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Órgãos sociais, associados, colaboradores, voluntários e
parceiros, unidos num objetivo comum:

a defesa e a protecção de todos os animais
A Lista B é composta por pessoas que partilham uma história de voluntariado na AZP,
que conhecem a Associação a fundo e que possuem o conhecimento necessário de
que a AZP necessita para continuar a cumprir a sua importante missão.
A esta equipa juntam-se associados antigos da AZP que, acompanhando há vários anos
a Associação, consideram ser este o momento necessário para também darem o seu
contributo.
Também temos novas pessoas de áreas como a Gestão de Empresas e Finanças, tão
indispensáveis para a AZP.
A AZP – Associação Zoófila Portuguesa nasceu há quase 20 anos, e era a partir de um
pequeno consultório na Av. Conde de Valbom que exercia a sua missão: a de defender
e proteger todos os animais, em particular os que se encontram a situação de
sofrimento e risco de vida.
Graças particularmente à valiosa equipa, que compõe o seu quadro de pessoal, a AZP
tem conseguido ultrapassar várias adversidades e desafios sendo agora necessário
avançar rumo a um novo futuro.

O que iremos fazer
Prioridades
Vamos investir no desenvolvimento da missão da AZP, através da prestação de
cuidados médico-veterinários de qualidade para cuidar e salvar mais animais.
No entanto, sabemos que a Associação teve, em 2018, resultados negativos na ordem
dos 90 mil euros, o que implica que os capitais próprios sejam negativos, e exigirá de
nossa parte um absoluto rigor na área financeira. Assim, para nós, há que
prioritariamente analisar o real estado financeiro da Associação que irá ditar a nossa
actuação e aposta futuras.
O equilíbrio financeiro da AZP será, assim, uma prioridade máxima.
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Tendo presente esta limitação e conscientes das dificuldades com que nos iremos
deparar, iremos manter um espírito forte, de dinamização da Associação, contando
com o conhecimento e empenho dos colaboradores da AZP e de vários grupos de

trabalho que serão criados.

Obter a declaração de Utilidade Pública para a AZP
A AZP é uma instituição humanitária de interesse público sendo fundamental
conseguir a alteração do seu estatuto para utilidade pública podendo, caso seja
aceite, beneficiar de isenções fiscais e permitir a obtenção de financiamento através
do mecenato.

Propor a alteração dos Estatutos
Reformular os Estatutos, tornando-os mais adequados à missão da AZP,
nomeadamente propondo a não remuneração dos Órgãos Sociais e a limitação de
mandatos.

Envolver a comunidade e partilhar conhecimentos
Individualmente somos pequenos, juntos somos mais! A comunidade assume uma real
importância na troca de experiências, estratégias, na partilha de respostas, permitindo
ir muito mais além na promoção e defesa dos animais. Queremos saber o que os
outros fazem, como o fazem e criar sinergias para, em conjunto, sermos mais fortes.

Sensibilizar, informar e educar
Apostar na construção e divulgação das melhores práticas nas áreas do bem-estar
animal, prevenção de maus-tratos, negligência e abandono e de conteúdos
relacionados com a saúde, necessidades e especificidades dos animais que partilham a
sua vida connosco, reforçando a importância da identificação, vacinação e de uma
alimentação de qualidade, entre muitos outros temas relevantes.

Apoiar os mais necessitados
Os animais errantes, apesar da sensibilização crescente que tem vindo a ser feita nesta
área de actuação, continuam a necessitar de uma intervenção concertada que lhes
proporcione melhor qualidade de vida e bem-estar nas colónias onde vivem. Assim, a
promoção do controlo populacional dos animais errantes será uma nossa aposta e a

defesa intransigente da vida dos animais cuja casa é a rua.
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Promover adopções responsáveis
Milhares de animais continuam a ser abandonados anualmente e todos eles anseiam
por uma família. Adoptar um gato ou um cão é um acto de grande responsabilidade,
implicando um compromisso para toda a família e para a vida.
Propomo-nos dinamizar as adopções, acompanhando todo o processo desde a
divulgação, selecção dos candidatos ao follow-up, incentivando uma adopção
responsável.

Redefinir preços
Estudar financeiramente e implementar medidas que possam facilitar a redução de
preços nas áreas mais importantes para o bem-estar dos animais (esterilização e
vacinação), sempre numa óptica de procurar garantir uma acessibilidade que permita
aos tutores a capacidade financeira para assegurar estes cuidados aos animais.

Apostar em relações fortes
Promover o fortalecimento das relações com todos, colaboradores, voluntários,
parceiros, fornecedores, com base na transparência e na exigência de uma conduta

ética irrepreensível.

Apostar numa comunicação eficiente
Promover um espaço de diálogo, ouvindo a opinião de todos e incentivando a troca
de ideias. Apelar aos conributos de todos nos grupos de trabalho temáticos.

Ouvir os associados
Reforçar o encontro entre a AZP e os associados. Saber das suas necessidades, dos
animais da sua família, promover a sua participação, apreciar e responder a todas as
sugestões. É muito importante criar os espaços necessários para promover e solidificar
esta interacção.

Apostar no atendimento
Iremos implementar um conjunto de procedimentos com o objectivo de melhorar o
atendimento por forma a minimizar os tempo de espera, aumentar a qualidade da
informação transmitida, agilizar contactos, promovendo uma cultura de

proximidade entre a Associação e os associados.
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Ouvir os colaboradores
Só através de uma escuta activa, de uma gestão participativa, poderemos melhorar
a organização da AZP e implementar procedimentos médico-veterinários,
administrativos e financeiros de modo a, juntos, construirmos uma Associação cada dia
mais forte. Ninguém conhece melhor os problemas operacionais da AZP do que a
equipa que todos os dias lá está. O que está bem, o que está mal, o que pode e deve
ser melhorado.

Investir em formação
A AZP conta com uma equipa com uma vasta experiência que deverá ter a
possibilidade de enriquecer-se e actualizar-se através de uma aposta na sua
formação contínua.

Apostar na melhoria das instalações
É fundamental garantir o cumprimento de todas as exigências de assepsia, segurança e
conforto dos animais internados, proporcionando as condições necessárias para que
sejam assistidos com qualidade.

Colaborar com os parceiros
Investindo no trabalho em rede, aproximando associações que partilham a mesma
visão da defesa dos direitos dos animais e proporcionando aos parceiros da AZP o que
nos distingue de outras associações: a prestação de cuidados médico-veterinários,
centrando a tónica na qualidade, tendo em vista o apoio ao maior número possível de
animais.

A nossa equipa conta com elementos responsáveis nas áreas
necessárias para o reforço da missão da AZP.

Contamos consigo no dia 2 de Junho darmos um novo
balanço à AZP! O seu voto é o primeiro passo.
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