“Espaço CãoViver  Centro de adopção, hospedagem e bemestar Animal sem fins
lucrativos”

Apresentação da Associação CãoViver
A associação CãoViver é uma organização não governamental sem fins lucrativos
legalmente constituída a 20 de Fevereiro de 2012 com a CAE 94995 e com número de
pessoa colectiva 510176780.
A sede da associação é na Rua José Domingos da Costa, n 111 Águas Santas  Maia, mas
desde sempre que a associação assumiuse em várias frentes e por essa razão a sua área
de acção referese a todo o grande Porto e arredores, não levantando barreiras no que diz
respeito à distância, quer nas adopções, quer no acolhimento.
A associação CãoViver funciona exclusivamente em regime de voluntariado e subsiste
essencialmente com donativos de particulares. A área de residência dos voluntários
alargase a todos os concelhos, facto que a associação tem em conta aquando das suas
decisões que exigem a deslocação dos mesmos.
O objecto social da associação é a protecção animal podendo este sudividirse nas mais
variadas vertentes.
A associação tem como médica veterinária responsável a Dra. Sara Curvelo do Hospital
veterinário +Ani+.

Missão da Associação CãoViver
A CãoViver  Associação de Protecção Animal tem como principais objectivos:
sensibilizar a comunidade em geral para o grande mal que constitui o abandono animal;
 promover a adopção responsável de animais de companhia;
 não compactuar com o abandono animal, recorrendo a meios legais, se necessário, para
responsabilizar os autores do mesmo;
 divulgar os animais que estão à responsabilidade e/ou à responsabilidade de terceiros;
 Aumentar o número de animais esterilizados, tendo em vista um maior controlo da
população animal;

 colaborar com estabelecimentos de ensino, no sentido de sensibilizar e educar as crianças
no que diz respeito à causa animal;
 colaborar, se possível, com entidades municipais, no sentido de divulgar os animais que
são capturados pelos serviços municipais, tendo em vista futuras adopções;
 resgatar, tratar, albergar e encaminhar para adopção animais que um dia foram
abandonados;
organizar e participar em campanhas e eventos relacionados com a área animal de forma a
promover o bem estar animal e apelar para a adopção de animais e esterilização como
medidas determinantes no combate ao abandono animal.

A Associação CãoViver na comunidade em geral
A Associação Cãoviver desde sempre adoptou uma forma de estar transparente e aberta,
estando disponível para prestar qualquer esclarecimento sobre alguma dúvida que surja em
relação à sua forma de actuar. Essa transparência permite que a população em geral se
sinta ligada à organização e se aproxime da mesma das mais variadas formas.
A forma da associação se ligar à comunidade em geral traduzse nas mais variadas
vertentes.
Voluntariado
A equipa de voluntários neste momento é constituída por 50 pessoas.
Sendo que a integração de voluntários na associação é contínua, a bolsa de voluntariado
está constantemente aberta, o que permite a integração da comunidade na realidade da
associação.
Recolha de géneros/ Pontos de Recolha/ Empresas aderentes a cartão de Sócios
A associação é activa no que diz respeito à recolha de ração e géneros em superfícies
comerciais. Através de empresas consegue a aproximação da população, pois permite que
as ajudas cheguem à associação sem causar transtorno a quem doa, isto no que diz
respeito a pontos de recolha.
O cartão de sócio dinamiza a relação da associação com os sócios e as empresas,
permitindo que estes usufruam de descontos nas empresas aderentes.
Redes Sociais
A associação está integrada nas mais variadas redes sociais e dispõe de um site que
permite obter toda a informação sobre a mesma (
http://associacaocaoviver.org
).
Encontrase registada em várias plataformas que promovem a solidariedade para com as
associações sem fins lucrativos e divulga os seus animais em espaços online.
Está ligada à comunicação social através de voluntários licenciados no respectivo curso e
particulares simpatizantes da associação, o que possibilita a publicação de apelos para
adopção em jornais.
Dispõe de um portefólio online, que contém todos os animais que aguardam um lar.
(
http://issuu.com/barbaraisabel9/docs/patudos_para_ado____o?e=0/13802243
)

Facebook da associação CãoViver

Site da associação

Estabelecimentos de ensino e entidades direcionadas para os mais jovens
Desde sempre que uma das grandes preocupações da associação é o impacto que poderá
ter nas crianças e jovens no que diz respeito à preocupação pelo bemestar animal.
Nesse sentido, impulsionamos a nossa presença em escolas e salas de estudo de forma a,
em conjunto com os professores e direcção da escola, termos um papel activo e
dinamizador da protecção animal junto dos mais novos.
Estimamos que o nosso contacto com entidades constituídas por jovens seja de duas
dezenas anualmente.
Eventos e campanhas

A presença em eventos e campanhas é uma realidade da associação Cãoviver. Estimase
que anualmente esteja presente em cerca de 80 eventos que decorrem durante todo o ano
e em vários conselhos do distrito do Porto.
A presença em eventos organizados pelas Juntas de Freguesia também são uma realidade
da associação, o que dá a conhecer a mesma e impulsiona a vertente social e solidária da
comunidade em que se insere.

Sobre o projecto “Espaço CãoViver  Centro de adopção, hospedagem e bemestar
Animal sem fins lucrativos”

Sendo que um dos objectivos da associação Cãoviver passa por resgatar, tratar, hospedar
e encaminhar para adopção animais de companhia, a necessidade de um espaço para o
efeito tornouse uma necessidade.
Após consulta do decreto de lei 260/2012 (e outros decretos importantes na questão
animal), contacto com a entidade emissora da licença de funcionamento (DGAV) e análise
minuciosa da situação financeira da associação, a associação deliberou que durante o ano
de 2015 procederia à construção de um centro de adopção, hospedagem e bemestar
Animal sem fins lucrativos, denominado de Espaço Cãoviver.
A associação Cãoviver prima pela discrição e preocupação pelo bemestar dos animais à
sua responsabilidade, assim como pela tranquilidade das pessoas que de alguma forma
estão relacionadas com a associação e espaço envolvente, pelo que temos a trabalhar
connosco pessoal devidamente especializado nas mais diversas áreas (de construção, de
saúde animal, jurídica, de arquitectura, de acústica, electrotécnica, gestão…) isto em regime
de pro bono.
O espaço Cãoviver terá de preencher os trâmites legais, quer no licenciamento das
infraestruturas, quer no PDM  resguardando claro a questão do ruído.
O espaço cãoviver terá de ser compatível no que diz respeito ás infraestruturas
necessárias ao licenciamento do local como centro de hospedagem de animais de
companhia sem fins lucrativos.
Descrição do Espaço CãoViver
O Espaço CãoViver  Centro de adopção, hospedagem e bemestar Animal sem fins
lucrativos será a “casa” da associação e dos seus voluntários.
Para além da vertente principal, que é o tratamento diário dos animais que serão alojados
temporariamente no Centro, é objectivo da associação ter uma vertente social e de
cooperação, pelo que pretende abrir as portas a quem quiser conhecer o espaço (escolas,
grupos, associações, particulares e outras entidades) e saber mais sobre a realidade com
que a associação Cãoviver se depara diariamente.
A Bolsa de voluntariado será promovida junto da comunidade envolvente, de forma a
integrar a população no Espaço CãoViver.
O Espaço  InfraEstruturas
A lei prevê determinados parâmetros para que as instalações funcionem dentro da
normalidade e legalidade.
Sendo que é objectivo da associação CãoViver licenciar o espaço junto de todas as
entidades competentes, este incluirá todos os espaços que constam no decreto de lei
260/2012.

Zona de albergue de canídeos
Exemplo de box

Está prevista a existência de 3 zonas de boxes destinadas a canídeos:
● Duas zonas para animais saudáveis (zona de boxes 1 e 2);
● Uma zona com duas boxes, que será a zona de quarentena  com saneamento
próprio.
A associação Cãoviver dispõe de estruturas préfabricadas e desmontáveis, pelo que não
será necessário erguer qualquer infraestrutura em cimento ou outro material para albergar
os animais.
A Maternidade será colocada num local mais resguardado e poderá albergar cadelas mães
e ninhadas.
O número de boxes que constituirá a zona de boxes corresponde ao número de
infraestruturas que possuímos actualmente:
● 20 boxes para animais saudáveis
● 2 boxes de quarentena
● 1 maternidade
Cada box tem uma área de 7,50m2 e servirá para albergar no máximo dois animais, sendo
que não é hábito da associação colocar animais em espaços comuns.
A lotação máxima do espaço será de aproximadamente 40 animais (número real ainda por
definir), informação que será colocada na mera comunicação prévia dirigida às entidades
competentes.
Sempre que se decidir aumentar o número de boxes ou aumentar a lotação máxima do
espaço, a associação terá de informar a entidade competente.

Para que o ambiente seja harmonioso, os animais terão um parque de passeio onde terão
acesso a várias zonas de sombra. Estes passearão individualmente nos momentos em que
os voluntários estão presentes.
Na ausência dos voluntários e responsáveis técnicos, os animais ficarão contidos nas boxes
destinadas à sua hospedagem.
Espaço interior
O espaço terá:
casa de banho de serviço
local de manuseamento de comida
local de convívio/workshops/palestras
recepção
escritório
local de armazenagem de material
local de armazenagem de ração

Gatil
Está prevista também a instalação de um gatil.
Este será composto por aproximadamente 6 boxes com as medidas regulamentadas por lei.
Terão acesso a luz e a um espaço de “recreio” com acesso a “distrações” naturais e outras.

O voluntariado
Os voluntários da associação têm como principais tarefas ( no espaço cãoviver):
Limpar o espaço envolvente e boxes dos animais;
Acomodar os animais de forma confortável;
Escovar e garantir o bom tratamento do pelo dos animais a cargo da associação;
Dar banho aos animais quando assim se justifique;
Garantir a alimentação dos animais mediante indicações da técnica responsável;
Observar possíveis focos de doença;
Efectuar tratamentos prescritos pela médica veterinária responsável;
Administrar medicação sob orientação médica;
Passear os animais;
Socializar os animais de forma a alcançar mais rapidamente uma adopção;
Manter todas as zonas de apoio cuidadas e limpas;

Expectativas e Objectivos
Comunidade escolar
A CãoViver pretende sensibilizar os mais novos para a causa animal através da criação de
actividades relacionadas com a área animal.
Famílias Carenciadas
Se possível e junto da autarquia ou de associações de caracter social destinadas à ajuda
humanitária, pretende assinalar famílias com carências económicas e com animais
domésticos, de forma a garantir que estes não passem necessidades alimentares e de
saúde.
Integrar eventos do concelho
A presença da associação em eventos e campanhas continua a ser um dos objectivos da
associação, no sentido de dar a conhecer o trabalho feito até então e sensibilizar a
população e comunidade para a causa animal.
Workshops/Palestras relacionadas com a protecção Animal
Havendo condições para tal, pretendese aproveitar o Espaço Cãoviver para dinamizar a
causa animal através de workshops e palestras da própria associação ou recorrendo a
convidados.
Parcerias com clínicas veterinárias da zona
Estabelecer ligação com clínicas veterinárias da zona.
Bolsa de voluntariado
Pretende dar a conhecer a possíveis voluntários quais as tarefas que predominantemente
fazem parte do dia a dia da associação.
Aumento de animais esterilizados através de campanhas de sensibilização
Todos os animais da associação são esterilizados aquando da entrega para adopção, pelo
que estaremos a contribuir directamente para o controlo da população de animais
domésticos existente.
Através de protocolos com clínicas e através da sensibilização de eventuais proprietários de
animais domésticos, pretendese que estes sejam esterilizados e que assim não nasçam
ninhadas indesejadas.
Informar e ajudar actuais proprietários a respeitar a lei da posse de animais domésticos
Pretende contribuir para que todos os animais sejam chipados, vacinados e registados na
respectiva junta de freguesia através de campanhas de sensibilização e entrega de flyers
informativos.
Incrementar a adopção de animais domésticos de forma responsável
Sendo que um dos objectivos principais da associação é o encaminhamento responsável de
animais para novos lares, pretendese incentivar a adopção de animais de companhia

através de iniciativas no espaço da associação e promovendo a participação da população
nessas iniciativas.
Conclusão
Com o Espaço CãoViver, a associação espera dar o seu contributo na luta contra o
abandono animal e pelo bemestar dos animais de companhia.
Espera também incrementar o gosto pelo voluntariado, não só na área animal mas também
na área humana, mostrando que o retorno, apesar de não ser financeiro, existe.
A adopção de animais, a ajuda no controlo da população canina e felina através da
esterilização e recolha sempre que possível, a ajuda a famílias carenciadas, os
conhecimentos que pode transmitir à comunidade e a dinamização através de eventos,
constitui parte dos grandes objectivos que a associação reserva para o Espaço CãoViver.
Os responsáveis pela associação, assim como os seus voluntários são pessoas que
preservam a integridade, quer dos animais, quer das pessoas, pelo que será feito um
seguro de responsabilidade civil para precaver eventuais problemas.
Estando cientes de que uma instituição como a que se pretende erguer, exige um alto grau
de responsabilidade (factor que desde sempre está presente na CãoViver), a associação
será a primeira a assumir e encontrar soluções para eventuais problemas que possam
surgir, tanto a nível interno como externo.
Como foi referido anteriormente, a CãoViver é uma associação que prima pela discrição,
conseguindo facilmente estabelecer laços de empatia e harmonia com a comunidade.
Esses laços são imensamente valorizados pela associação, pois esta apenas existe com o
apoio e ajuda da população em geral.

