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Assunto: Transporte de animais vivos por via marítima

Destinatário: Ministra da Agricultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O PAN tem vido a apontar várias irregularidades no que diz respeito ao transporte de animais
vivos por via marítima através da formulação de perguntas junto do Ministério da Agricultura.
As respostas providenciadas vão sempre no sentido de que está a ser cumprida de forma estrita
e rigorosa a legislação em vigor.
Porém, o que na prática se tem verificado é um constante atropelo aos mais elementares
princípios da salvaguarda do bem-estar animal que este tipo de transporte proporciona.
Prova disso, foi a mais recente queda de um bovino ao rio Sado, aquando do embarque do
navio URANUS L que decorreu no dia 9 de junho, pelas 9h00, no porto de Setúbal.
Assim, e ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República
Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem
o grupo parlamentar do PAN, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos
que antecedem, solicitar as seguintes informações ao Ministério da Agricultura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Quanto tempo permaneceu o animal no rio?
Por que meios foi capturado?
Qual ou quais as entidades que o capturaram?
Qual o estado de saúde do animal após a sua captura e se este foi assistido por um médico
veterinário presente no local?
Qual o destino do animal após a sua captura?
O animal caiu quando já se encontrava no interior do barco?
O que levou à queda do animal?
Foi o barco inspecionado antes do carregamento?
Qual a exploração de origem deste animal e qual o seu número de identificação?

Palácio de São Bento, 15 de junho de 2020
Deputado(a)s
ANDRÉ SILVA(PAN)
BEBIANA CUNHA(PAN)
CRISTINA RODRIGUES(PAN)
INÊS DE SOUSA REAL(PAN)
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