
Projecto “Aldeia dos Gatos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

~ 

Projecto comunitário para  
acolhimento de gatos ferais 

 



Projecto “Aldeia dos Gatos” 
Somos todos um. 

 
Tendo em mente que somos todos um e que desde sempre, humanos convivem com animais e todos somos dependentes uns dos 
outros, nasceu a necessidade deste projecto que aqui apresentamos  a “ Aldeia dos Gatos”. 
A associação depara-se diariamente com um sem número de colónias de gatos de rua, que apesar de para alguns serem um 
inconveniente são na realidade essenciais. Os gatos controlam pragas e fazem com  que variadíssimos habitats tenham uma 
harmonia devido à sua existência.  
Nem todos os gatos de rua, podem ter casa ou seriam felizes se vivessem confinados a uma . 
A Associação tem presente que nem todos são indiferente a estas situações,. Assim, vem a apresentar e propor uma estratégia 
conjunta que poderá além de resolver a situação trazer mais valias com a mesma. 
 
A associação pretende que em regime de patrocínio proceder à aquisição de 10 abrigos de madeira, a instalar em zonas onde 
hajam estas colónias ou nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto, ou espalhadas pelo País., conforme possa ser acordado 
entre as partes. 
 
Numa primeira fase deste projecto já foram instalados previamente 3 abrigos com resultados que superaram largamente as 
expectativa. 
Estes abrigos tem a mais valia de albergar 16 gatos, tendo uma parte na sua estrutura, que serve unicamente para recobro de 
situações cirurgias ou outros.  
Através de protocolos com os gabinetes da médico-veterinários municipais, a associação propõem a captura e 
esterilização/castração dos indivíduos, para que se possa controlar a colónia.  
Igualmente a associação através de cuidadores locais, ficará responsável pela alimentação da colónia, e da sua manutenção. 
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•Das vantagens: 
  Primeiramente a manutenção equilibrada e controlada das    
populações de  animais errantes 
  Uma maior segurança para animais, transeuntes e automobilistas. 
  Maior controlo sobre potenciais pragas de roedores 
  A interacção da comunidade que por muito que já intervenha não 
o faz com os cuidados que a mesma deve ter 
  A motivação educacional das crianças e populações que a 
sensibilidade de um projecto destes pode alcançar 
  O embelezamento das ruas, ou jardins onde implementados     
  Boas práticas ambientais e de protecção a animais errantes 
  A envolvência e motivação para que este género de projectos 
sejam replicados noutras zonas. 
   A forma como foi planeada a construção deste abrigo abre a 
possibilidade de recobro de gatos intervencionados no mesmo. 
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Dos custos 
Os custos associados à efectivação deste projecto não são valores excepcionalmente grandes pelo que a sua efectivação com 
pequenos custos é perfeitamente possível. 
Após pedidos de orçamentação os valores que nos foram apresentados são: 
 

O mecenato 
Abrigo de madeira com 1mt15 de largura por 1mt70 de altura com 8 lugares cada com 50x50 cms, 1 parte ampla na parte 
superior com 1m15 por 70 cms, com pequeno alpendre para resguardo de comedouros e bebedouros, transporte e 
montagem.  (vide foto no final) 

Aproximadamente 300€  
 
Cerca –( Leroy merlin )(19m2) – Paineis de 70cmsx180cms+-10=11 

Aproximadamente =150€ 

Portão de madeira 70x100cms =25€25.99€ 
Custo total da construção do abrigo  com vedação :  
   = 475€ 
445.89€ 
Encargos para a Associação: 
A associação possui material de captura: 
Através das campanhas de recolha de alimentos para animais em que participa a alimentação das colónia estariam 
asseguradas. De igual forma a disponibilização de cobertores e mantas de algumas entidades protocoladas assegurará a 
manutenção da colónia.  
Através da mão de obra voluntária, a associação responsabiliza-se igualmente pela manutenção do espaço, bem como a 
vigilância do mesmo. 
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Localização e implementação do 1º Abrigo deste projecto Piloto: 

Largo ao cimo da Rua da Fonte, Almornos 
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• Contactos: 
• Amover- Movimento Movido a 4 Patas 
• NIF:513095373 
• Telefones: 
• 916696449/915514948 
• Email: 
• geral@movidoa4patas.com 
• www.movidoa4patas.com 

 

 

mailto:geral@movidoa4patas.com

