
1 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM DE MIRANDA DO CORVO 

 

Autor: Joana Marçalo de Paiva (em representação da Juventude Socialista de Miranda do 

Corvo) 

Categoria: Ambiente e saneamento básico 

Assunto: Campanha de esterilização de animais de companhia. 

Descrição: A esterilização de animais de companhia é uma medida de extrema importância 

para a saúde pública e para o bem-estar animal, sendo fundamental para o controlo populacional. 

A esterilização combate os problemas associados ao abandono de animais (cuja principal causa 

se prende com a procriação indesejada) e, consequentemente, à sobrepopulação de animais de 

rua. Considerando que cada cadela pode ter dois partos por ano (aproximadamente 16 cachorros) 

e cada gata pode ter três partos por ano (15 gatinhos), a ausência de controlo de natalidade assume 

um efeito exponencial na população de animais errantes (e.g. em 6 anos, uma cadela e seus 

descendentes podem gerar 73 mil novos animais, enquanto que uma gata e seus descendentes 

podem gerar até 24 mil gatinhos), constituindo um problema de saúde pública pela possibilidade 

de transmissão de doenças (zoonoses) e causa de acidentes de viação.  

Além do controlo populacional, a esterilização precoce auxilia a prevenir o desenvolvimento 

de certas doenças relacionadas com o aparelho reprodutor e tem benefício direto e comprovado 

na qualidade de vida e aumento da esperança média de vida dos animais, bem como potencia 

alterações positivas no seu comportamento aumentando a sua sociabilidade (e.g. eliminação de 

comportamentos de cio e marcação de território, atenuação de comportamentos de agressividade). 

Atendendo às competências das autarquias na defesa e proteção da saúde pública e do bem-

estar animal conforme a legislação mais recente, o incentivo à esterilização de cães e gatos assume 

particular relevância, esclarecendo os munícipes sobre o conceito de bem-estar animal e 

sensibilizando para a importância desta medida. A esta necessidade não pode ser alheio o 

conhecimento de que muitas famílias detentoras de animais de companhia são famílias com 

escassos recursos económicos, constituindo a dificuldade financeira um dos principais motivos 

para os proprietários não promoverem o controlo reprodutivo dos seus animais. 

 

Assim, esta proposta visa o desenvolvimento de uma campanha de esterilização de animais de 

companhia através do estabelecimento de parcerias com as clínicas veterinárias e com as 

associações de proteção animal sediadas no concelho de Miranda do Corvo. Mais concretamente, 

propomos a comparticipação dos procedimentos de orquiectomia (castração) e 

ovariohisterectomia (esterilização) realizados nas clínicas veterinárias sediadas no concelho, nos 

seguintes termos: 

- Comparticipação total dos procedimentos realizados por proprietários residentes no município 

e que se encontrem em situação de comprovada carência económica, ou dos procedimentos 
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destinados a animais errantes acolhidos ou sinalizados pelas associações de defesa animal 

sediadas no concelho;  

- Comparticipação parcial dos procedimentos realizados pelos restantes proprietários residentes 

no município (população geral). 

 

Para a atribuição destes apoios (reembolso contra fatura), devem observar-se as seguintes 

condições: 

- Os detentores do animal devem ter residência fiscal no concelho de Miranda do Corvo, bem 

como as associações de proteção animal devem estar sediadas no concelho;  

- O animal deve estar efetivamente alojado no concelho de Miranda do Corvo; 

- Cumprimento das obrigações legalmente previstas para a detenção de animais de companhia e 

das restantes obrigações legais e regulamentares para com o animal (e.g. registo/licença, 

vacinação obrigatória); 

- Apresentação de comprovativo de situação de comprovada carência económica nos casos 

aplicáveis. 

 

Esta campanha teria duração até esgotar a verba disponível (25 mil euros). Com o objetivo de 

dar prioridade à população mais carenciada, poderia ser definida uma percentagem específica da 

verba disponível especialmente dirigida para esta franja da população e situação de animais 

errantes, ou, em alternativa, o programa poderia desenrolar-se por duas fases, sendo uma primeira 

fase de candidaturas apenas dirigida a pessoas em situação de carência socioeconómica e animais 

de rua sinalizados por associações e uma fase posterior aberta também à população geral, até ao 

gasto da totalidade da verba disponível.  

 

Freguesia: Todo o concelho. 

Ficheiros em anexo: Documentação de referência para a fixação do valor da comparticipação 

por parte do município: 

- Doc. 1: Estimativa de custos de procedimento de esterilização após consulta ao Centro 

Veterinário de Miranda do Corvo (valores exclusivamente aplicáveis à presente proposta)1; 

- Docs. 2 e 3: Exemplos de medidas semelhantes adotadas por outros concelhos - Gouveia e 

Reguengos de Monsaraz - onde constam os valores dos apoios financeiros concedidos por estes 

municípios; 

                                                             
1 Foi realizada consulta prévia acerca do custo de esterilização cirúrgica de canídeos e felídeos dirigida às 
clínicas veterinárias que operam no município (“Centro Veterinário de Miranda do Corvo” e “Zoosaúde – 
Serviços Veterinários, Lda.”). Até ao momento de submissão da presente proposta (e aproximando-se o 
prazo limite de candidaturas), não obtivemos resposta por parte da clínica “Zoosaúde”. Contudo, na 
eventualidade de resposta posterior por parte da entidade, disponibilizamo-nos a encaminhar essa 
informação. 
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- Doc. 4: Despacho n.º 3283/2018, de 3 de abril, respeitante à campanha de esterilização de 

cães e gatos de companhia realizada no ano transato e onde consta o valor fixo atribuído pelo 

Governo por cada esterilização. 


