dificuldades, realizou-se um protocolo com duas clínicas veterinárias de
Leiria, a preços mais acessíveis, mas com custos superiores aos da APAVET e, com limitações
no número de animais em cada procedimento.
No entanto, este protocolo não resolve a situação da falta de um local para recobro, antes
e após cirurgia.
•

Acompanhamento de pessoas idosas, carenciadas e a viver sozinhas, que têm 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.

Tal como já reportado no ano anterior, o ano 2018 não foi diferente e 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;
- Os custos de assistência, nomeadamente os cuidados veterinários são muito elevados e por
isso pouco acessíveis;
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- A população não se encontra sensibilizada para a importância da esterilização e vendo-se
confrontados com o nascimento de animais indesejados, optam:

 Pelo 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
já lotadas, como se fosse uma obrigação destas, independentemente das condições que
estas tenham para os abrigar;

 Surgem também com frequência animais perdidos, que apesar de não se encontrarem
maltratados, não estão registados com chip de identificação, sendo muito difícil encontrar
os donos;

 Abandono significativo de animais idosos, que com a idade começam a apresentar
problemas de saúde, outros que foram 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.
Apesar destas dificuldades, no último ano a associação através do trabalho das suas
voluntárias, empenhou-se fortemente na sensibilização da população para a importância da
esterilização dos cães e gatos no concelho de Leiria.
Para este efeito as nossas voluntárias fizeram cerca 20 deslocações à clínica veterinária
Apavet em Torres Vedras, uma clínica que oferece serviços clínicos veterinários a custo
acessíveis, em especial no caso das esterilizações. Estas ações permitiram a esterilizações de
animais cujos donos não teriam recursos ou porque nunca estariam dispostos a recorrer a uma
clínica Veterinária com preços praticados na região.
Destas deslocações foram esterilizados cerca de 272 felídeos e 102 canídeos, incluindo a
maioria dos novos residentes na AZL, e felídeos por nós encaminhados para adoção.

Também este ano, o abandono de animais sentiu-se à porta da associação:
Podemos contabilizar 20 entradas de Cães, 11 cachorros, 2 jovens adultos e 1 idoso, parte
deles já adotados. Alguns encontravam-se muito debilitados, com crias, havendo casos de
matilhas.
Foram também abandonados à porta da associação cerca de 15 gatos, sobretudo gatos
bebés, não se encontrando nas melhores condições saúde. Todos eles foram encaminhados
para adoção.
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.
Durante o ano de 2018, aumentaram o número de colónias acompanhadas, não só com
alimentação, mas também a nível de cuidados médicos veterinários, esterilizações e
encaminhamento dos animais mais sociáveis para adoção.
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Verificamos, no entanto, a falta de participação e apoio das entidades publicas locais, que
à exceção da Junta de Freguesia de Marrazes e Barosa e Município de Leiria, não mostraram
qualquer abertura para a nossa causa, apesar de cada vez mais esta ser uma causa que
agrega mais pessoas e influenciadora nos votos.

Associados
A ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA tem até ao momento cerca de 379 sócios registados.
No entanto, durante o ano 2018 não se conseguiu fazer a reativação de todos os contatos,
sendo este um trabalho a continuar em 2019.

Análise das receitas e gastos 2018
Mapa de Receitas e Gastos 2018:
As receitas/gastos foram registadas numa ótica de caixa.
Receitas
Quotas e Donativos
4.709,50 €
Eventos
3.450,00 €
Evento Apadrinhamento
912,00 €
Apoio Financeiro JF Marrazes e Barosa
2.000,00 €
30% ProLeiria
1.500,00 €

Total

Gastos
Clínicas Veterinária
Medicação - Outros
Alimentação e produtos específicos
Manutenção
Despesas Bancárias
Despesas Chip e Vacinas
Gastos Deslocações
Diversos
12.571,50 € Total

8.705,79 €
392,41 €
1.553,20 €
185,20 €
101,40 €
715,00 €
189,32 €
309,00 €
12.151,32 €

Receitas
As receitas registadas no quadro anterior são os valores recebidos em numerário e por
transferência bancária durante 2018, provenientes das quotas dos sócios, donativos recebidos
de particulares e nas diversas ações realizadas durante o ano, nomeadamente:
- Apadrinhamento de animais (verba destinada à colocação de chip e vacina anti-rábica);
- Feira de Maio;
- Campanhas de recolha no AKI;
- Atividade solidária com Pool Dance Leiria;
- Aula solidária de Yoga;
- Calendários, iniciativa da Clínica Veterinária do Oeste;
- Outras ações pontuais.

Para além dos donativos em numerário, foram recebidos generosos donativos em espécie,
nomeadamente, ração para cães e gatos, areias, acessórios para animais, medicação e
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produtos de limpeza, em especial do grupo SONAE no valor de 2 493€, assim como, de muitos
particulares, empresas e associações da região solidárias com a causa animal.
No âmbito do programa Pro-Leiria 2018, foi disponibilizada uma verba no valor de 5.000€,
tendo sido transferida para a conta bancária da AZL, até 31 dezembro 2018, 30% do valor;
A Junta de freguesia de Marrazes e Barosa, transferiu no ano 2018, 1800,00€ da verba
atribuída, e o restante no início de 2019 no total de 5.400,00€. O plano de esterilizações
encontra-se em curso e será executado de forma faseada devido às dificuldades referidas
anteriormente. Para além do valor referido atrás, a junta de freguesia também nos deu um
apoio monetário de 200€ no âmbito de felídeos de rua, nas instalações da AMITEI.
Os donativos em espécie foram angariados no decorrer de diversas ações, nomeadamente:
- Campanhas de recolha Animalife ;
- Campanhas de recolha AKI;
- Iniciativas privadas de empresas e particulares apoiantes da causa animal.
Estes donativos em espécie permitem a alimentação dos animais do canil da ASSOCIAÇÃO
ZOÓFILA DE LEIRIA, a limpeza diária das instalações, assim como, o apoio às FAMÍLIAS DE
ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, colónias, famílias carenciadas e por outras associações da
região.

Gastos:
Como se verifica no mapa, os principais gastos registados em 2018 são as despesas com o
veterinário, sobretudo na assistência aos animais residentes, cada vez mais seniores, assim
como na assistência dos animais recolhidos na rua e colónias.
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 2018
Saldo Inicial

Entradas

Saídas

01/01/2018
Numerário
Depósitos

Saldo Final
31/12/2018

100,83€

5.924,31€

4.925,14€

1.100,00 €

6.040,81€

6436,50€

7226,18€

5251,13 €
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Outras Informações
A ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA tem a sua situação contributiva regularizada perante a
Autoridade Tributária e Segurança Social;
A 31/12/2018 não haviam responsabilidades perante terceiros: As entidades que nos
concedem crédito CVO e Milagres, nesta data tinham os valores todos regularizados.

Evolução Previsível da Atividade
Os factos expetáveis, que condicionam o desenvolvimento da atividade da associação e o
alcance dos seus objetivos são:
- Dificuldades em assegurar voluntários necessários para a realização das tarefas diárias,
essenciais aos cuidados dos canídeos residentes (alimentação e limpeza), assim como para
a realização de iniciativas e eventos que permitam angariar mais fundos;
- 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.
No ano 2019, estamos mais otimistas, na expetativa que o Município de Leiria nos continue a
apoiar no âmbito do programa Pro Leira, em especial na continuação do nosso plano de
esterilizações.

Parecer do Conselho Fiscal:
Tendo em conta as limitações da associação, consideramos que este relatório reflete a
realidade das contas e da atividade da associação no ano 2018.
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Parcerias
A ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA tem parceria com algumas clínicas e associações que nos
dão apoio na atividade desenvolvida, nomeadamente:

 Centro Veterinário do Oeste: cuidados veterinários, esterilizações, cirurgias de emergência
e internamentos;

 Clínica Veterinária dos Milagres: cuidados veterinários, esterilizações, cirurgias de
emergência e internamentos;

 Clivefar: cuidados veterinários, esterilizações, cirurgias de emergência e internamentos;
 APAvet Torres Vedras: esterilizações/castrações a baixos custos;
 Junta de Freguesia dos Marrazes e Barosa: apoio financeiro à esterilização de animais de
rua;

 Município de Leiria: cedência de espaço, água e eletricidade e apoio financeiro no
âmbito do programa Pró-Leiria.

 A associação também está inserida na lista de associações nomeadas para trabalho
comunitário, direcionados pelo Tribunal, que também têm contribuído para ajudar nas
tarefas diárias inerentes à limpeza e manutenção do espaço.

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;
A todas as famílias que adotam 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, 22 de março de 2019

A Direção
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Plano de atividades 2019
Descrição

Janeiro

Fevereiro

Campanhas de recolha
(Animalife,AKI)

Março

Abril

X

Campanhas de adoção:
passeios, contatos com
empresas e associações
Envio de carta às juntas de
freguesia para sensibilização à
adoção;

Ações de esterilização
Jantar de Natal

Junho

Julho

Agosto

Setembro

X

X

Outubro

Novembro

Dezembro

X
X

X

X

Feira de Maio
Caominhadas Solidárias e
Outros Eventos de Angariação
Continuação acão de
colocação de Chip e vacina
antirrábica

Maio

X

X

X
X
x

x

X

X

x

x

x

X

X

X
x

x

X

X

x

X

X
X

x

