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Proposta de Lei n.º 61/XIV/2ª 

Aprova o Orçamento do Estado para 2021 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine 

Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª: 

 

Artigo 211.º 

Centros de recolha oficial de animais, apoio à esterilização e à promoção do bem-estar animal 

1 - Em 2021, o Governo transfere para a administração local a verba de € 6 550 000,00, sendo 

€ 5 800 000,00 para investimento nos centros de recolha oficial e no apoio para melhoria das ins-

talações das associações zoófilas legalmente constituídas, cujos incentivos são definidos nos ter-

mos de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias 

locais, do ambiente e da agricultura, para efeitos do disposto na Portaria n.º 146/2017, de 26 de 

abril, e € 750 000,00 ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 27/2016, de 23 de 

agosto, e do artigo 8.º da referida Portaria, com a seguinte desagregação: 

a) De € 2 000 000,00 para apoiar os centros de recolha oficial de animais nos processos de 

esterilização de animais;  

b) […] 

2 - […]  

3 - […] 

4 - […]  

 

 FUNDAMENTAÇÃO  

A verba de € 600 000 proposta pelo Governo para ações de esterilização representa unicamente 

11% dos 5 milhões consagrados a medidas para o bem-estar animal. Sendo necessário melhorar e 

criar infraestruturas de acolhimento, é, no entanto, a montante que a questão do abandono tem 

de ser resolvida, não deixando nascer milhares de animais que nunca terão donos e cuja 
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manutenção em canis, para além da vida de sofrimento que representa para os próprios, 

constituiria para as câmaras  um  encargo de longo prazo que já está a ser contestado.  

Em 2019, segundo dados da DGAV, foram esterilizados 18 725 animais e o impacto, em termos de 

redução do abandono e dos animais na rua, foi insignificante. O alvo mínimo seria de 60 000 

animais a esterilizar em 2021, o que evitaria o nascimento de cerca de 300 000 animais, segundo 

dados da Campanha de Esterilização de Animais Abandonados.  

A Campanha Nacional de Esterilização deverá cobrir todo o território do continente, com 

esterilizações a realizar em todos os concelhos. 

 

Assembleia da República, 29 de outubro de 2020 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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