PROGRAMA ANTÍDOTO – PORTUGAL
ACÇÃO CONTRA O USO ILEGAL DE VENENOS

INQUÉRITO SOBRE ENVENENAMENTO INTENCIONAL DE ANIMAIS
Através desde inquérito disponibilizado on-line, o Programa Antídoto pretende
recolher informações sobre casos de envenenamento ocorridos em Portugal, em
particular desde 1992. Estes dados permitem elaborar a base de dados que é decisiva
para o conhecimento da dimensão do uso de venenos e para a definição das áreas
geográficas e sectores sociais mais problemáticos.
Inquéritos semelhantes a este estão a ser disponibilizados a vários sectores que
podem estar relacionados ou ter informações preciosas sobre envenenamentos de
animais, como é o caso de Caçadores, Pastores e Criadores de gado, Médicos
Veterinários e Agentes da Autoridade, entre outros.
O Programa Antídoto agradece desde já a sua contribuição. Caso pretenda
saber mais sobre o Programa Antídoto – Portugal, use os seguintes contactos:
Morada: Travessa da Ferradura n.º 14, 1º Frente. 6000-293 Castelo Branco
Correio electrónico: antidotoportugal@gmail.com
Telefones: 919457984/272324272
Fax: 272324272
http://www.antidoto-portugal.org
Todas as informações devem ser incluídas nos espaços indicados de seguida, e
enviadas para os contactos acima indicados (de preferência via e-mail para
antidotoportugal@gmail.com)
Nota: Todos os dados de identificação de quem responde a este inquérito são facultativos. No
entanto, serão importantes para um futuro contacto por parte dos responsáveis do Programa
Antídoto.

Nome:
Morada:
Profissão:
Telefone:
Correio electrónico:
Fax:
É caçador?
(Sim/Não) Em que região?
É criador/proprietário de gado
(Sim/Não) Que tipo de gado?
Nº de efectivo?
Em que região?
Alguma vez os seus animais foram envenenados?

(Sim/Não)

Nota: Se Sim, preencher todos os dados no quadro seguinte.

Apresentou queixa às autoridades?
Quais?
Onde?
Resultados do(s) processo(s):
Apresentou queixa ou pediu apoio a outras entidades?
Quais?

(Sim/Não)
(Sim/Não)
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Qual foi o resultado?
Sugestões para diminuir o uso de venenos na sua região:

Tipo de venenos usados com mais frequência na região:

Outras informações relacionadas com a venda, detenção e uso de venenos (Locais de
venda, suspeitos, zonas mais críticas, etc.):

Já conhecia o Programa Antídoto?
Como tomou conhecimento

(Sim/Não)

Que sugestões tem para os responsáveis e organizações que compõem o Programa?
Comentários:

Nos quadros apresentados nas páginas seguintes, solicitamos todos os dados disponíveis
referentes a mortalidade de espécies domésticas e silvestres no período entre 1992 e 2003.
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NOTA: Considera-se Envenenamento Intencional a colocação de veneno com o objectivo de matar animais (domésticos ou silvestres).
Portanto, excluem-se as ingestões acidentais de pesticidas, medicamentos, etc.
Espécie

Nº de
indivíduos

Data
(DiaMêsAno)

Localidade (Lugar,
Freguesia, Concelho)

Tipo de local
(Pinhal, mato,
campos
agrícolas, zona
de caça – que
tipo?, etc)

Motivação/Causa

Tipo de Veneno

Comentários

Como tomou
conhecimento?
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Espécie

Nº de
indivíduos

Data
(DiaMêsAno)

Localidade (Lugar,
Freguesia, Concelho)

Tipo de local
(Pinhal, mato,
campos
agrícolas, Zona
de Caça – que
tipo?, etc)

Motivação/Causa

Tipo de Veneno

Comentários

Como tomou
conhecimento?
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