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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Segundo declarações da Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, Susana Guedes Pombo,

foram realizadas 22 ações de controlo aos estabelecimentos responsáveis por criar ou utilizar

animais para fins científicos ou educacionais, nos últimos três anos.

Igualmente, na mesma publicação é referida a existência de 54 laboratórios ou

estabelecimentos autorizados para estas atividades, contudo, não se verifica a publicação da

listagem dos mesmos no site da DGAV.

Os dados estatísticos disponíveis referentes ao número de animais que foram utilizados para

fins científicos, confirmam um aumento exponencial do número de animais, (20.623 em 2015;

31.712 em 2016; 52.983 em 2017; 81.107 em 2018; 79.447 em 2019). Ao longo deste período,

em que se registou uma quadruplicação do número de animais utilizados, verifica-se igualmente

que muitos dos dados não são explícitos quanto ao tipo de animais usados.

Analisando especificamente o ano de 2019 em relação à classificação da severidade dos

procedimentos, 11.242 animais foram alvo de procedimentos severos e 25.255 de severidade

moderada.

Neste sentido, importa saber quais os estabelecimentos fiscalizados e quais as irregularidades

identificadas.

Assim, 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, vêm

os signatários, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

requerer as seguintes informações ao Ministério da Agricultura:

- Relatórios das 22 ações de fiscalização realizadas nos últimos três anos pela DGAV, com

identificação dos estabelecimentos fiscalizados, das irregularidades identificadas e das medidas,

coimas e outros procedimentos daí resultantes.

- Lista de criadores, fornecedores e utilizadores, públicos e privados, registados e autorizados,



por atividade e identificação das espécies criadas.

Palácio de São Bento, 11 de maio de 2021

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

BEBIANA CUNHA(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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