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REQUERIMENTO 

Esclarecimentos sobre a construção do Centro de Bem-Estar Animal 
 

  

Exmo. Senhor  

Dr. José Joaquim Leitão  

Presidente da Assembleia Municipal de Almada  

  

A representação Municipal do Partido Pessoas-Animais-Natureza na sessão ordinária da Assembleia Mu-

nicipal de Almada nos dias 21 e 22 de junho de 2022, questionou a Câmara Municipal de Almada sobre 

desenvolvimento do projeto de construção do novo Centro de bem-estar animal, mas não obteve respos-

tas suficientemente esclarecedoras. 

 

Esta obra é absolutamente fundamental para um concelho com a dimensão e importância de Almada 

que tem um Centro de Recolha Oficial notoriamente pequeno e sem condições para responder às neces-

sidades atuais, tanto em termos de bem-estar animal como em termos de recolha de animais abandona-

dos ou vítimas de maus-tratos. As associações do concelho lutam também diariamente com dificuldades 

diversas devido à falta de espaço ou ao espaço desadequado e sempre sobrelotado.  

 

Um centro que proporcione de facto, o bem-estar animal, precisa de reunir todas as condições para que 

possa acolher animais em risco, oferecendo simultaneamente serviços úteis à comunidade. O que se 

pretende é que este espaço permita a reintegração dos animais na sociedade, estimule o convívio entre 

pessoas e animais, no fundo, que promova uma nova cidadania. Só assim se combate o abandono e a 

sobrepopulação de animais errantes. 
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Face ao exposto, e ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 14.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Almada, vimos solicitar que Vossa Excelência se digne diligenciar junto da Câmara Municipal 

de Almada a obtenção de esclarecimento acerca do seguinte:  

 

1) Em que estágio do processo se encontra o projeto de construção do centro de bem-estar ani-

mal de Almada? 

2) Quais as datas previstas para as novas etapas necessárias para a sua construção? 

3) Solicitamos que nos seja enviado o projeto de arquitetura do mesmo ou disponibilizado para 

consulta em local a indicar.  

  

Com os melhores cumprimentos,  
  
Almada, 23 de agosto de 2022  
 

Pessoas –Animais –Natureza 

 

Margarida Paulos 

(Deputada Municipal do PAN) 
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