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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Animais recolhidos na via pública passam a ser 
entregues no “Hotel de Animais de Companhia” 

 
Os animais capturados ou recolhidos na via pública no concelho de Sines passaram, no 1 de 
Abril, a ser entregues no centro de recolha oficial “Hotel de Animais de Companhia”, situado na 
Zona Industrial Ligeira, Lote 2, em Santiago do Cacém, sendo inactivado o espaço de recolha que 
a Câmara Municipal de Sines dispunha na ZIL 2 de Sines. 
 
“A Câmara tem o dever de zelar pela saúde pública e garantir a higiene pública e tranquilidade 
da população. As situações criadas pelos cães errantes geram problemas que têm de ser 
resolvidas pelos serviços da autarquia”, diz Manuel Coelho, presidente da Câmara Municipal de 
Sines.  
 
“As experiências anteriores não resultaram, pelos problemas criados com o ruído dos cães 
capturados, particularmente durante a noite, e os incómodos causados aos moradores da 
proximidade. Fazer um investimento de algum vulto num local afastado do centro urbano levaria 
a problemas de vigilância e custos de manutenção elevados. Neste quadro, estudámos a solução 
mais exequível e mais racional, contratando com uma entidade que garanta condições 
adequadas para resolver este problema”, acrescenta o autarca, justificando a opção tomada. 
 
Os animais não reclamados pelos seus detentores no prazo de 8 dias serão preferencialmente 
dados para adopção e, em último caso, sujeitos a eutanásia. 
 
O custo mensal do serviço contratado está fixado em 835 euros. 
 
O Hotel de Animais de Companhia pode ser contactado através dos telefones 269 826 302 e 968 
763 632.  
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


