LISTA CANDIDATA ÀS ELEIÇÕES PARA OS CORPOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO
AANIFEIRA – ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DA FEIRA
Biénio 2021/2023

LISTA A

ASSEMBLEIA-GERAL:
Presidente: NÁDIA FERREIRA MACHADO – Sócia n.º 5144;
Vice-presidente: ROSALINA OTÍLIA PEIXOTO DOS SANTOS DIAS – Sócia n.º 5911;
Secretário: FERNANDO MANUEL TEIXEIRA BAROSA – Sócio n.º 5971;

DIREÇÃO:
Presidente: PATRICIA JOÃO DE PINHO ANDRADE – Sócia n.º 37;
Vice-Presidente: MICAELA ANDREA FIGUEIREDO COSTA MARQUES – Sócia n.º 5338;
1.ª Secretária: JACQUELINE BERNADETTE DOS SANTOS DIAS – Sócia n.º 388;
2.ª Secretária: ANABELA CARVALHO MARQUES – Sócia n.º 4832;
Vogal: IRENE SILVA FERNANDES – Sócia n.º 4756;

CONSELHO FISCAL:
Presidente: RODOLFO FRANCISCO FERREIRA MACHADO – Sócio n.º 5990;
Vice-Presidente: SILVANA ARAÚJO DA CONCEIÇÃO – Sócia n.º 5511;
Relator: GABRIELA CORREIA FAMILIAR – Sócia n.º 5921;

REFORÇAR A COMPETÊNCIA, O DINAMISMO E A INOVAÇÃO

PATRICIA ANDRADE, que esteve à frente da Associação AANIFEIRA – ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DA
FEIRA, no biénio 2019/2021, na qualidade de Presidente da Direcção, decidiu recandidatar-se para um
novo mandato, em contínua aliança com os elementos que, no mandato anterior, se mostraram
catalisadores de uma união colectiva e que harmonizaram esforços no sentido dar continuidade ao que se
torna já visível aos olhos de todos.
Esta opção decorre, assim, da vontade de procurar consolidar algumas das acções já concretizadas e dar
continuidade a algumas das intenções apenas iniciadas.
Assim,
Aconselham, pois, as circunstâncias referidas, a um esforço acrescido não só no sentido de reforçar a
imagem da AANIFEIRA – ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DA FEIRA no domínio do bem-estar animal, saúde
animal e saúde pública, como consolidar a missão para a qual foi criada, cujo reconhecimento resulta já da
valia do seu contributo no reforço da sua intervenção junto dos associados em particular e da comunidade
em geral.

O programa de candidatura a seguir apresentado representa as linhas programáticas que a LISTA A se
propõe levar por diante.
PROGRAMA ELEITORAL

QUEM SOMOS
Um grupo de sócios empenhados na dinamização da AANIFEIRA – ASSOCIAÇÃO DE ANIMAIS DA
FEIRA. Estamos comprometidos com a prossecução da sua missão – bem-estar animal, saúde animal e

saúde pública – e, consequentemente com a prática de actividades que importam a concretização e
consolidação de actividades já iniciadas. Ao longo deste período identificamos múltiplos projetos que
poderão reforçar a intervenção da associação na comunidade. Apresentamo-vos a nossa proposta para o
biénio 2021-2023, sendo que integra o nosso grupo elementos que tiveram uma envolvência essencial no
mandato anterior, tendo sido elementos catalisadores duma união colectiva que harmonizou esforços para
edificar o que se torna visível aos olhos de todos.
O QUE PENSAMOS
Pensamos que delinear objectivos e estratégias, atendendo à dimensão da associação e sua
essencialidade na comunidade, exige um trabalho colectivo que englobe múltiplos esforços para a
persecução dos projetos a que nos propomos.
Devemos ser imaginativos, permitindo que cada um seja o motor da mudança e da liderança.
AS NOSSAS LINHAS DE AÇÃO:
Pretendemos intervir em quatro das principais áreas da associação, priorizando:
1. FORÇA ORGANIZACIONAL: Liderança organizacional no compartilhamento de metas e
valores, com medidas de sucesso acordadas e um plano de ação compartilhado.
2. APOIO PÚBLICO: Maior conscientização do público criando parcerias que apoiem a
longo prazo a associação.
3. FINANCIAMENTO: Um financiamento adequado que sustente as metas e objectivos da
associação.
4. DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES: (1) Melhoramento das condições préexistentes, como seja a remoção da telha dobro-cimento e fornimento e aplicação de telha
sandwiche do edifício principal; (2) Adaptação de um dos parques exteriores à estrutura
construída no mandato e biénio de 2019/2021, santuário; (3) Finalização do gatil
implantado no rés-do-chão do edifício principal e (4) Criação de novas infra-estruturas,
semelhantes à construída no mandato e biénio de 2019/2021, santuário no terreno lateral
ao edifício principal.
Tudo, de molde a garantir mais e melhores cuidados, tratamento diferenciado e um
alojamento de qualidade para todas as espécies de animais albergados na associação.

TEMOS COMO META, cultivar um ambiente salutar entre os membros dos corpos sociais, trabalhadores,
parceiros e voluntários, promovendo a responsabilização indivudual de cada um e como OBJECTIVO,
melhorar a intervenção da associação na comunidade em geral, através de um planeamento estratégico
focado, onde se encontram definidas as funções e responsabilidades organizacionais, com consciência de
que poderão ser revistos frequentemente objectivos e processos.
O QUE PRETENDEMOS INOVAR:
1. NO CANIL
Existem, neste momento, um santuário para que os canídeos mais velhos e sem esperança de serem
adoptados, o que lhes permite permanecer na associação com todas as condições e três parques exteriores
para o exercício e treino de cães, cuja utilização se verifica em alternância.

PRETENDEMOS
•

Manter o santuário existente no parque 1 para os cães séniores;

•

Manter limpos os parques 2 e 3 para o exercício dos cães e seus treinos, com intervenção ao nível do
enriquecimento dos itens para brincar;

•

Transformar o parque 4 num outro Santuário para canídeos que não se adaptam às boxes de interior;

•

Construir uma espécie de santuários geminados no parque livre;

•

Demolir parte das boxes existentes, agrupando-as de modo a construir santuários geminados com
parque de exercício e treinos individual no parque confinado;

2. NO GATIL
Neste momento, o gatil mantém-se interior e no 1.º andar do edifício principal da associação, encontrandose os gatos aí albergados em boxes de vidro sem nenhuma liberdade.
GARANTIREMOS:
Terminar o projecto já iniciado relativo ao novo gatil, dotando-o de uma parte interior e outra exterior, via
colocação das estufas exteriores em cada um dos quartos construídos, para que os gatos albergados na
associação possam ser livres em contexto de gatil;
Terminar o projecto já iniciado relativo à nova sala de quarentena de gatos;
PROMETEMOS
Estudar e organizar o open space existente no gatil interior, perspectivando a sua adaptação a hotel

animal.
3. CLÍNICA VETERINÁRIA
A clínica veterinária existente foi já totalmente renovada.
PRETENDEMOS
•

Dotá-la de mais e melhores equipamentos;

•

Ver finalizado o seu processo de licenciamento enquanto CAMV;

QUE PARCEIROS PRIVILEGIAMOS
Pretendemos manter ligação com:
•

Município de Santa Maria da Feira que está e se mostra sensível e pró-ativo nas questões do bem-estar
animal, saúde animal e saúde pública, minorando o sofrimento de canídeos abandonados ou vadios,
impedindo que continuem a gerar mais vidas sem abrigo, sem acesso a alimentação, nem cuidados de
saúde, garantindo a sua recolha, alimentação, alojamento, tratamento, castração/esterilização e vacinação.

•

Organizações para programas de estágio para estrangeiros e nacionais levando o nome da associação
cada vez mais longe.

•

Instituições sociais, promover junto delas o bem-estar animal e humano, garantindo a inserção de utentes
da CERCI Feira.

•

Escolas, garantindo a inclusão de jovens das escolas da área, jovens em risco;

•

Lares, garantindo o dinamismo de idosos.

•

Grupos escuteiros nacionais e estrangeiros, entre outros.
NÃO PRESCINDIMOS

•

Dar continuidade a todos os projectos em andamento;

•

Consolidar o serviço comunitário, com a finalidade de ajudar famílias em situação devidamente comprovada
de carência económica (via Atestado da Junta de Freguesia).

•

Promover acções de voluntariado, participação em campanhas de angariação de bens par animais;

•

Participar em eventos comunitários locais e nacionais para divulgação e promoção da causa animal;

•

Promover iniciativas de sensibilização para os maus-tratos e abandono animal, bem como, de
sensibilização para uma visão mais cívica dos donos de animais de estimação.

•

Garantir o serviço de grooming/tosquias, não só para os animais do abrigo, mas também para animais dos
sócios;

•

Construir um Hotel para animais – cães e gatos – enquanto projeto a longo prazo e futuro.
MARKETING/REDES SOCIAIS
QUEREMOS manter a transparência a que os sócios passaram a ser habituados relativamente aos
assuntos da associação;
ESPAÇOS VERDES
Estamos orgulhosos dos espaços verdes criados e pretendemos dar continuidade à sua presença enquanto
envolvência da associação, não só por sustentarem e organizarem a malha urbana, mas porque são
promotores de uma rede distribuidora de uma continuidade ecológica e cultural, essencial para a
sustentabilidade ambiental de qualquer urbe ou associação.
O que conhecemos dos colegas, habilita-nos a ter a certeza de que vai ser possível honrar o trabalho
de todos (as) os (as) que contribuíram para termos conseguido chegar até aqui.
Mantemos o Vigor, Acreditamos no futuro!

