REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO
PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS
CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA
(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2019
(Despacho n.º 6258-A/2019, de 2 de julho)

Construção de Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim
(Contrato (extrato) MAI/DGAL nº 376/2019, DR nº 172, de 2019-09-09)

Contrato-programa

Execução da obra

Investimento
aprovado constante
do contrato-programa

Investimento
aprovado em
reprogramação

Comparticipação
total aprovada

Adjudicação c/ IVA
e administração
direta

Investimento total
realizado elegível
(custo elegível)

Investimento
total realizado
(custo total)

112.360,19 €

183.763,24 €

50.000 €

183.763,34€

169.821,92 €

180.846,20€

Regime de execução da obra: empreitadas e administração direta

Localização
Zona de
Atividades
Económicas
de Almeirim
(1)

Período de realização: de 2019/05/13 a 2020/10/16

Área total e
área de
implantação

Componentes do projeto

2.370 m 2
565 m 2

Área murada: 46 celas (41 normais, 2 para gatos, 2 para
quarentena, 1 para outros animais); edifício esterilização,
arrecadação, armazéns e arrumos; edifício receção e
portaria; pátio central. Área envolvente.

Capacidade (1)
cães

gatos

outros

74

12

1

Conforme Despacho nº 3321/2018, indicadores previstos para financiamento: valor da área média a afetar por cão (1,7m2) e da área mínima a afetar
por gato (0,5m2), e por cada compartimento para outras espécies (3m2), sem prejuízo da adequação dos valores pelos responsáveis do Centro.
Considera o resultado da divisão entre a área total por espécie e o valor de referência do Despacho, arredondado para o número inteiro inferior.

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO
PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS
CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA
(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2019
(Despacho n.º 6258-A/2019, de 2 de julho)

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Arruda dos Vinhos
(Contrato (extrato) MAI/DGAL nº 376/2019, DR nº 172, de 2019-09-09)

Contrato-programa

Execução da obra

Investimento
aprovado constante
do contrato-programa

Investimento
aprovado em
reprogramação

Comparticipação
total aprovada

Adjudicação c/ IVA

Investimento total
realizado elegível
(custo elegível)

Investimento
total realizado
(custo total)

83.570,40 €

-

50.000 €

134.137,18 €

133.664,95 €

140.127,59 €

Regime de execução da obra: empreitada

Localização
Lavra, junto
à ETAR de
Arruda dos
Vinhos
(1)

Período de realização: 2020/05/20 a 2020/10/14

Área total e
área de
implantação

Componentes das Instalações

3.160,00 m 2
260,35 m2

Três edifícios de um piso: canil (13 celas para cães, 1 para
outros animais e 2 para quarentena e espaço circulação);
gatil (3 celas e espaço circulação), espaço receção e entrada,
sala de espera, gabinete veterinário, sala de recobro, sala
polivalente, vestiário/balneário, instalações sanitárias,
espaço de armazém e de arrumos. Área envolvente.

Capacidade (1)
cães

gatos

outros

28

11

1

Conforme Despacho nº 3321/2018, indicadores previstos para financiamento: valor da área média a afetar por cão (1,7m2) e da área mínima a afetar
por gato (0,5m2), e por cada compartimento para outras espécies (3m2), sem prejuízo da adequação dos valores pelos responsáveis do Centro.
Considera o resultado da divisão entre a área total por espécie e o valor de referência do Despacho, arredondado para o número inteiro inferior.

REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO
PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS
CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA
(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2019
(Despacho n.º 6258-A/2019, de 2 de julho)

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia dos Municípios do Cadaval e Bombarral
(Contrato (extrato) MAI/DGAL nº 376/2019, DR nº 172, de 2019-09-09)

Contrato-programa

Execução da obra

Investimento
aprovado constante
do contrato-programa

Investimento
aprovado em
reprogramação

Comparticipação
total aprovada

Adjudicação c/ IVA

Investimento total
realizado elegível
(custo elegível)

Investimento
total realizado
(custo total)

318.000,00 €

-

100.000 €

333.794€

327.031,19 €

327.031,19 €

Regime de execução da obra: empreitada

Localização
Vale da
Palha,
freguesia
de Cadaval
e Pêro
Moniz
(1)

Período de realização: 2020/04/27 a 2021/03/19

Área total

Componentes das Instalações

3.160,00 m2

Blocos de piso único e espaços exteriores: serviços administrativos
(atendimento, receção, arquivo), gabinete veterinário, sala de
enfermaria e de cirurgia, sala de recobro, sala de banhos e tosquias e
instalações sanitárias, 8 celas para cães, 3 celas para gatos, 3 celas
para outros animas, 3 celas para isolamento, arrecadações, sala de
occisão e depósito de cadáveres, espaços de recreio para cães, área
de campanhas de vacinação e área de lavagem de veículos.

Conforme informação final dos Municípios.

Capacidade (1)
cães

gatos

outros

32

18

3

