Proposta de Debate “Lisboa e os animais: os desafios da sociedade actual”
Intervenção da deputada municipal do PEV Cláudia Madeira
Assembleia Municipal de Lisboa, 30 de Outubro de 2018
Os Verdes saúdam a proposta do PAN para a realização de um debate sobre “Lisboa e
os animais: os desafios da sociedade actual”, nesta Assembleia Municipal.
De facto, os desafios que se colocam são muitos e de natureza diversa e é importante
que possamos reflectir, em conjunto com os cidadãos e com as associações de protecção
animal, para podermos, enquanto eleitos, apresentar propostas que contribuam para uma
sociedade mais desenvolvida, mais consciente e mais amiga dos animais.
A sociedade tem evoluído e, apesar dessa evolução, para a qual Os Verdes têm
contribuído activamente, há ainda um longo caminho a percorrer.
Os animais hoje são vistos de maneira diferente, e bem, estão integrados na sociedade
e nas famílias. Mas há ainda muitos desafios e muitas medidas por concretizar, como por
exemplo, o combate ao abandono e aos maus tratos, que são dos casos mais gritantes e a que
urge pôr fim.
Uma sociedade desenvolvida não pode pactuar com situações criminosas deste género,
e é precisamente sobre estas situações, e outras, que importa debater, ouvir, apresentar
propostas e pugnar para que a autarquia faça o seu papel de promoção de uma boa qualidade
de vida para todos, incluindo os animais, os seus tutores e todos os que trabalham nesta área.
Obviamente sem entrar ainda no conteúdo do debate, mas focando apenas algumas
questões que consideramos essenciais, Os Verdes entendem que há vários aspectos que terão
obrigatoriamente de ser discutidos como a promoção do bem-estar animal, a criação de
condições para o exercício adequado das funções do cargo da Provedora dos Animais de
Lisboa, a ampliação e melhoria das condições da Casa dos Animais, tanto para os animais
como para os trabalhadores, e um reforço do mapa de pessoal, porque sem as pessoas
necessárias não se consegue cuidar e acompanhar devidamente os animais, aliás esta é uma
luta bastante antiga de Os Verdes nesta Assembleia Municipal, assim como um reforço das
campanhas de sensibilização contra o abandono e pela adopção responsável e também pelo
aumento de espaços para animais na cidade.
Esperamos, portanto, que este debate sirva para reflectir, mas também para contribuir
para a evolução e o desenvolvimento que ainda é necessário, tanto a nível de mentalidades, de
consciências como também em políticas nacionais e municipais.
Por fim, queremos propor que este debate as recomendações que dele resultarem
sejam acompanhados pela 4ª Comissão.
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