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RELATÓRIO DE AUDIÇÃO

Entidade:

Rita Isabel Duarte Silva – Associação ANINAL

Recebida por: Deputados Joel Sá (PSD), António Cardoso e Rosa Albernaz (PS) e
André Silva (PAN)
Assunto:

Petição n.º 19/XIII - Pretende que seja proibido o trabalho e a
assistência de menores em espetáculos tauromáquicos.

Exposição: O Senhor Deputado Joel Sá (PSD) apresentou as boas-vindas à subscritora
da Petição n.º 19/XIII, Dra. Rita Silva, a quem deu de imediato a palavra para expor o
objeto da Petição e os fundamentos que justificaram a sua apresentação.
A Dra. Rita Silva começou por referir que a Petição se insere numa campanha que está a
decorrer, no âmbito da tauromaquia, e explicitou o conteúdo da mesma, destacando que
Portugal recebeu, recentemente, uma advertência do Comité dos Direitos da Criança das
Nações Unidas, no sentido de alterar a sua legislação, de modo a impedir as crianças de
presenciarem e participarem em touradas e eventos tauromáticos, sendo que o Estado
português não tomou qualquer medida.
Afirmou ainda que não se verificou qualquer alteração após a aprovação da legislação, em
fevereiro de 2014, e fez referência às denúncias que a Associação Animal tem dirigido à
Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), sem que tenha obtido qualquer resposta.
Terminou, defendendo que os menores devem ser afastados da atividade tauromática,
pelo que disse esperar um novo paradigma, por parte dos Deputados que integram a nova
Legislatura, que se concretizará na aprovação de legislação própria e não na tomada de
medidas pontuais e avulsas.
Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados António Cardoso (PS), André Silva
(PAN), Rosa Albernaz (PS) e Joel Sá (PSD), que agradeceram a exposição, teceram
alguns comentários e colocaram algumas questões. Os Senhores Deputados André Silva
(PAN) e Rosa Albernaz (PS) pronunciaram-se ainda no sentido de a Petição ser também
discutida na 1.ª Comissão, visto estar em causa a violação de direitos fundamentais.
Em resposta às intervenções dos Senhores Deputados, a Dra. Rita Silva considerou muito
positiva a forma como a Petição foi recebida, estranhando, no entanto, não ter sido
despachada para a 1.ª Comissão. Disse ainda não compreender o pedido de parecer
dirigido à Federação Portuguesa das Atividades Taurinas, entendendo que o mesmo não
tem relevância para a problemática em questão.
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O Senhor Deputado Joel Sá (PSD) agradeceu a exposição e esclareceu que se
considerou oportuno conhecer a posição de várias entidades que trabalham nesta área, de
entre as quais a Federação Portuguesa das Atividades Taurinas, lembrando que os
pareceres não são vinculativos. Terminou, afirmando que o seu Grupo Parlamentar está
disponível para continuar a trabalhar sobre esta matéria.

A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página
internet da Comissão.

Palácio de São Bento, 10 de fevereiro de 2016

A assessora
Cristina Tavares
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