
 
De: Patricia Martinsrodrigues 

Enviada: quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2016 20:34 

Para: Comissão 7ª - CAM XIII <7CAM@ar.parlamento.pt> 

Assunto: Re: Agendamento de Audição na CAM no âmbito da Petição 539/XII/4ª 

 

Com esta petição pretende-se que não haja limite para a posse de animais, nem seja obrigatório o registo 

na junta, admitindo que fica sempre salvaguardado o bem-estar animal (alimentação e abeberamento 

adequados, animais não acorrentados, com cuidados veterinários e conforto), e são cumpridas as regras 

de higiene e ruído. 

Não deve ser possível ter 50 animais maltratados, como nem sequer deve ser possível ter sequer um 

animal maltratado.Mas deve ser possível cada um, de acordo com o espaço e condições disponíveis ter 

os animais que entender no seu espaço, se cumprir as regras acima enumeradas (bem-estar animal, 

higiene e ruído) e se não cumprir, deverá ser notificada para o passar a fazer, e terá de fazê-lo. 

O facto de os animais em canis serem muitas vezes abatidos, ou a haver um tão elevado nr de animais 

abandonados, leva a que  as pessoas se sintam na "obrigação" de recolher e proteger mais animais, não 

devendo ter medo que esses animais cuidados e tratados possam ser obrigados a mudar de sítio apenas 

porque "estão a mais" 

A esterilização das fêmeas é muito importante e é por isso referida nesta petição pois com a redução do 

nr de nascimentos, reduzem-se os abandonos. A ideia não é acabar com os animais, mas sim que deixem 

de haver animais abandonados, e a eutanásia nos canis tem provado ser completamente ineficaz e 

obviamente deverá ser proíbida e substituída pela esterilização das fêmeas, pelo menos. 

Considerando ainda que há muitos animais para adoptar, consideramos que a criação profissional e 

amadora de animais deve ser desincentivada, criando quotas anuais para criação de animais. 

Relativamente ao registo na junta, além de ser um controlo sobre o que cada um tem na sua privacidade, 

neste momento é apenas um custo sem benefícios para os animais ou seus donos, visto que o dinheiro 

cobrado não é aplicado nos mesmo (parques para cães, colónias de rua,..) 

Acredito que fica assim explicado o conteúdo da petição, no entanto  estou disponível para quaisquer 

questões adicionais que surjam. 

 

Obrigada, 

 

Patrícia 


