Proposta Anexada para Votação

Proposta 12 Criação de um Parque Municipal para Cães – A criação de um parque municipal
destinado a canídeos numa área vedada, relvada ou em terra batida, por forma a permitir a
prática de exercício e passeio sem trela. Em termos de localização, sugere-se a zona
adjacente ao Parque Moinho do Guizo destinada a estacionamento sendo esta uma
excelente oportunidade para reabilitar o espaço que se encontra há vários anos
abandonado, oferecendo a distância apropriada às habitações mais próximas bem como
facilidades em termos de acessibilidades.
Problemática
No meio urbano, enquanto os proprietários encontram-se ausentes das suas residências os
cães de companhia estão confinados a uma jaula ou a determinadas áreas dos jardins ou
terrenos das propriedades, ou dentro de apartamentos fechados. Esses animais são objecto
de um passeio diário ou semanal e, de acordo com a legislação portuguesa, conduzidos por
trela e/ou açaime impossibilitando-os de correr livremente pela rua, passeios ou jardins,
evitando-se assim acidentes e episódios desagradáveis com transeuntes. No entanto esta
inibição impede estes cães de praticar exercício físico moderado bem como atos de
sociabilização com outros da mesma espécie, ambos necessários ao seu bem-estar.
Os amadorenses não são estranhos a esta realidade sendo um concelho com mais de 100 mil
habitantes. Actualmente, o município não possui um parque onde os cães possam passear
sem trela e interagir com os donos e cães em segurança. Devido às especificidades dos seus
utilizadores faz-se necessário um local distinto dos atuais parques, com uma área vedada,
em terreno de terra batida ou relvada, equipada com árvores e vegetação não nociva para os
seus utilizadores e uma zona de estadia e recreio livre destinada ao convívio dos donos com
a instalação de bancos e mesas. Deve contar com bebedouros para animais e uma pista de
exercícios. O espaço pode ainda contar com a possibilidade de colocação de anúncios
publicitários por forma a contribuir para a manutenção do espaço.
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Justificação da anexação: Proposta equivalente ao apresentado na Proposta 35, pelo que se
entendeu anexar e ser colocada a votação em conjunto com a Proposta 35 – Criação de um
parque para cães (Dog Park) na Amadora.
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