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Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Assembleia da República 

Dr. Eduardo Ferro Rodrigues 

 

 
 

NU: 616944 
Of. n.º 169/CCCJD/2018       29-10-2018 

 
 

ASSUNTO: Votação na generalidade dos projetos de lei n.os 701/XIII/3.ª (PCP) e 

706/XIII/3.ª (PEV) e votação do texto de substituição dos projetos de lei 

n.os 695/XIII/3.ª (PAN), 703/XIII/3.ª (BE) e 705/XIII/3.ª (PS) 

 

Na sequência dos requerimentos apresentados pelo PAN e pelos Grupos Parlamentares do 

PCP, BE, PS e PEV baixaram a esta Comissão em 21 de dezembro de 2017, sem votação 

na generalidade e por um prazo de 60 dias, os projetos de lei n.os 695/XIII (3.ª) (PAN) - 

Determina o fim da utilização de animais nos circos -, 701/XIII (3.ª) (PCP) - Reforça a 

proteção dos animais utilizados em circos -, 703/XIII (3.ª) (BE) - Proíbe a utilização de 

animais selvagens em circos e estabelece medidas de apoio às artes circenses -, 705/XIII 

(3.ª) (PS) - Determina a proibição da utilização de animais selvagens nos circos, procedendo 

à 3.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 255/2009, de 24 de setembro, e 706/XIII (3.ª) (PEV) - 

Sobre animais em circo, para nova apreciação. O prazo de sessenta dias supra referido foi 

posteriormente prorrogado.  

 

As iniciativas legislativas supra mencionadas foram objeto de apreciação no Grupo de 

Trabalho da Participação de Animais em Circos, do qual da reunião do dia 25 de outubro 

resultou o texto de substituição dos projetos de lei n.os 695/XIII (3.ª) (PAN), 703/XIII (3.ª) 

(BE) e 705/XIII (3.ª) (PS). 

 

Na sequência do texto de substituição, os Grupos Parlamentares do PS, BE e PAN retiraram 

as suas iniciativas legislativas respeitantes à utilização dos animais nos circos. Os Grupos 

Parlamentares do PEV e do PCP não retiraram os seus projetos de lei n.os 701/XIII (3.ª) e 

706/XIII (3.ª) (PEV) e pretendem que os mesmos sejam votados na generalidade em 

Plenário. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41933
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41952
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41960
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41964
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41964
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41965
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Na reunião do dia 25 de outubro de 2018, a 12.ª Comissão deliberou, por consenso, 

solicitar a Vossa Excelência o agendamento da votação na generalidade, no Plenário, 

dos dois projetos de lei n.os 701/XIII (3.ª) e 706/XIII (3.ª) (PEV) e a votação do texto de 

substituição dos projetos de lei n.os 695/XIII/3.ª (PAN), 703/XIII/3.ª (BE) e 705/XIII/3.ª 

(PS). 

 

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

(EDITE ESTRELA) 

 


