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ASSUNTO: 	LFETIcA0 N° 141/X111/1a — PEDIDO DE INFORMAcA0 

Na sequencia da recegao do officio sobre o assunto referenciado em epigrafe, e apesar da 
Comissao Nacional para a Protecao dos Animais Utilizados para Fins Cientificos, cuja composicao e 
funcionamento foi fixada pela Portaria n° 260/2016, de 6 de Outubro, ainda nao se encontrar em 
funcionamento, cabe-me informar V. Exa o seguinte: 

1. 	No que diz respeito ao proposto na Peticao sobre "A obrigatoriedade da existencia de 
Comites de Etica em todos os laboratorios de investigagao e instituicoes de ensino 
superior que utilizam modelos animals"; 

A regulamentagao dos Comites de Etica para a SaUde (CES) ou para a Investigacao Clinica (CEIC) 
tern legislagao especifica, nomeadamente, entre outra, o Decreto-Lei n° 97/95, de 10 de Maio, e a 
Lei n° 46/2004, de 19 de Agosto, pelo que a sua criacao cabers a implementacao da legislacao 
especifica existente sobre a materia. 

No que diz respeito a "proteccao dos animais utilizados para fins cientificos", nomeadamente, do 
Decreto-Lei n° 113/2013, de 7 de Agosto, é obrigat6ria a criacao de um Orgao Responsavel pelo 
Bern-estar dos Animals em todos os estabelecimentos que utilizam, criam e/ou fornecem animals 
(artigo n° 34°) e em que a componente etica a nivel local é assegurada e cultivada pelas funcees 
que aqueles mesmos argaos terao que assegurar nos respetivos estabelecimentos a que 
pertencem, nomeadamente: 

• Aconselhar o pessoal que se ocupa dos animais em questaes relacionadas corn o bem-
estar dos animais, relativamente a sua aquisicao, alojamento, prestacao de cuidados e 
utilizacao; 

• Aconselhar o pessoal sobre a aplicacao do requisito de substituicao, reducao e 
refinamento, assim como mante-lo informado sobre a evolugao tecnica e cientifica em 
materia de aplicagao desse requisito; 
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• Estabelecer e rever os processos operacionais internos de monitorizacao, de 
comunicacao de informacoes e de acompanhamento no que respeita ao bem-estar dos 
animais alojados ou utilizados no estabelecimento; 

• Acompanhar a evolucao e os resultados dos projetos, tendo em conta os efeitos sobre 
os animais utilizados, assim como identificar e prestar aconselhamento sobre 
elementos que contribuam para aplicar a substituicao, a reducao e o refinamento; 

• Prestar aconselhamento sobre programas de realojamento, incluindo a socializacao 
adequada dos animais a realojar. 

De notar, igualmente que, os Orgaos Responsaveis pelo Bem-estar dos Animais deverao constituir-
se de acordo corn os criterios especificados no Despacho n° 2880/2015, do Diretor Geral de 
Alimentagao e Veterinaria, publicado em 20 de marco de 2015. 

2. 	No que diz respeito ao proposto na Peticao sobre "A obrigatoriedade da existencia de 
filmagens permanentes de todos os animais utilizados em procedimentos cientificos, 
durante e entre as intervencoes"; bem como "A obrigatoriedade de disponibilizar as 
filmagens sempre que solicitadas pelos Comites de Etica, nacionais e independentes, 
entidades financiadoras e autoridades legais 

A possibilidade de filmagem permanente dos animais durante e entre as intervencOes, pode colocar 
questOes que se prendem corn a Protecao das pessoas envolvidas, bem como corn a protecao de 
dados, pelo que consideramos que devem ser devidamente acauteladas e avaliadas pelas entidades 
competente nesta materia, nomeadamente a Comissao Nacional de Protecao de dados. 
De ressalvar que constitui uma restricao do direito a imagem se as filmagens tiverem como 
finalidade supervisionar as pessoas que realizam os projetos cientificos, sem o seu consentimento 

3. No que diz respeito ao proposto na Peticao sobre "A obrigatoriedade da, existencia de 
uma escala objetiva e uniforme que permits a todos os Comites de Etica avaliar o 
nivel expectavel de sofrimento dos animais envolvidos"; 

Decreto-Lei no 113/2013, de 7 de Agosto, preve que a severidade de todos os procedimentos 
realizados aos animais seja classificada de acordo corn quatro categorias: Nao-recuperagao, Ligeiro, 
Moderado e Severo de acordo corn criterios de atribuicao dimanados do seu Anexo IV. Este mesmo 
Anexo IV, apresenta para cada categoria de severidade, exemplos de procedimentos que deverao 
ser enquadrados numa ou noutra categoria. 
A Comissao Europeia tern previsto, numa futura reestruturagao da Diretiva n° 2010/63/EU, vir a fazer 
alteragbes a lista de exemplos de classificacao de severidade de procedimentos, pelo que em face 
das alteracOes que vierem a ser acordadas, os estados membros fait() os necessarios ajustes 
leg islativos. 

4. No que diz respeito ao proposto na Peticao sobre "A obrigatoriedade de elaboragao de 
urn relatorio publico das experiencias levadas a cabo corn animais, pelos 
investigadores, ate urn maxim° de 3 anos apps a execucao das mesmas. Deste 
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relatorio devera constar o numero e especies de animais utilizados, o grau de 
sofrimento experienciado pelos mesmos, os resultados obtidos e as medidas 
tomadas para assegurar o cumprimento dos principios 3R"; 

Consideramos que a deciseo sobre a elaboracao de relatorios pelos investigadores sobre os 
procedimentos que realizam em animals cabera a eles mesmos e as instituicOes que os acolhe e 
onde realizam essa mesma utilize* de animals. 

5. No que diz respeito ao proposto na Peticeo sobre "A criagao de uma base de dados 
nacional de especialistas das diversas areas de saude humana. Esta base de dados 
devera estar disponivel aos Comites de Etica de modo a que os mesmos possam 
selecionar o(s) especialista(s) mais relevantes para oferecer urn parecer vinculativo 
acerca da utilidade expectavel da experiencia proposta". 

Este parece-nos ser um ponto que esteja ligado a legislaceo que regulamenta os Comites de Etica 
para a Sakle (CES) ou para a Investigagao Clinica (CEIC) se bem que a utilizaceo de animals que é 
feita em Portugal e no Mundo, nao diz respeito a questbes ligadas apenas a sakle humana, pelo 
que nesta otica, a base de dados nacional de especialistas nao deveria ter a estanquicidade que 
aqui vemos proposta. 

No que diz respeito a aplicaceo do Decreto-Lei n° 113/2013, no que se refere ao funcionamento dos 
Orgaos Responsaveis pelo Bem-estar dos Animals, nomeadamente, no Despacho n° 2880/2015, 
acima referido este prevista que os mesmos incluam urn conjunto de elementos de forma facultativa, 
pelo que, estes Orgaos Responsaveis pelo Bem-estar dos Animals tern possibilidade de incluir para 
o seu funcionamento as pessoas que entendam e que considerem adequadamente preparadas para 
emitirem pareceres ajustados a utilizageo de animals que é realizada nos seus estabelecimentos. 

Corn os melhores cumprimentos, 

0 Diretor Geral 

Fernando Bernardo 
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