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E 
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RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO

E

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exercício de 2017

“…Lembrem-se sempre que os animais são seres, eles 

sentem dor, alegria, fome, sede e são fiéis a quem 
lhes dá amor.”
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OBJECTO SOCIAL

Descrição

 Promover e melhorar as condições de vida das pessoas mais

vulneráveis e dos animais abandonados, perdidos ou vítimas

de maus tratos, bem como a defesa do meio ambiente.

 Proteger, Ensinar, Tratar e Socorrer animais abandonados,

perdidos, em risco de vida, ou que, em qualquer local e em

qualquer circunstância, estejam a ser vítimas de violência e/ou

crueldade, incluindo quando esta é praticada pelos seus

detentores.

 Ajudar pessoas excluídas, desprotegidas, indefesas ou com

necessidades especiais, mediante a interação com animais,

nomeadamente, pela prestação de terapia assistida por

animais e pela realização de Atividades Assistidas por Animais

ou outras que se mostrem adequadas.

 Colaborar com entidades públicas ou privadas na promoção e

execução de atividades.

 Sensibilizar e envolver a comunidade relativamente aos

problemas de abandono, maus tratos e defesa dos animais.

 Procurar garantir os melhores meios na promoção da adoção,

controlo de reprodução e gestão eficiente dos albergues das

associações de proteção animal.

MISSÃO

 Incentivar à esterilização e colocação de chip de

identificação devidamente registado;

 Informar sobre questões legais para animais de companhia;

 Procurar um novo lar para os animais de rua;

 Conseguir um espaço fisico para os animais errantes.

Descrição
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2017

Descrição

Nos termos estatutários, vem a Direção da ANIESP –

Associação Animal de Esposende, submeter à apreciação de V.

Ex.ª o Relatório de Contas, o balanço analítico e a demonstração

de resultados relativos ao exercício de 2017. Foi elaborado o

plano de atividades para 2017 e, como tal, será apresentada a

demonstração de resultados e/ou o cumprimento de objetivos.

Também se irá proceder à apresentação de uma breve

descrição das atividades em que a Associação esteve envolvida,

durante o ano de 2017.

No final de 2017, a ANIESP, com 27 meses de atividade,

contava com 211 sócios efetivos e com cerca de 6000

seguidores e amantes da nossa Página do Facebook. Foi

também em 2017 que vincámos a nossa posição perante o

Presidente da Câmara Municipal, chegando finalmente a um

acordo de parceria entre a ANIESP e a C.M.E. Esse acordo

consiste na elaboração de um caderno de encargos para o

Concelho de Esposende sobre animais de companhia,

construção de um abrigo para os animais de rua com vertente

de hotel e serviços veterinários, nomeadamente esterilizações.

Também consta nesse acordo o controlo de colónias de gatos

através do Projeto CED (Capturar, Esterilizar e Devolver), bem

como colocação de abrigos identificados em zonas

descentralizadas. Com a mudança do veterinário Municipal, irá

dar-se início a um novo método de vacinação, chipagem e

registo dos canídeos, recorrendo a uma carrinha ambulante.

Durante o ano de 2017, a equipa da Aniesp resgatou da

rua, cuidou, alimentou e prestou cuidados básicos a cerca de

115 animais, os quais foram encaminhados para famílias de

acolhimento e hotéis, perfazendo assim um total de 310 animais

ajudados desde o início da sua atividade.

3

INTRODUÇÃO



Descrição

A ANIESP assegurou sempre as despesas veterinárias e

alimentares dos patudos. Alguns animais chegaram num estado

lastimável, com doenças graves ou gravemente feridos, por

atropelamento ou fruto de maldade humana, tendo alguns sido

alvo de cirurgias complexas. Infelizmente faleceram, ao longo do

ano, 7 animais oriundos de situações de abandono e acidentes.

No entanto, concretizaram-se 85 adoções ao longo do ano,

incluindo alguns animais que estavam com a Aniesp desde o ano

transato. Embora a associação tenha feito cerca de 310 apelos

externos na sua página, o facto de, neste tipo de apelos constar

o contacto direto de quem os solicita, não permitiu um,

apuramento fidedigno do resultado de todos eles, No entanto,

confirma-se que a ANIESP solucionou 35 casos através da sua

divulgação na página de Facebook.

A ANIESP passa a apresentar a demonstração das

atividades realizadas ao longo do ano de 2017.
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
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Janeiro a dezembro (1º domingo)   

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Feira das Antiguidades e Velharias

Angariação de donativos para a ANIESP.

Rua Santa Maria dos Anjos, Esposende.

O Largo Rodrigues Sampaio em Esposende, acolhe

mensalmente a Feira das Antiguidades e Velharias que tem lugar

no primeiro domingo de cada mês. O certame, organizado pelo

município de Esposende e de acesso gratuito para a associação,

proporciona a promoção da ANIESP e a angariação de

donativos através de velharias, antiguidades e artigos de

colecionismo: artefactos etnográficos, quinquilharias, livros,

discos, jornais, revistas, selos, postais, moedas, relógios, máquinas,

mobiliário, vestuário, artigos para o lar e peças de arte.

Resultado

Embora o fluxo varie consoante a época do ano e em

função das condições climatéricas, de uma forma geral o

balanço tem sido sempre positivo.

Esta feira tem-se revelado uma boa fonte de receita da

ANIESP, sendo uma atividade crucial para que a associação

possa fazer face a todas as suas despesas mensais.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2017
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Fevereiro/Março

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Campanha contra os iscos envenenados

Alertar a população para os riscos dos envenenamentos

dos seus animais de estimação, particularmente nesta altura do

ano.

Locais de recreio, orlas das matas, clínicas veterinárias e

alguns cafés de Apúlia e Fão.

O lançamento de iscos envenenados no meio natural, em

áreas agrícolas ou florestais e na via pública é considerado crime

pela legislação comunitária e nacional, atingindo espécimes

selvagens ameaçados e animais domésticos ou de companhia.

Nesta campanha contra os envenenamentos e à

semelhança do sucedido em anos anteriores, a ANIESP juntou-se

aos associados da AssoBio numa ação de sensibilização contra o

uso de iscos envenenados em Apúlia e Fão, tendo afixado três

dezenas de cartazes sobretudo na orla das matas e em locais de

recreio habitualmente frequentados por animais de estimação.

Com esta mera ação preventiva a ANIESP pretende

manifestar a dupla intenção de se manter vigilante e de manter

a população avisada contra esta barbárie, que tanta dor e

sofrimento tem causado a inúmeras famílias.

Resultado

Naturalmente que os resultados desta campanha não são

visíveis de imediato, sendo conhecidos à posteriori. No entanto,

gostaríamos de recordar o sucedido no ano de 2016, ano em

que, devido elevado número de ações desenvolvidas pela

ANIESP (muitas das quais em conjunto com a AssoBio), não houve

notícias de qualquer ato criminoso relacionado com o

lançamento de iscos envenenados, situação que se prolongou

até à atualidade. Este facto foi motivo de enorme regozijo para

todo o grupo, que combate este flagelo dos envenenamentos

dos animais de estimação, e um incentivo para continuar esta

luta, que deve ser uma batalha de todos e não apenas da

ANIESP.

A ação foi muito participada, tendo comparecido um total

de 15 pessoas, entre as quais novos voluntários, que participaram

pela primeira vez numa ação da ANIESP.
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12 de março  

Local

Designação

Objetivos

Descrição

Cãominhada Ecológica

Divulgar a ANIESP e as suas atividades junto da população

do concelho de Esposende; promover um convívio salutar entre

os vários participantes; procurar estimular a prática de atividade

física, quer dos donos quer dos respetivos canídeos; divulgar os

animais da associação com vista a uma eventual adoção.

Saída do Clube Náutico de Fão

A concentração inicial foi às 14.30h no Clube Náutico de

Fão e o percurso foi em direção ao areal da Restinga, com

retorno ao ponto de partida.

A atividade foi organizada conjuntamente com a

associação AssoBio e foi a primeira de uma série de

cãominhadas que a ANIESP pretende levar a cabo ao longo de

2017.

Resultado

A atividade foi um grande sucesso, tendo comparecido

um total de 40 pessoas e de 30 canídeos. As condições

climatéricas foram globalmente boas, com exceção do vento

forte que se fez sentir e que obrigou a uma pequena alteração

do trajeto inicia, de forma a proteger o mais possível os

participantes.

O êxito da ação motivou todos os membros da ANIESP a

começar desde logo a pensar em organizar brevemente uma

segunda cãominhada. Não houve qualquer incidente com os

canídeos, que se portaram lindamente. Participaram também no

passeio vários animais da ANIESP disponíveis para adoção,

nomeadamente a cadela Kiara, que conseguiu uma FAT e

posterior adoção, facto que deixou todos os membros

particularmente felizes.

A organização não descurou a hidratação dos canídeos,

tendo definido 3 pontos onde foram colocados bebedouros para

que pudessem saciar a sede: antes da saída do Clube Náutico, a

meio do percurso e imediatamente após a chegada.

Em suma, foi uma excelente oportunidade para

divulgação da associação, dos seus animais e das suas

atividades, adicionalmente o sentimento de satisfação

generalizado encoraja todos a continuar a promover este tipo de

ações.
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23 de abril  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

2º Concerto Solidário organizado pela Escola de Música
de Esposende a favor da ANIESP

Angariar verbas para ajudar os animais de rua.

Divulgar o trabalho realizado pela ANIESP no concelho de

Esposende.

Auditório Municipal de Esposende

O Concerto Solidário realizado pela Escola de Música de

Esposende a favor da ANIESP foi, no ano de 2016, o ponto alto

entre as inúmeras atividades anuais realizadas pela associação.

Dado o aumento substancial da procura de bilhetes, foi

necessário realizar um concerto com sessão dupla (às 17h e 19h)

de forma a dar resposta à enorme afluência de público.

No hall de entrada foram montadas bancas com inúmeros

produtos com o logotipo da ANIESP (canecas, autocolantes, t-

shirts, entre outros), cujo donativo reverteu para a associação.

Um pequeno serviço de bar foi também assegurado por

voluntários da ANIESP para um maior conforto dos espetadores, e

foram distribuídos flyers com o programa à entrada do concerto.

Resultado

Apesar da sessão dupla realizada o Auditório Municipal de

Esposende foi pequeno para acolher todas as pessoas que

compareceram ao concerto solidário. O concerto teve como

lema “Ajudar os animais de rua não tem preço” e contou com a

participação dos professores e alunos da Escola de Música de

Esposende que, altruisticamente, ofereceram o seu tempo para

preparar um concerto memorável que a todos encantou. Apesar

do preço simbólico dos bilhetes, a quantia angariada em ambos

os espetáculos foi generosamente entregue à ANIESP, tendo sido,

à semelhança do sucedido em 2016, a atividade única mais

lucrativa promovida pela associação. Por este motivo a ANIESP

tem sido obrigada a desdobrar-se em múltiplas iniciativas anuais,

de forma a angariar as verbas indispensáveis que lhe permitam

fazer face a todas as despesas, veterinárias e outras, que

enfrenta no dia a dia,.
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06 e 07 de maio  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Banco Solidário Animal (promovido pela Animallife)

Angariar alimentos para os animais de rua ao cargo da ANIESP.

Loja Continente-Modelo de Esposende.

A Animalife tem como missão combater o abandono de

animais de estimação em Portugal atuando contra as suas

causas, providenciando apoio a famílias carenciadas e pessoas

sem abrigo com animais de estimação, bem como associações

de proteção animal. Portugal tem mais de 200 associações de

proteção e defesa animal. Na sua grande maioria, trata-se de

associações de acolhimento e adoção. Recolhem animais que

as pessoas abandonam ou que se encontram na rua, cuidam

deles e tentam promover a sua adoção.

O programa de apoio da Animalife a associações

pretende ajudar a desenvolver as competências e as

capacidades destas organizações, para que possam

desempenhar o melhor possível as suas atividades com o objetivo

final de melhorar a qualidade de vida dos animais destas

associações.
Nesta perspetiva, a ANIESP fez a sua inscrição e mobilizou

os seus membros e voluntários para assegurarem turnos

consecutivos durante os dias 6 e 7 de maio na loja Modelo-

Continente de Esposende, de forma a angariar o máximo possível

de alimentos para os canídeos a seu encargo e os felinos que

auxilia.

Resultado

Apesar de alguma antipatia e pequenos problemas

logísticos com que a ANIESP foi “brindada” pela gerência da loja

Modelo-Continente de Esposende, em clara oposição com o

sucedido em 2016, ainda assim a associação foi, a nível nacional,

o 2º grupo que mais ração conseguiu angariar. A contabilização

total, no período dos 2 dias (sábado e domingo), foi a seguinte:

(1) ração seca de cão - 1386 kg; (2) ração húmida de cão - 158

kg; (3) ração seca de gato - 271 kg; (4) ração húmida de gato -

80 kg.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2017
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07 de maio  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Feira de adoção animal promovida pela Câmara
Municipal de Esposende

1. Divulgar os animais que a ANIESP tem atualmente para adoção e
promover a associação e as suas atividades junto da população do
concelho de Esposende.
2. Cooperar com Câmara de Municipal de Esposende na procura de
adotantes para os animais de rua recolhidos pelo canil intermunicipal
de Ponte de Lima.

Zona Ribeirinha de Esposende, junto à Piscina Municipal, na Av.

Eng. Eduardo Arantes e Oliveira, 4740-204 Esposende.

Prevista para o dia 30 de abril, mas adiada devido à
pluviosidade, a Feira de Adoção Animal decorreu no dia 7 de maio, na
Zona Ribeirinha de Esposende, numa organização do Município de
Esposende, em colaboração com a ANIESP. A iniciativa decorreu no
âmbito do Plano Municipal de Dignificação dos Animais e teve o duplo
objetivo de promover a adoção de animais e de divulgar o Canil
Intermunicipal, sensibilizando a comunidade para a adoção em
detrimento da compra. Uma vez que o abandono de animais é uma
problemática diária que se acentua neste período do ano, procurou-se
sensibilizar e incentivar a população à adoção, encaminhando para
um lar responsável os animais recolhidos das ruas, depois de
devidamente castrados, vacinados e chipados. A ANIESP tem sido um
parceiro importante do Município na dinamização deste tipo de
iniciativas, tendo-se perspetivado nova feira no mês de junho.

O evento contou com a participação da Equipa Cinotécnica
dos Bombeiros Voluntários de Fão, que efetuou uma ação de
demonstração de meios e sensibilizou a população para os cuidados a
ter com os animais, abordando o seu importante papel em situações
de busca e salvamento de pessoas em situações de emergência.

Resultado

As condições climatéricas favoráveis facilitaram a afluência das
pessoas à zona ribeirinha e ajudaram a obter um bom resultado final.
Com efeito, dos 6 canídeos provenientes do canil intermunicipal de
Ponte de Lima, 2 foram adotados, tendo sido chipados e vacinados no
local pelo Veterinário municipal. A ANIESP, apesar de não ter sido
autorizada pela Câmara a ter os seus animais no local. também
conseguiu que um dos seus cães fosse adotado. A ANIESP colocou à
disposição dos visitantes um recipiente com snacks para estimular a
interação com os cães e teve à sua disposição uma tenda com vários
artigos para angariação de donativos e sócios.

Pena que o Município não promova mais iniciativas deste tipo,
que seriam uma boa forma de aumentar o número de adoções e
também de promoção dos animais de rua junto da população do
concelho.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2017
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02 de julho  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Feira de Adoção

Promover a adoção de animais e divulgar o Canil Intermunicipal

de Ponte de Lima, sensibilizando a comunidade para a adoção

em detrimento da compra.

Zona Ribeirinha de Esposende, junto à Piscina Municipal, na Av.

Eng. Eduardo Arantes e Oliveira, 4740-204 Esposende.

O Município de Esposende, em colaboração com a

ANIESP, realizou no dia 11 de junho, às 10h, na Zona Ribeirinha da

cidade, mais uma Feira de Adoção Animal. A iniciativa, a

segunda em 2017, inseriu-se no âmbito do Plano Municipal de

Dignificação dos Animais.

Uma vez que o abandono de animais é uma problemática

diária que se acentua no período Verão, o objetivo passou por

sensibilizar e incentivar a população à adoção, encaminhando

para um lar responsável os animais recolhidos das ruas, depois de

devidamente castrados, vacinados e chipados. Nesse sentido, a

ANIESP tem sido um parceiro importante do Município na

dinamização deste tipo de iniciativas, colaborando na

consciencialização da população para esta causa. O evento

contou com a participação da GNR, com uma demonstração

da sua equipa cinotécnica, evidenciado o trabalho que os

animais desenvolvem nestas áreas específicas, e com a presença

da Zoonatura, um espaço em Esposende dedicado aos animais,

em especial aos animais de estimação.

Resultado

Apesar do sol, a forte ventania que se fez sentir dificultou a

afluência das pessoas à zona ribeirinha, prejudicando o resultado

final. Com efeito, dos 6 canídeos provenientes do canil

intermunicipal de Ponte de Lima, apenas um foi adotado, tendo

sido chipado e vacinado no local pelo veterinário municipal.

Infelizmente a ANIESP não foi, uma vez mais, autorizada pela

Câmara a ter os seus animais presentes, não tendo assim

conseguido que nenhum dos seus cães fosse adotado. A ANIESP

teve apenas uma tenda para divulgação do seu trabalho e de

rua que a associação vai recolhendo. Pena o alheamento à

angariação de donativos que se destina ao tratamento dos

animais do Município, não se promovendo mais iniciativas deste

tipo, que seriam uma boa forma de aumentar o número de

adoções e também de promoção dos animais de rua junto da

população do concelho.
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06 a 15 de agosto  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

XX Festa da Cerveja e do Marisco de Fão
XIX Feira de Artesanato de Fão

Angariar donativos e sócios recorrendo à exposição de artigos de

artesanato da ANIESP.

Divulgar os cães da associação visando uma eventual adoção.

Alameda do Bom Jesus, Fão.

A Feira do Artesanato de Fão é, sem dúvida, um dos

eventos que dá bastante visibilidade à associação, sendo dado a

conhecer o trabalho e angariando-se uma boa fatia de

donativos. Este ano apostou-se numa vertente mais direcionada

para artigos e acessórios para animais. Organizaram-se atividades

diferentes do ano anterior, nomeadamente as pinturas faciais,

com bastantes adeptos ao longo da duração da feira,

principalmente crianças, que foram pintando nos rostos variados

motivos relacionados com animais. Também compareceram

novos voluntários, além dos já habituais nos eventos da ANIESP.

Resultado
O balanço da 2ª participação da ANIESP neste evento foi

muito positiva. Monetariamente os donativos conseguidos nestes

10 dias representam cerca de 9% da receita total de 2017. Foram

ainda angariados alguns novos sócios e a associação ganhou

mais visibilidade.
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17 de setembro  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Feira de Adoção

Promover a adoção de cães da ANIESP.

Angariar receitas para a ANIESP.

Divulgar a ANIESP ao público.

Zona Ribeirinha de Esposende

O Município de Esposende, em colaboração com a

Associação Animal de Esposende realizou no domingo, dia 17 de

setembro, pelas 10h00, na Zona Ribeirinha da cidade, mais uma

“Feira de Adoção Animal”.

A iniciativa, a terceira a acontecer em 2017, inseriu-se no

âmbito do Plano Municipal de Dignificação dos Animais e teve o

duplo objetivo de promover a adoção de animais e de divulgar o

Canil Intermunicipal, sensibilizando a comunidade para a adoção

em detrimento da compra. Desta vez, a ANIESP teve, pela

primeira vez, a oportunidade/autorização de levar 4 cães para

adoção.

O evento contou com a participação da GNR, com uma

demonstração da sua equipa cinotécnica, evidenciado o

trabalho que os animais desenvolvem nestas áreas específicas.

Refira-se que o Canil Intermunicipal de Ponte de Lima, está

sempre disponível para receber eventuais interessados em adotar

animais, tanto cães como gatos, dispondo de tratadores e

médicos veterinários para auxiliar na decisão.

Resultado A ANIESP esteve presente, e desta vez de uma forma

diferente, pois além da habitual divulgação do seu trabalho e

angariação de donativos, conseguiu-se a adoção de duas

patudas fêmeas, a Cristal e Patusca, além da adoção de um

jovem felino.
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9 e 10 de setembro  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Aldeia da Criançada

Promover a adoção dos cães da ANIESP.

Angariar donativos para a associação.

Vairão – Vila do Conde.

A convite do organizador da festa, a ANIESP esteve

presente neste evento, onde teve à sua disposição uma tenda

para a angariação de donativos, sócios e ração. Também foi

acordado estarem presentes alguns canídeos para adoção.

O espaço permitia uma interação direta entre os cães e os

visitantes do evento. A presença da ANIESP serviu também para

dar a conhecer a associação e divulgar os muitos cães existentes

para adoção, através de cartazes e fotos dos mesmos.

Resultado O resultado da participação neste evento foi positivo.

Conseguiu-se a adoção de uma cadela de porte grande, a

Lana, além da angariação de donativos financeiros e de alguma

ração de cão e de gato. A organização do evento bridou a

ANIESP com um pequeno donativo (o qual foi doado novamente

à organização como forma de contribuir para a causa solidária

que esteve na base da realização deste evento) e agradeceu e

felicitou a presença da associação, parabenizando-a pelo

trabalho realizado em prol dos animais.

O organizador prometeu contactar a ANIESP para a

participação em eventos futuros.
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22 de outubro  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Jantar comemorativo do 2º Aniversário da ANIESP

Celebrar o 2º aniversário da ANIESP.

Restaurante “Convívio do Mar”, em Apúlia.

No dia 22 de outubro celebrou-se o 2º aniversário da

ANIESP, um projeto iniciado por um punhado de amigos amantes

dos animais que rapidamente tomou forma e veio preencher

uma lacuna no concelho, em termos de apoio aos animais de

rua. Este projeto permitiu neste período encontrar adotantes para

cerca de 3 centenas de animais, realizar muitas dezenas de

cirurgias e encontrar e devolver aos seus donos largas dezenas

de animais que se encontravam perdidos, tudo isto apesar da

inexistência de um espaço próprio e sem qualquer tipo de apoio

da Câmara, tanto monetário como logístico. Ao longo destes

dois anos a ANIESP foi uma equipa incansável no terreno, que,

apesar das inúmeras dificuldades com que sempre se deparou,

nunca deixou de procurar ajudar, mesmo com os parcos meios

ao seu dispor, os animais feridos, abandonados, perdidos ou

simplesmente nascidos na rua. O jantar comemorativo pretendeu

simbolicamente assinalar a data em que a ANIESP foi legalmente

constituída.

Resultado
O jantar de aniversário reuniu cerca de duas dezenas de

pessoas, entre membros fundadores, voluntários e associados e

amigos da ANIESP, tendo funcionado como uma tertúlia onde

todos confraternizaram num ambiente totalmente informal,

juntando em simultâneo muita gente com funções diferentes na

associação e que habitualmente não se encontra no dia a dia.
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18 de dezembro  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Atividade Pedagógica Educacional

Despertar a consciência do animal enquanto ser dotado de

sensibilidade, personalidade e direitos.

Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Esposende.

Grupo: crianças de 5 anos de idade.

Recursos: Computador, retroprojetor, PowerPoint, História “O cão

rafeir!”, fantoche e panfletos.

Duração: 45 minutos.

A atividade decorreu numa sala da instituição. Recorrendo

ao fantoche chamado Picasso, foi contada a história de “O Cão

rafeiro”, da qual este era personagem principal. A história retrata

uma situação de abandono/adoção. Uma história triste com um

final feliz. Ao longo da mesma foi dada ênfase às diferentes

necessidades e emoções sentidas pelo cão Picasso – fome, sede,

frio, tristeza, solidão, felicidade, segurança, conforto, cansaço

(…)- questionando as crianças: O que acham que ele sente

neste momento? Porquê?. No final partilharam-se experiências

pessoais com os amigos animais e foi explicado como se tornar

protetor dos animais. Para o efeito foram abordados os cuidados

a ter e as atitudes a tomar face a determinadas situações. No

final, foi entregue a cada criança um panfleto com alguns

desafios e desenhos alusivos aos patudos.

O grupo, anteriormente e aguardando a visita da ANIESP,

angariou um pequeno donativo e cerca de 40 kg de ração que

foi entregue no próprio dia.

Resultado O resultado foi positivo e significativo. Foi notório o interesse

pelo tema por parte do grupo. As crianças participaram com

muito entusiasmo partilhando vivências pessoais vividas com os

seus animais. A grande maioria tinha um animal de estimação.

Foi também possível esclarecer algumas dúvidas e orientar para

diferentes atitudes.
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16 a 23 de dezembro  

Local

Designação

Objetivo

Descrição

Campanha de Natal do MercAtlas

Embrulhar presentes.

Angariar ração, sócios e donativos.

Divulgar a atividade da ANIESP e os animais para adoção aos

clientes.

MERCATLAS Distribuição, Lda. 

Estrada Nacional, Km13, nº 44 , 4740-209 Esposende

De mútuo acordo estabelecido com a gerência do

MercAtlas, em Esposende, que previa uma troca de serviços, os

voluntários da ANIESP realizaram os embrulhos de Natal dos

clientes do supermercado e em troca a associação usufruiu de

uma banca para divulgar a sua atividade e os animais para

adoção e angariar donativos, cuja verba reverteria para o

tratamento dos animais de rua a seu encargo. O acordo envolvia

ainda a angariação de ração para os referidos patudos.

Resultado

Esta atividade acabou por se revelar extremamente

positiva de parte a parte. A gerente mostrou a sua satisfação

com o contributo e o profissionalismo dos voluntários da ANIESP,

tendo mesmo, como forma de retribuição, oferecido à

Associação 200 kg de ração para cão. Por outro lado, a verba

angariada através de donativos foi também muito satisfatória.

Sem dúvida uma parceria com benefícios mútuos a manter em

anos vindouros.
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Ainda sem instalações próprias e para conseguir dar resposta

às várias solicitações, a ANIESP recorre a famílias de adoção

temporárias (FAT) e a hotéis para acomodar da melhor forma

possível os animais resgatados.

A associação procurou sempre proporcionar mais e melhores

cuidados médicos aos animais feridos e debilitados, recorrendo ao

estabelecimento de protocolos com as clínicas veterinárias da

região.

Nesse intuito e de forma a poder continuar a honrar os seus

compromissos, a ANIESP, participou em alguns eventos,

nomeadamente no Banco Solidário Animal (na loja Modelo-

Continente, em Esposende, no âmbito da Campanha Nacional da

Animalife), na Feira de Artesanato de Fão, onde se disponibilizaram

artigos diversos para obtenção de donativos e mensalmente, ao

longo de todo o ano, na Feira de Antiguidades e Velharias de

Esposende. Este ano houve também uma agradável surpresa com

os convites para participar, pela primeira vez, quer na Aldeia da

Criançada, em Vairão, quer na semana de embrulhos do Mercatlas.

Todos estes eventos foram fundamentais para a sobrevivência

financeira da ANIESP. Recorreu-se também à angariação de sócios

e recolha de donativos, existindo ainda alguns mealheiros

colocados em diversos estabelecimentos.

Apesar de alguns dissabores ao longo do ano,

nomeadamente a perda de alguns animais e o sentimento de

impotência perante a impossibilidade de resolução de algumas

situações, que têm aumentado de dia para dia, dentro do possível

considerou-se ter sido um ano bom e produtivo para a ANIESP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Relativamente ao exercício de 2017, a ANIESP reuniu uma

receita de 14.939,30 € (consultar o Quadro I), proveniente de

donativos gerais, participação em eventos e inscrições/quotas dos

sócios.

Quadro I - Receitas de 2017

Quadro I - Receitas de 2017

A maior fatia da receita proveio dos donativos dos apoiantes

desta causa e constituiu 51,6% da receita total, embora cerca de

12% inferior ao valor conseguido no ano anterior. Considera-se que

esta diminuição reflete a redução dos apelos efetuados

comparativamente ao ano anterior.

Os donativos angariados durante a participação em eventos

contribuíram com 38,6% da receita total. Realçam-se a Feira de

Antiguidades e Velharias (com 10,4% da receita total), a Feira de

Artesanato realizada durante a Festa do Marisco de Fão (8,9%), as

duas edições do Concerto Solidário da Escola de Música de

Esposende (8,8%) e a Campanha de Natal no MercAtlas (5%). A

ANIESP manifesta desde já o seu agradecimento a todos os

voluntários que contribuíram para a consecução e sucesso destas

atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RÚBRICA QUANTIA

Donativos gerais

Donativos em eventos

Inscrições e quotas de sócios

7.710,90 €

5.764,30 €

1.464,00 €

TOTAL 14.939,30 €



A regularização das quotas de sócio e a angariação de 40

novos sócios, foi a rúbrica com menor representatividade,

contribuindo com cerca de 9,8% para a receita total. Neste

momento, a ANIESP já apresenta 211 sócios, embora cerca de 30%

dos associados tenha ainda as quotas por regularizar.

Globalmente, a receita total em 2017 atingiu um valor

substancial (14.939,30€), embora inferior comparativamente à

quantia angariada no mesmo período em 2016 (17.068,48€).

No que concerne às despesas (consultar o Quadro II), a

ANIESP teve encargos que atingiram a avultada quantia de

14.516,27€. Este valor, à semelhança do que aconteceu com a

receita, sofreu também um decréscimo comparativamente ao do

ano anterior (17.307,18€).

Quadro II - Despesas de 2017

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RÚBRICA QUANTIA

Cuidados veterinários

Alojamento (Hotel) / Alimentação

Eventos

Bens e manutenção

Administrativas

9 717,83 €

3 416,50 €

708,87 €

338,51 €

334,56 €

TOTAL
14.516,27 €



À semelhança do ano anterior, os cuidados veterinários e afins

representaram a maior fatia da despesa (cerca de 67% da

totalidade dos gastos), sofrendo inclusivamente um incremento de

cerca de 16% comparativamente a 2016. Com a crescente

visibilidade da associação, os pedidos de auxílio e o número de

esterilizações/castrações têm vindo a aumentar, com consequente

incremento das despesas médicas.

No alojamento dos animais por adotar em hotéis foi

despendida cerca de 23,5% da nossa verba. A despesa com

alimentação representa uma quantia irrisória, uma vez que a grande

maioria da ração foi obtida gratuitamente, através da participação

em dois eventos, o Banco Solidário Animal promovido pela Animal

Life e a Campanha de Natal do MercAtlas.

As despesas com a organização e participação em eventos

(4,9%), administrativas (2,4%) e com a aquisição de bens e serviços

de manutenção (2,3%) foram as menos significativas. Destacam-se

nestas rúbricas as verbas aplicadas na melhoria das condições de

acomodação dos animais em famílias de acolhimento e na

elaboração dos cartões de sócio.

As despesas com deslocações e transportes foram

inteiramente suportadas pelos voluntários, que não só utilizaram os

veículos próprios para o transporte dos animais como também

suportaram os gastos com combustível e portagens, pelo que no

presente ano não foram contabilizadas despesas desta natureza.

Feito o balanço final entre a totalidade da receita

(14.939,30€) e da despesa (14.516.27€) de 2017 e considerando o

trânsito do saldo final de 2016 (321,93€), a ANIESP transitou para o

ano fiscal de 2018 com um saldo positivo de 744,96 €.
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O presente Relatório e Conta de Gerência da Direção,

relativo ao exercício de 2017, foi aprovado em reunião de

Direção da ANIESP, a 03 de fevereiro de 2018.

A Direção

Presidente

Luísa Torre

Vice – Presidente

Paulo Santos

Tesoureiro

Rita Silva

Secretária

Orquídea Marques

Vogal

Alexandra Alcobia

ENCERRAMENTO
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Dando cumprimento ao estipulado na alínea b) do

Capítulo VII do artigo 49º dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal da

ANIESP, emitir o seu parecer sobre o Relatório e Conta de

Gerência da Direção, relativas ao exercício de 2017.

Depois de análise e apreciação do Relatório e Conta de

Gerência e as Demonstrações Financeiras, verificou-se que os

documentos apresentados exprimem com clareza e de forma

eficaz, competente e eficiente como a associação foi gerida

neste exercício em todas as áreas da atividade, demonstrando a

posição financeira da ANIESP em 31 de dezembro de 2017, assim

como o resultado e as operações no exercício findo naquela

data.

Os elementos contabilísticos encontram-se devidamente

arquivados e autorizados de acordo com as normas internas em

vigor.

A contabilidade respeita os princípios geralmente aceites

pelo Sistema de Normalização Contabilística. Não se verificam

quaisquer atos que violem os Estatutos da ANIESP.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal propõe aos Senhores

Associados:

- Que aprovem o relatório da Direção e a Conta de

Gerência respeitantes ao exercício de 2017.

- À Mesa da Assembleia Geral para submeter à aprovação

da Assembleia Geral de associados.

Fão, 04 de fevereiro de 2018

O Conselho Fiscal

Presidente

Luís Cunha

Vogal

Sandra Viana

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO 

FISCAL
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Termo de Aprovação Final

Ao abrigo do Artigo 32ª, alinea a) dos estatutos da ANIESP, o 

Relatório e Conta de Direção e o Parecer do Conselho Fiscal, 

que antecede, depois de posto a votação, mereceu a 

aprovação por _________ votos a favor da Assembleia Geral da 

ANIESP, realizada a 16 de fevereiro de 2018.

Fão, 16 de  fevereiro de 2018

Assembleia Geral

O Presidente da Assembleia Geral

___________________________

Manuel Capitão Vale

Primeira Vogal

_____________________________

Marlene Pinheiro

Segunda Vogal

_____________________________

Paula Seixo

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO 

FISCAL
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