
 

Focinhos&Bigodes 

Associação Zoófila para Proteção de Animais Abandonados e Ambiente 

Carta de Apresentação 

O abandono de animais é um problema que afecta o mundo inteiro. Passou de um problema                

sazonal a um abandono permanente. Os maus tratos aos animais ganharam uma dimensão             

exponencial nos últimos anos, levando a sociedade a procurar novas respostas para esta             

realidade, como por exemplo, a nova lei sobre a proteção dos animais e o alargamento dos                

direitos das associações zoófilas (lei nº 69/2014). 

A Focinhos&Bigodes – Associação Zoófila para Proteção de Animais Abandonados e           

Ambiente, entidade sem fins lucrativos, que luta, incondicionalmente, pela dignidade dos           

corações de quatro patas, foi fundada no ano de 2006, por Ana Francisco e Paula Lopes e                 

ainda hoje se mantém na Associação. 

 

Missão Social Focinhos&Bigodes 

A Focinhos&Bigodes é constituída por voluntários para quem a atenção aos cães            

abandonados, maltratados ou de rua é um trabalho em prol da comunidade. A Associação              

tem um canil com capacidade para 60 cães, que se situa em Lisboa na Rua Padre Carlos dos                  

Santos, em S. Domingos de Benfica. Alguns dos seus membros acolhem, esterilizam e             

acompanham algumas colónias de gatos de rua. 

O objectivo da instituição é encaminhar os animais para uma adopção responsável, onde             

lhes seja proporcionado o acesso a uma vida digna devidamente alimentados e com             

cuidados veterinários adequados, para além de atenção e amor. Só assim será possível dar              

oportunidade a outros em dificuldades. 

Todos os cães protegidos pela Focinhos&Bigodes estão vacinados, desparasitados e          

esterilizadas/castrados, o que implica um esforço muito grande porque a Focinhos&Bigodes           

não dispõe de recursos próprios, estando dependente da boa vontade da sociedade civil. 

 

Pilares Focinhos&Bigodes 

1 – Acolhimento de animais abandonados 

2- Providenciar cuidados veterinários, alimentação e afecto 

3 – Encaminhamento para a adopção responsável 

4 - Envolver a comunidade 
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