Memória descritiva
A Associação Patas e Patas, Associação de Defesa dos Animais de Cerveira (PPADAC) é uma
associação sem fins lucrativos, com a sua sede no Edifício da Junta de Freguesia de Vila Nova de
Cerveira e o abrigo localizado na freguesia de Loivo, junto à ETAR.
A principal área de intervenção da associação centra-se na resolução de situações de abandono
e maus-tratos a animais domésticos que vão sendo resgatados e mantidos sob a proteção da
mesma. Os seus objetivos passam por sensibilizar a comunidade para a problemática do
abandono animal; entregar em adoção responsável os animais de companhia a cargo da
associação; colaborar com estabelecimentos de ensino e outras entidades públicas e privadas;
promover a esterilização de animais, controlando assim a sua população; responsabilizar
autores de abandono e maus tratos; colaborar, sempre que possível com entidades municipais
e intermunicipais.
O projeto que a associação Patas e Patas se propõe realizar, tem como objetivo principal
promover a sua aproximação a todos os residentes, naturais e trabalhadores do concelho de
Cerveira. Como é do conhecimento de todos, esta associação dedica-se a recolher e cuidar
animais abandonados, muitos deles com problemas de socialização que os impedem de viver e
conviver com outros da sua espécie. Assim, ficam limitados ao espaço de uma box, contado
sempre com a boa vontade de algum voluntário que os leve a passear. Desta forma, a Patas e
Patas pretende criar uma área onde estes animais possam disfrutar de alguma liberdade, área
essa que terá outras valências tão ou mais importantes. Nesse espaço será possível realizar
atividades lúdicas conjuntamente com outras associações existentes no município, onde os
residentes da Patas e Patas e os membros de outras associações parceiras possam interagir
livremente, sem complexos nem tabus. Com este programa de integração, a Associação Patas e
Patas pretende não só sensibilizar a comunidade geral para o abandono animal, mas também
mostrar que os animais que vivem no abrigo em nada são diferentes daqueles que vivem em
nossas casas. Deste modo, será possível, diminuir por um lado, a taxa de abandono, e aumentar
por outro a taxa de adoção.
Nos dias de hoje, muito se tem abordado o tema da esterilização de animais de companhia como
o meio para diminuir o seu abandono. A associação Patas e Patas, partilhando desta mesma
opinião, acreditando que a construção de um pequeno abrigo anexo ao parque lúdico, onde
possa colocar mães abandonadas e suas crias, até estarem prontos para adoção, pode facilitar
a compreensão de todos aqueles que a visitem da real importância desta prática. Além do já

mencionado, e edificação desta pequena infraestrutura facilitará, certamente, a adoção dos
pequenos cachorros, contribuindo assim para o cumprimento de uma das principais premissas
desta associação: Adoção de animais, em vez da sua aquisição.
Em suma, esta candidatura pretende melhorar a qualidade de vida dos animais resgatados no
concelho, aproximando-os dos seus cidadãos. A PPADAC, acredita que a implantação deste
projeto, muito contribuirá para o aumento do número de pessoas sensibilizadas para as
questões relacionadas com o bem-estar animal, questões essas que beneficiarão toda a
sociedade local.

