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 2020
(Despacho nº 10285/2020, de 26 de Outubro de 2020)

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Sesimbra
(Contrato (extrato) MMEAP nº 1/2021, DR nº 2, 2ª Série, de 2021-01-05)

Contrato-programa

Execução da obra

Investimento aprovado e do
contrato-programa

Comparticipação total
aprovada

Investimento total realizado

Investimento total elegível
realizado

547.049,13€

50.000 €

618.006,14 €

392.220,47 €

Regime de execução da obra: empreitada.

Período de realização: 2019-02-19 a 2020-09-18.

Localização

Componentes do projeto

Sesimbra

Construção de Canil, Gatil e Posto Veterinário Municipal: parque exterior para receção do
público com animais e estacionamento, acesso coberto para viaturas de recolha e receção
de animais; atendimento geral/receção; sala para esterilizações; sala de tratamentos/
enfermaria/vacinação; sala de recobro; canil com 22 celas; 2 celas para gatil; 4 celas para
outros animais; 2 celas para isolamento/sequestro; espaços para armazenamento de
equipamentos de captura, produtos de limpeza e de alimentos; instalações sanitárias com
duche e copa; 3 áreas de recreio dos animais; corredor de circulação a tardoz, ligando os
espaços funcionais, interrompido para separação física com a área de alojamento.

(1)

Capacidade

(1)

60 cães
60 gatos

Conforme informação do Município (candidatura). Considera o número de celas indicado e as áreas mínimas legais por animal para o efeito.

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 2020
(Despacho nº 10285/2020, de 26 de Outubro de 2020)

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Setúbal
(Contrato (extrato) MMEAP nº 1/2021, DR nº 2, 2ª Série, de 2021-01-05)

Contrato-programa

Execução da obra

Investimento aprovado e do
contrato-programa

Comparticipação total
aprovada

Adjudicação c/ IVA

Investimento total
realizado elegível

Investimento total
realizado

53.775,00 €

15.000 €

111.292,79 €

111.292,79 €

111.292,79 €

Regime de execução da obra: empreitada

Localização
Poçoilos
(S. Sebastião)
(1)

Período de realização: 2021/01/25 a 2021/04/25

Componentes das Instalações
Requalificação do canil existente: parque de exercícios, adjacente ao atual canil,
em área vedada, para os cães confinados ao pavilhão de alojamento; recinto de
2
alojamento em grupo, organizado em 14 parques (parcelas vedadas de 70m cada
e respetivo equipamento, cada uma para 4 a 6 cães); requalificação paisagística
(reabilitação do espaço verde e dos acessos ao equipamento).

Conforme informação do Município.

Capacidade

80 cães

(1)

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 2020
(Despacho nº 10285/2020, de 26 de Outubro de 2020)

Ampliação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Sintra
(Contrato (extrato) MMEAP nº 1/2021, DR nº 2, 2ª Série, de 2021-01-05)

Contrato-programa

Execução da obra

Investimento aprovado e do
contrato-programa

Comparticipação total
aprovada

Investimento total
apresentado

Investimento total elegível
apresentado

48.728,70 €

15.000 €

94.677,04 €

57.777,98 €

Regime de execução da obra: contratos de fornecimento e
montagem de equipamentos e administração direta.

Período de realização: entre 2017 e 2020.

Localização

Componentes do projeto

Sintra

Construção de parque de alojamento para matilhas de cães silvestres, que inclui 3 boxes
para alojamento individual de treino e tratamento (ampliação); Construção de
parque/armadilha para recolha e manutenção de cães silvestres de matilha (ampliação);
Construção de 29 boxes de alojamento de canídeos para adoção (ampliação); Construção
de 12 boxes de alojamento de canídeos; Construção de 4 gatis (modernização);
Requalificação de boxes para gatis; Requalificação da sala de cirurgia e de esterilização.

(1)

Conforme informação do Município (candidatura).

Capacidade

120 cães
30 gatos

(1)

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 2020
(Despacho nº 10285/2020, de 26 de Outubro de 2020)

Modernização do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Vila Franca de Xira
(Contrato (extrato) MMEAP nº 1/2021, DR nº 2, 2ª Série, de 2021-01-05)

Contrato-programa

Execução da obra

Investimento aprovado e do
contrato-programa

Comparticipação total
aprovada

Investimento total realizado
(conforme adjudicação)

Investimento total realizado
elegível

61.822,80 €

15.000 €

77.310,63 €

77.310,63 €

Regime de execução da obra: empreitada.

Período de realização: 2021/04/19 a 2021/09/30.

Localização

Componentes do projeto

Castanheira
do Ribatejo

Requalificação do CRO existente, dotando-o de instalações para realização
de esterilizações, através da reabilitação de um edifício existente, com
função principal de armazenagem. O edifício, de piso único e 2formato
retangular, com uma área de implantação/construção de 109m , dispunha
de três compartimentos, ocupados com arrumos gerais, balneários e
instalação 2sanitária, tendo-se adaptado o espaço
específico dos arrumos
2
(77.80m ), destacando uma área de 54m , organizada com o circuito
funcional entrada-preparação/higienização-esterilização-recobro-saída.

(1)

Conforme informação do Município (candidatura).

Capacidade

108
animais

(1)

