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 INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Exorto o Governo a reactivar o programa TNR/TNA e a conceder apoio 

financeiro às associações de protecção de animais para a sua implementação  

 

O problema dos gatos e cães vadios tem sido alvo de críticas da sociedade, e 

este é um problema público que todos nós temos de enfrentar, independentemente 

de gostarmos ou não de gatos e cães. O antigo Instituto para os Assuntos Cívicos e 

Municipais (IACM) iniciou, em 2007, o programa TNR para os gatos errantes, ou seja, 

“captura, esterilização e devolução”, em substituição de abate, controlando, a partir 

da fonte, o número de animais errantes, e tendo cerca de dois mil gatos vadios sido 

esterilizados e devolvidos com sucesso. Enquanto decorria o programa, os casos de 

abate diminuíram significativamente, assim, naquela altura, o programa produziu um 

certo efeito no controlo do número de animais vadios. No entanto, o programa foi 

suspenso repentinamente em 2015. Posteriormente, em 2016, foi aprovada a lei de 

protecção dos animais, mas as autoridades iniciaram um abate em massa de animais, 

retomando o método do passado, o qual não é considerado muito “humanitário”, 

tirando a vida de milhares de gatos e cães.   

Macau é uma cidade civilizada, mas as autoridades recorrem à forma de abate, o 

que deixa os amantes dos animais indignados e tristes, e não é aceitável, nem para 

as pessoas que não gostam de gatos e cães, pois a eficiência do abate é baixa, e é 

difícil acompanhar a reprodução dos animais vadios. Há dias, um bando de flamingos 

no Parque de Seac Pai Van foi atacado por um grupo de cães vadios, e este caso foi 

precisamente resultante da omissão das autoridades ao longo dos anos.   

Tenho salientado que “em vez de despender recursos para abate, é melhor 

aproveitá-los bem para um tratamento mais eficaz”. A reactivação do programa TNR 

tem sido uma expectativa da sociedade, e já está provado cientificamente que este é 
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o método mais eficaz para o controlo do número de animais errantes, sendo usado 

em vários países e regiões, portanto, se o Governo conseguir conjugar este 

programa com os actuais trabalhos de gestão de animais vadios e as acções de 

promoção sobre o incentivo à adopção e prevenção de abandono, creio que será 

possível controlar eficazmente e reduzir consideravelmente o aumento do número de 

animais errantes. Mais, as associações de protecção de animais têm implementado, 

na medida do possível, o programa TNA, o que demonstra que este programa é 

totalmente viável.                   

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. No debate sectorial das LAG para 2021, o Secretário para a Administração e 

Justiça e os serviços competentes afirmaram que iam ponderar sobre a 

reactivação do programa TNA/TNR, então, quando é que o referido programa 

vai ser agendado? Existe alguma calendarização para o efeito? 

2. Vão as autoridades considerar a concessão de apoio financeiro às 

instituições ou associações de protecção de animais, com vista a subsidiá-las 

para reactivar o programa TNR/TNA/TNVR? 

3. O caso de ataque efectuado por um grupo de animais errantes é uma 

consequência negativa resultante da omissão das autoridades ao longo dos 

anos. Assim, as autoridades devem considerar disponibilizar terrenos às 

instituições ou associações de protecção de animais qualificadas, para que 

estas possam intervir quanto antes e prestar cuidados aos animais vadios na 

zona em causa, evitando-se assim a repetição de casos tristes. Vão fazê-lo?      
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