Preenchimento do formulário
Continuação

2. Selecione qual
a Espécie, o Sexo
e a Classe etária
a partir das listas
disponíveis;

3. Selecione Sim
ou Não para
indicar o estado
do cadáver e a
existência de
outros cadáveres
da mesma espécie
no local;
4. Clique em
Registar para
submeter a sua
notiﬁcação.

Que outras funcionalidades estão
disponíveis na ANIMAS?

Direção Geral
de Alimentação
e Veterinária

Encontrou um Animal
Selvagem Morto?
Notiﬁque-o!

No Menu da
aplicação, pode
consultar os seus
registos e as suas
fotograﬁas.

Contribua para uma melhor vigilância
da fauna selvagem

O Mapa de
Ocorrências permite
acompanhar,
em tempo real,
todas as notiﬁcações
efetuadas em
Portugal.

Obrigado pela sua
colaboração!

https://animas.icnf.pt

Porque é importante notiﬁcar os
animais encontrados mortos?

Como se notiﬁca?

Quando se conhecem os valores normais
de mortalidade de uma espécie, é possível
identiﬁcar situações em que essa
mortalidade está aumentada e que
precisam de ser investigadas. Nestas
situações, as Autoridades Competentes
devem atuar rapidamente, sendo, pois,
necessário que sejam notiﬁcadas de
imediato.
Além disso, a mortalidade é um indicador
fundamental para a deteção precoce de
doenças de evolução aguda, como por
exemplo a Peste Suína Africana em javalis.

A notiﬁcação pode ser efetuada através do
telemóvel, do tablet ou online, com recurso
à Aplicação de Notiﬁcação Imediata da
Mortalidade
de Animais
Selvagens
(ANIMAS), que pode ser acedida em:

Para que vão servir essas
notiﬁcações?
A notiﬁcação de animais selvagens
encontrados mortos vai permitir:
• Estabelecer valores de base de
mortalidade e limiares de alerta para as
várias espécies;
• Avaliar e identiﬁcar a necessidade de
proceder a colheita de amostras nos
animais encontrados mortos;
• Permitir remoção e eliminação dos
cadáveres mais rápida e eﬁciente;
• Aplicar medidas de controlo adequadas
e atempadas.

https://animas.icnf.pt
No primeiro acesso é solicitado o endereço
de email; a conﬁrmação do registo é
validada através do link enviado para o
email fornecido.

Que espécies devem ser
notiﬁcadas?
A ANIMAS permite notiﬁcar animais
encontrados mortos de todas as espécies
selvagens de mamíferos, aves, répteis,
anfíbios e peixes.

Em que consiste a notiﬁcação?
A notiﬁcação de um animal encontrado
morto (ocorrência) consiste numa fotograﬁa
do cadáver, nas coordenadas geográﬁcas
do local onde este se encontra e no
preenchimento de um formulário simples.

Preenchimento do formulário

1. Clique no Ícone
da Câmara para
fotografar o
cadáver;

Quem pode notiﬁcar?
Todos os que frequentam os espaços
naturais (médicos veterinários, agentes do
SEPNA, guardas ﬂorestais, vigilantes da
natureza, caçadores, gestores de zona de
caça, investigadores e público em geral).

Nota: Ao utilizar o telemóvel ou o tablet, as
coordenadas geográﬁcas do local são registadas
automaticamente. Se o registo for efetuado
posteriormente, online, a localização terá que ser
marcada no mapa.

