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PARTE I - CONSIDERANDOS 

1. Nota introdutória 

O Deputado do Partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN), no âmbito do seu poder de 

iniciativa, apresentou o Projeto de Lei n.º 182/XIII – que proíbe a transmissão de 

espetáculos tauromáquicos na estação televisiva pública RTP. 

O referido Deputado tem competência para apresentar a presente iniciativa nos termos do 

disposto na alínea g) do artigo 180.º e n.º 1 do artigo 167.º da Constituição, bem como na 

alínea f) do artigo 8.º e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR).  

A forma de projeto lei está de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º do RAR, 

respeita os limites impostos pelo n.º 1 do artigo 120.º do RAR e cumpre os requisitos 

previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR.  

A iniciativa deu entrada em 27 de abril de 2016, foi admitida e anunciada em 28 de abril, e 

baixou no mesmo dia à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª).  

2. Objeto  

A presente iniciativa visa proibir a transmissão de espetáculos tauromáquicos na estação 

televisiva pública RTP- Rádio e Televisão de Portugal, alterando, em conformidade, a Lei n.º 

27/2007, de 30 de julho - que aprova a Lei da Televisão e regula o acesso à atividade de 

televisão e o seu exercício. 

O autor do projeto entende que a estação televisiva pública RTP - Rádio e Televisão de 

Portugal é um operador de serviço público e, como tal, deve ter especial atenção aos 

programas e conteúdos que transmite. 

Refere que a RTP tem uma enorme capacidade de influência, dado constituir uma 

plataforma de referência, devendo “evitar conteúdos violentos, de cariz excessivamente 
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sexual, sem qualquer valor intelectual ou que incite à discriminação ou outras formas de 

violência”. 

Considera, ainda, o proponente que a grande maioria dos portugueses já não se revê na 

prática de atos violentos e atentatórios da integridade física e do bem-estar dos animais, de 

que constituem exemplo as touradas, e defende que a transmissão deste tipo de conteúdos 

constitui um recuo no desenvolvimento da nossa sociedade, do ponto de vista civilizacional 

e educacional. 

Para além de considerar que a tourada constitui um espetáculo violento e com eventuais 

efeitos nefastos sobre as crianças, pelo que preconiza a sua sujeição às restrições etárias 

aplicadas a outros espetáculos e divertimentos públicos de índole violenta. Considera 

inconcebível que uma criança de 12 anos possa assistir àquilo que considera ser uma 

tortura de um animal, que culminará na sua morte, através da televisão pública. 

Nestes termos, entende que a transmissão de touradas na televisão pública não só revela 

desconsideração pelo direito das crianças a um desenvolvimento saudável, pautado pelos 

valores de respeito e dignidade por todos os seres, como não reflete já a cultura do seu 

povo, pelo que nada justifica a sua transmissão na estação de televisão pública.  

3. Conteúdo da iniciativa 

A presente proposta visa, assim, alterar a redação atual do artigo 27.º da Lei n.º 27/2007, de 

30 de julho, (Lei da Televisão), no sentido de consagrar a proibição da transmissão de 

espetáculos tauromáquicos na estação televisiva pública – RTP. 

O referido artigo 27.º prescreve os limites à liberdade de programação, sendo que se 

pretende a alteração dos números 1, 2 e 3, para incluir a proibição que a iniciativa visa 

atingir. 

Sendo que, caso a presente iniciativa venha a ser aprovada, deverá ser objeto de pequenos 

aperfeiçoamentos, designadamente no que respeita à descodificação da sigla RTP- Rádio e 

Televisão de Portugal, S. A., entre outros. 
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4. Enquadramento legal nacional e antecedentes  

Em Portugal, a abordagem quanto a esta temática da realização de espetáculos 

tauromáquicos não tem sido uniforme, existindo várias posições quer em sentido favorável 

como em sentido oposto. 

A Nota Técnica, em anexo e para a qual se remete, faz uma descrição da evolução do 

quadro legal português, neste âmbito, desde o século XIX, sendo certo que se foi 

verificando, ao longo dos tempos, um reforço da proteção dos animais e a proibição do 

exercício de violência contra os mesmos. 

Mais recentemente, a Lei n.º 92/95, de 12 de setembro (proteção aos animais) – alterada 

pela Lei n.º 19/2002, de 31 de julho, e pela Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto –, consagra 

expressamente, no n.º 1 do artigo 1º, a proibição de “todas as violências injustificadas contra 

animais, considerando-se como tais os atos consistentes em, sem necessidade, se infligir a 

morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um animal”. 

Para além disso, a Lei n.º 12-B/2000, de 8 de julho, proíbe como contraordenação os 

espetáculos tauromáquicos em que seja infligida a morte às reses nele lidadas e revoga o 

Decreto n.º 15:355, de 14 de abril de 1928. Esta lei foi alterada pela Lei n.º 19/2002, de 31 

de julho, que veio criar o reconhecimento expresso da licitude da realização de touradas. 

Assim, a temática relacionada com os animais tem sido, ao longo dos anos, bastante tratada 

e discutida, sendo que, ainda recentemente, foram debatidas diversas iniciativas legislativas 

nesta Assembleia, que visam, essencialmente, uma mudança do estatuto jurídico dos 

animais, reconhecendo-se que são seres vivos dotados de sensibilidade. 

A Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, que aprova a Lei da Televisão, regula no seu artigo 26º o 

acesso à atividade de televisão e o seu exercício e prevê o princípio da liberdade de 

programação, sendo que o artigo 27.º consagra o princípio segundo o qual “a programação 

dos serviços de programas televisivos e dos serviços audiovisuais a pedido deve respeitar a 

dignidade da pessoa humana e os direitos, liberdades e garantias fundamentais” (n.º 1). 
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Acresce que, tal norma reitera que “os serviços de programas televisivos e os serviços 

audiovisuais a pedido não podem, através de elementos de programação que difundam, 

incitar ao ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo 

sexo, pela orientação sexual ou pela deficiência” (n.º 2), mais prescrevendo que “não é 

permitida a emissão televisiva de programas suscetíveis de prejudicar manifesta, séria e 

gravemente a livre formação da personalidade de crianças e adolescentes, designadamente 

os que contenham pornografia, no serviço de programas de acesso não condicionado ou 

violência gratuita” (n.º 3). 

Assim, a par dos defensores da realização dos espetáculos tauromáquicos, que entendem 

constituir inequívocas manifestações culturais, integrantes de uma tradição secular 

portuguesa, outros consideram que esta prática não pode deixar de ser vista como uma 

forma clara de violência sobre os animais. 

Sendo que, no recente “Relatório de Atividade 2015” do Provedor do Telespectador, pode-

se verificar que “pela primeira vez (…) houve um tema que, mais do que qualquer outro, 

mereceu queixas dos telespectadores: a transmissão de touradas originou 8280 

reclamações, o que representa mais de metade (55 por cento) do volume total de queixas 

registado em 2015”, acrescentando-se que “mesmo tendo em conta que muitas dessas 

mensagens têm origem em campanhas organizadas por grupos de defesa dos direitos dos 

animais ou por movimentos espontâneos de cidadãos (…) são números que devem ser tidos 

em conta”. 

5. Enquadramento internacional: 

A Nota Técnica anexa ao presente relatório contém uma análise comparada bastante 

detalhada relativamente aos regimes vigentes em Espanha, França e Equador, para além 

de se referir a orientações internacionais sobre a matéria, nomeadamente do Comité dos 

Direitos da Criança das Nações Unidas. 

6. Iniciativas Legislativas e Petições Pendentes Sobre Matéria Conexa: 
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Efetuada uma consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP) sobre iniciativas de 

matéria idêntica ou conexa, verificou-se que, neste momento, se encontram pendentes 

sobre matéria conexa as seguintes iniciativas: 

- Projeto de Lei n.º 180/XIII/1.ª (PAN) - Proíbe a utilização de dinheiros públicos para 

financiamento direto ou indireto de atividades tauromáquicas; 

- Projeto de Lei n.º 181/XIII/1.ª (PAN) - Proíbe a utilização de menores de idade em 

espetáculos tauromáquicos; 

- Projeto de Lei n.º 217/XIII/1.ª (BE) - Impede a participação de menores de 18 anos em 

atividades tauromáquicas profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de 

toiros.  

7. Consultas e contributos 

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 25.º dos Estatutos da Entidade Reguladora 

para a Comunicação Socia (ERC), aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, o 

projeto de lei em apreciação foi remetido à ERC, com um pedido de pronúncia. 

Em sede de especialidade, deverá ser solicitado parecer às seguintes entidades: Ministro da 

Cultura, Conselho de Administração da RTP-Rádio e Televisão de Portugal e PRÓTOIRO - 

Federação Portuguesa das Atividades Taurinas. Consultas obrigatórias e/ou facultativas 

 

PARTE II - OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER 

A autora do Parecer reserva a sua opinião para futura discussão em plenário. 

 

PARTE III - CONCLUSÕES 

A Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em reunião 

realizada no dia 25 de maio de 2016, aprova o seguinte  
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PARECER 

O Projeto de Lei n.º 182/XIII/1.ª – que pretende proibir a transmissão de espetáculos 

tauromáquicos na estação televisiva pública RTP, apresentada pelo Deputado do Partido 

Pessoas, Animais e Natureza (PAN), encontra-se em condições constitucionais e 

regimentais para ser debatido e votado em Plenário da Assembleia da República. 

 

PARTE IV- ANEXOS  

Nota Técnica  

 

Palácio de S. Bento, 25 de maio de 2016 

 

 

A Deputada autora do Parecer                                    A Presidente da Comissão 

 

(Vânia Dias da Silva)                                       (Edite Estrela) 



 
Nota Técnica 
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Proíbe a transmissão de espetáculos tauromáquicos na estação televisiva pública 

RTP 

 

Data de admissão: 28 de abril de 2016 

 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 
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cumprimento da lei formulário 
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

V. Consultas e contributos 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 
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Elaborada por: Cristina Tavares (DAC), Teresa Couto (DAPLEN), Alexandre Guerreiro e Leonor 
Calvão Borges (DILP). 
 
Data: 10 de maio de 2016. 
 
(Por solicitação do Deputado André Silva (PAN), e com a concordância da 12.ª Comissão, foram 
efetuadas, em 20-06-2016, as seguintes alterações à versão inicial da Nota Técnica: referência ao 
compromisso assumido pelo Estado português, no Alto Comissariado para os Direitos Humanos, em 
Genebra, de proteger as crianças e jovens da "violência da tauromaquia", e introdução de legislação 
comparada relativamente às manifestações tauromáticas nos seguintes países: México, Perú, 
Venezuela e Colômbia). 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40268
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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa  

 

 

O projeto de lei em apreço propõe que seja proibida a transmissão de espetáculos tauromáticos na 

estação televisiva pública RTP - Rádio e Televisão de Portugal, tendo em conta que se trata de um 

operador de serviço público, que deve ter especial atenção aos programas e conteúdos que transmite. 

 

Alega-se que a RTP tem uma enorme capacidade de influência, dado constituir uma plataforma de 

referência, devendo “evitar conteúdos violentos, de cariz excessivamente sexual, sem qualquer valor 

intelectual ou que incite à discriminação ou outras formas de violência”. 

 

Refere-se ainda que a grande maioria dos portugueses já não se revê na prática de atos violentos e 

atentatórios da integridade física e do bem-estar dos animais, de que constituem exemplo as touradas, e 

defende-se que a transmissão deste tipo de conteúdos constitui um recuo no desenvolvimento da nossa 

sociedade, do ponto de vista civilizacional e educacional. 

 

Entende-se que a tourada constitui um espetáculo violento e com eventuais efeitos nefastos sobre as 

crianças, pelo que se preconiza a sua sujeição às restrições etárias aplicadas a outros espetáculos e 

divertimentos públicos de índole violenta. Considera-se inconcebível que uma criança de 12 anos possa 

assistir à tortura de um animal, que culminará na sua morte, através da televisão pública. 

 

Em suma, entende-se que a transmissão de touradas na televisão pública não só revela 

desconsideração pelo direito das crianças a um desenvolvimento saudável, pautado pelos valores de 

respeito e dignidade por todos os seres, como não reflete já a cultura do seu povo, pelo que nada justifica 

a sua transmissão na estação de televisão pública.  

 

 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do 

cumprimento da lei formulário  

 

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

 

A presente iniciativa legislativa é subscrita e apresentada à Assembleia da República pelo Deputado do 

Partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN), no âmbito do seu poder de iniciativa, em conformidade com 

o disposto na alínea g) do artigo 180.º e n.º 1 do artigo 167.º da Constituição, bem como na alínea f) do 

artigo 8.º e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de 

iniciativa da lei.  

 

A iniciativa toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º do 

RAR, encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu 

objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, dando cumprimento aos requisitos 

formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. Respeita, de igual modo, os limites à admissão da 

iniciativa impostos pelo n.º 1 do artigo 120.º do RAR, na medida em que não parece infringir a 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

 

O projeto de lei em apreço deu entrada em 27 de abril do corrente ano, foi admitido e anunciado em 28 

de abril, tendo baixado nesta mesma data à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

(12.ª). 

 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O projeto de lei em apreço, que “Proíbe a transmissão de espetáculos tauromáquicos na estação 

televisiva pública RTP”, apresenta um título que traduz sinteticamente o seu objeto, observando o 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário1. No entanto, em caso de aprovação, poderá ser objeto de 

aperfeiçoamento, designadamente no que respeita à descodificação da sigla RTP- Rádio e Televisão de 

Portugal, S. A. 

 

O n.º 1 do artigo 6.º da referida lei formulário, determina que “os diplomas que alterem outros devem 

indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar 

aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”. 

 

Esta iniciativa promove a alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, que aprova a Lei da Televisão, que 

regula o acesso à atividade de televisão e o seu exercício. 

 

Através da base de dados Digesto (Presidência do Conselho de Ministros), verifica-se que a lei em causa 

sofreu três alterações — Lei n.º 8/2011, de 11 de abril, Lei n.º 40/2014, de 9 de julho, e Lei n.º 78/2015, 

de 29 de julho. 

 

Assim, em caso de aprovação, para efeitos de especialidade, propõe-se a seguinte alteração ao seu 

título: 

 

“Proíbe a transmissão de espetáculos tauromáquicos na estação televisiva pública RTP-Rádio e 

Televisão de Portugal, S. A., procedendo à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho”. 

 

Em caso de aprovação, revestirá a forma de lei e deverá ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário 

da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da referida lei. 

 

Nos termos do artigo 3.º do articulado, “O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação”, mostrando-se, por isso, conforme ao previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário. 

 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões 

em face da lei formulário. 

 

 

 

                                                           
1 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada 

pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/636316
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/276860/details/maximized?p_auth=FOdk7r0K&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=8%2F2011&tipo=lei+
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/25345893/details/maximized?p_auth=FOdk7r0K&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=40%2F2014&tipo=Lei
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/69889523/details/maximized?p_auth=FOdk7r0K&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=78%2F2015&tipo=Lei
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/69889523/details/maximized?p_auth=FOdk7r0K&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=78%2F2015&tipo=Lei
https://dre.pt/application/file/25346100
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III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

 

A abordagem à realização de touradas, em Portugal, tem sido alvo de oscilações, tanto em sentido 

favorável como em sentido oposto. No quadro nacional, registe-se a proibição de corridas de touros logo 

no século XIX2, importando ainda recordar a constituição da Sociedade Protetora dos Animais (SPA), a 

28 de novembro de 1875, pelo conselheiro José Silvestre Ribeiro3, entidade que, em 1912, apresentou 

um documento intitulado “Apreciações e Comentários ao Projecto de Lei de Protecção aos Animaes em 

discussão no Congresso Nacional” (sic), no qual constam testemunhos de personalidades influentes da 

sociedade civil e dos diversos órgãos de soberania em favor da proteção dos animais. 

 

Mais tarde, entrou em vigor o Decreto n.º 5:650, de 10 de maio de 1919 (considerando ato punível toda a 

violência exercida sobre animais), através do qual atos de espancamento ou flagelamento de “animais 

domésticos” determinavam a condenação em pena de multa, sendo que a reincidência teria como 

consequência o cumprimento de pena de 5 a 45 dias em prisão correcional. Uma pena de multa era 

igualmente aplicável a quem empregasse “no serviço animais extenuados, famintos, chagados ou 

doentes”.  

 

Este diploma viria a ser complementado pelo Decreto n.º 5:864, de 12 de junho de 1919, aprovado com o 

objetivo de especializar os atos “que devam ser considerados puníveis como violências exercidas sobre 

os animais”. 

 

O novo regime jurídico de proteção aos animais foi complementado pela Portaria n.º 2:700, de 6 de abril 

de 1921, a qual estende as disposições do Decreto n.º 5:650 às touradas, pelo facto de o Governo 

defender “doutrina [que] implicitamente se opõe à realização de touradas com touros de morte”. Sete 

anos depois, entrou em vigor o Decreto 15:355, de 14 de abril de 1928, que “proíbe em todo o território 

da República Portuguesa as touradas com touros de morte” e “estabelece penalidades a aplicar pela 

violação do preceituado no presente diploma”. 

 

Antes, recorde-se que a realização de touradas em território nacional já havia impulsionado iniciativas 

legislativas – tendo todas elas como principal motivação o facto de serem “consideradas como um 

divertimento bárbaro e impróprio das nações civilizadas, que servia unicamente para habituar os homens 

ao crime e à ferocidade”4 –, sendo disso exemplo: 

 A iniciativa em favor da abolição das touradas, subscrita a 9 de julho de 1869; 

 A recolha de assinaturas em favor da abolição de touradas, apresentada à Câmara dos Senhores 

Deputados da Nação Portuguesa, a 14 de fevereiro de 1874; 

 O Projeto de Lei de Fernão Botto Machado, apresentado a 11 de agosto de 1911, juntamente 

com o seu célebre discurso em favor da abolição das touradas em Portugal. 

 

                                                           
2 Cfr. Decreto de Passos Manuel de 18 de setembro de 1836. 
3 A SPA foi reconhecida como instituição de utilidade pública através da Lei n.º 118, de 16 de março de 1914, tendo os 
estatutos da associação sido aprovados pelo alvará n.º 23/1949, emitido em 13 de junho de 1949 pelo Governo Civil de 
Lisboa, e publicados em Diário da República, III Série, de 17 de maio de 1980. 
4 Cfr., por exemplo, o preâmbulo do Decreto n.º 15:355, de 14 de abril de 1928. 

http://spanimais.wix.com/spa-lisboa
https://dre.pt/application/file/271499
https://dre.pt/application/file/a/364042
https://dre.pt/application/file/a/359264
https://dre.pt/application/file/a/359264
https://dre.pt/application/file/a/645811
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/cd/01/01/01/051/1869-07-09/688?q=touradas&pOffset=40&pPeriodo=mc
http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/cd/01/01/01/030/1874-02-14/424?q=touradas&pOffset=30&pPeriodo=mc
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r1/c1911/01/01/01/045/1911-08-11/3?q=touradas&pOffset=30&pPeriodo=r1
http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/16/88/p22
https://dre.pt/application/file/a/663669
https://dre.pt/application/file/11734600


 
Nota Técnica 

 

 
Projeto de Lei n.º 182/XIII (1.ª) 
Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 

 

Já recentemente, assume particular destaque a Lei n.º 92/95, de 12 de setembro (proteção aos animais) 

– alterada pela Lei n.º 19/2002, de 31 de julho, e pela Lei n.º 69/2014, de 29 de agosto –, cujo n.º 1 do 

artigo 1.º consagra expressamente a proibição de “todas as violências injustificadas contra animais, 

considerando-se como tais os atos consistentes em, sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento 

cruel e prolongado ou graves lesões a um animal”. 

 

Paralelamente, refira-se a Lei n.º 12-B/2000, de 8 de julho (proíbe como contraordenação os espetáculos 

tauromáquicos em que seja infligida a morte às reses nele lidadas e revoga o Decreto n.º 15:355, de 14 

de abril de 1928), alterada pela Lei n.º 19/2002, de 31 de julho. Com efeito, assinale-se que a Lei n.º 

19/2002, de 31 de julho, veio criar um reconhecimento expresso da licitude da realização de touradas (n.º 

2 do artigo 3.º da Lei n.º 92/95, de 12 de setembro) e autorizar, a título excecional, “a realização de 

qualquer espetáculo com touros de morte (…) no caso em que sejam de atender tradições locais que se 

tenham mantido de forma ininterrupta, pelo menos, nos 50 anos anteriores à entrada em vigor do 

presente diploma, como expressão de cultura popular, nos dias em que o evento histórico se realize”. 

 

A Lei n.º 12-B/2000, de 8 de julho, foi acompanhada pelo Decreto-Lei n.º 196/2000, de 23 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, que define o regime contraordenacional 

aplicável à realização de espetáculos tauromáquicos com touros de morte, pronunciando-se ANTÓNIO 

MENEZES CORDEIRO no sentido de que o diploma “veio estabelecer sanções simbólicas”5. 

 

Ainda sobre a matéria em apreço, sublinhe-se a vigência do Decreto-Lei n.º 89/2014, de 11 de junho, que 

aprova o Regulamento do Espetáculo Tauromáquico, o qual é acompanhado pelo quadro normativo 

previsto no Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, que aprova o regime de funcionamento dos 

espetáculos de natureza artística e de instalação e fiscalização dos recintos fixos destinados à sua 

realização, bem como o regime de classificação de espetáculos de natureza artística e de divertimentos 

públicos, que prevê disposições aplicáveis às touradas, com destaque para o facto de “os espetáculos 

tauromáquicos” serem classificados “para maiores de 12 anos” (artigo 27.º, n.º 1, al. c)) – não obstante o 

parecer do Comité dos Direitos da Criança da ONU de 31 de janeiro de 2014 e a Convenção sobre os 

Direitos da Criança considerar que “criança é todo o ser humano menor de 18 anos” (artigo 1.º). 

 

Atualmente, recorde-se que, se o artigo 26.º da Lei n.º 27/2007, de 30 de julho6, que aprova a Lei da 

Televisão, regula o acesso à atividade de televisão e o seu exercício e prevê o princípio da liberdade de 

programação, o artigo 27.º tem como epígrafe “limites à liberdade de programação”, consagrando aqui o 

princípio segundo o qual “a programação dos serviços de programas televisivos e dos serviços 

audiovisuais a pedido deve respeitar a dignidade da pessoa humana e os direitos, liberdades e garantias 

fundamentais” (n.º 1). 

 

Além de se reiterar que “os serviços de programas televisivos e os serviços audiovisuais a pedido não 

podem, através de elementos de programação que difundam, incitar ao ódio racial, religioso, político ou 

gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual ou pela deficiência” (n.º 2), 

mais se acrescenta que “não é permitida a emissão televisiva de programas suscetíveis de prejudicar 

manifesta, séria e gravemente a livre formação da personalidade de crianças e adolescentes, 

designadamente os que contenham pornografia, no serviço de programas de acesso não condicionado 

ou violência gratuita” (n.º 3). 

                                                           
5 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil: coisas (incluindo domínio público, energia, teoria da 
empresa e tutela dos animais), Vol. 3, 3.ª ed., Coimbra: Almedina, 2013, pp. 293, 294. 
6 Alterada pela Lei n.º 8/2011, de 11 de abril, pela Lei n.º 40/2014, de 9 de julho, e pela Lei n.º 78/2015, de 29 de julho. 

https://dre.pt/application/file/a/562301
https://dre.pt/application/file/a/197029
https://dre.pt/application/file/a/197029
https://dre.pt/application/file/a/517279
https://dre.pt/application/file/a/197029
https://dre.pt/application/file/a/324219
https://dre.pt/application/file/a/146286
https://dre.pt/application/file/a/25677084
https://dre.pt/application/file/a/572478
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/PRT/CRC_C_PRT_CO_3-4_16303_E.pdf
https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
https://dre.pt/application/file/a/636316
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Neste sentido, importa recordar as deliberações 13/CONT-TV/2008, 10/CONT-TV/2010 e 37/CONT-

TV/2010, bem como o Parecer 4/2012 do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC), nos quais se sustenta, regra geral, que “independentemente do juízo ético 

que se possa formular sobre o espectáculo tauromáquico (…) não pode em caso algum negar-se que o 

mesmo constitui uma manifestação cultural integrante da tradição portuguesa ou, em todo o caso, de 

uma parte relevante da tradição regional portuguesa”. 

 

É, porventura, relevante referir que, em Portugal, existem dois canais temáticos dedicados 

exclusivamente à tauromaquia (fornecidos através de “cabo”): “Toros TV” e “Campo Pequeno TV”. 

 

Relativamente à justificação cultural e artística da tourada, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO sustenta 

que “a cultura que exista numa tourada não pode ter a ver com a tortura pública de um herbívoro; 

residirá, antes, na cor, nos trajos, na equitação e na música; (…) a ancestralidade não se documenta com 

clareza; há uma tradição muito antiga de proibição de espetáculos sangrentos, particularmente em 

Portugal (…) outros males, como o sofrimento dos animais nos matadouros, não justificam coisa 

nenhuma: a não ser a necessidade de, também aí, a lei intervir, para evitar sofrimentos inúteis”7. 

 

Num sentido semelhante, Jaime Fernandes, Provedor do Telespectador da RTP, entende que a 

“transmissão de touradas não é serviço público”, uma vez que “não deixa de ser uma forma de violência 

sobre os animais”, acrescentando que “quem gosta pode sempre recorrer ao canal do cabo que é 

dedicado a esta arte”8. No recente “Relatório de Atividade 2015” do Provedor do Telespectador, refere-se 

que “pela primeira vez (…) houve um tema que, mais do que qualquer outro, mereceu queixas dos 

telespectadores: a transmissão de touradas originou 8280 reclamações, o que representa mais de 

metade (55 por cento) do volume total de queixas registado em 2015”, acrescentando-se que “mesmo 

tendo em conta que muitas dessas mensagens têm origem em campanhas organizadas por grupos de 

defesa dos direitos dos animais ou por movimentos espontâneos de cidadãos (…) são números que 

devem ser tidos em conta”. 

 

Finalmente, no programa “Voz do Cidadão”, de 26 de setembro de 2015, o Provedor do Telespectador dá 

conta da seguinte Recomendação do Comité dos Direitos da Criança da ONU: 

“O Comité, com vista à eventual proibição da participação de crianças na tauromaquia, insta o Estado 

parte [Portugal] a adotar as medidas legislativas e administrativas necessárias com o objetivo de proteger 

todas as crianças que participam em treinos e atuações de tauromaquia, assim como na qualidade de 

espectadores (…) o Comité insta também o Estado parte para que adote medidas de consciencialização 

para a violência física e mental associada à tauromaquia e o seu impacto nas crianças”. 

 

Faz-se ainda referência, por solicitação do proponente, na reunião da 12.ª Comissão de 8 de junho de 

2016, ao compromisso assumido pelo Estado português, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2014, no Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos, em Genebra, de proteger as crianças e jovens da "violência da 

tauromaquia". 

 

 

Antecedentes parlamentares 

                                                           
7 Idem, ibidem, p. 204. 
8 Cfr. https://www.publico.pt/sociedade/noticia/metade-das-15-mil-queixas-de-espectadores-da-rtp-foi-sobre-touradas-
1730226 e http://www.dn.pt/tv-e-media/televisao/interior/corridas-de-touros-na-tv-sao-ou-nao-servico-publico-4659128.html.  

http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvMjAzLnBkZiI7czo2OiJ0aXR1bG8iO3M6MjU6ImRlbGliZXJhY2FvLTEzY29udC10djIwMDgiO30=/deliberacao-13cont-tv2008
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvMzIxLnBkZiI7czo2OiJ0aXR1bG8iO3M6MjU6ImRlbGliZXJhY2FvLTEwY29udC10djIwMTAiO30=/deliberacao-10cont-tv2010
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvMzc0LnBkZiI7czo2OiJ0aXR1bG8iO3M6MjU6ImRlbGliZXJhY2FvLTM3Y29udC10djIwMTAiO30=/deliberacao-37cont-tv2010
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM4OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvMzc0LnBkZiI7czo2OiJ0aXR1bG8iO3M6MjU6ImRlbGliZXJhY2FvLTM3Y29udC10djIwMTAiO30=/deliberacao-37cont-tv2010
http://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvMTk0MC5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjEzOiJwYXJlY2VyLTQyMDEyIjt9/parecer-42012
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a457951304e44536b51765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a4756446232317063334e686279396b4d3249344d7a67794e43316a5a575a6d4c545179597a457459574e6d4e793034596a55794e5449304e6a6b345a6a51756347526d&fich=d3b83824-ceff-42c1-acf7-8b52524698f4.pdf&Inline=true
http://www.rtp.pt/play/p1781/e208069/voz-do-cidadao
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/metade-das-15-mil-queixas-de-espectadores-da-rtp-foi-sobre-touradas-1730226
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/metade-das-15-mil-queixas-de-espectadores-da-rtp-foi-sobre-touradas-1730226
http://www.dn.pt/tv-e-media/televisao/interior/corridas-de-touros-na-tv-sao-ou-nao-servico-publico-4659128.html
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Relativamente ao tema em apreço, destacam-se as seguintes iniciativas: 

 O Projeto de Lei n.º 592/XI (BE), que altera a Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, designando 

espetáculos tauromáquicos como suscetíveis de influírem negativamente na formação da 

personalidade de crianças e adolescentes. A iniciativa caducou a 19 de junho de 2011; 

 O Projeto de Lei n.º 188/XII (BE), que proíbe a exibição de espetáculos tauromáquicos na 

televisão pública e altera a lei da televisão, designando estes espetáculos como suscetíveis de 

influírem negativamente na formação da personalidade de crianças e adolescentes. A iniciativa foi 

rejeitada com os votos contra de PSD, PS, CDS-PP e PCP, as abstenções dos senhores 

Deputados Acácio Pinto (PS), Filipe Neto Brandão (PS), Nuno Sá (PS), Mário Ruivo (PS), Ferro 

Rodrigues (PS), Inês de Medeiros (PS), Francisco de Assis (PS), Ana Paula Vitorino (PS), 

Eduardo Cabrita (PS) e Carlos Enes (PS) e os votos a favor de BE, PEV e dos senhores 

Deputados Isabel Alves Moreira (PS), Pedro Nuno Santos (PS), Rosa Maria Bastos Albernaz 

(PS), Pedro Delgado Alves (PS) e Jacinto Serrão (PS). A iniciativa teve como base a Petição n.º 

2/XII/1, que solicita o fim das corridas de touros em Portugal, entrada na AR a 13 de julho de 

2011 e subscrita por 7.217 cidadãos; 

 O Projeto de Lei n.º 265/XII (PEV), que assume as touradas como espetáculo ilícito e impõe 

limites à sua emissão televisiva. A iniciativa foi rejeitada com os votos contra de PSD, PS, CDS-

PP e PCP, as abstenções dos senhores Deputados Acácio Pinto (PS), Pedro Nuno Santos (PS), 

Filipe Neto Brandão (PS), Mário Ruivo (PS), Ferro Rodrigues (PS), Inês de Medeiros (PS), 

Francisco de Assis (PS) e Carlos Enes (PS) e os votos a favor de BE, PEV e dos senhores 

Deputados Isabel Alves Moreira (PS), Rosa Maria Bastos Albernaz (PS), Nuno Sá (PS), Pedro 

Delgado Alves (PS) e Jacinto Serrão (PS). A iniciativa teve como base a Petição n.º 2/XII/1, que 

solicita o fim das corridas de touros em Portugal, entrada na AR a 13 de julho de 2011 e subscrita 

por 7.217 cidadãos; 

 O Projeto de Lei n.º 848/XII (BE), que impede o apoio institucional à realização de espetáculos 

que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais e proíbe a exibição 

destes espetáculos na televisão pública. A iniciativa caducou a 22 de outubro de 2015. 

 

 

 Enquadramento internacional 

 

Países europeus 

 

É apresentada a legislação comparada para os seguintes Estados-Membros da União Europeia: 

Espanha e França. 

 

ESPANHA 

Apesar de ser um país com forte tradição tauromáquica, a televisão pública (RTVE) tinha decidido, em 

2006, não difundir corridas de touros nas suas transmissões, tendo mesmo aprovado, em 2008, um 

Manual de Estilo, em que incluía, no seu “Ponto 5.9 – Violência com animais”, uma referência aos touros, 

determinando assim que, apesar da importância da tradição tauromáquica no país, não emitiria corridas 

de touros no horário coincidente com o horário protegido para as crianças, definido no Código de 

Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, assinado pelos mais importantes canais de 

televisão de transmissão em rede nacional, incluindo a RTVE, como o horário que vai das 6:00 às 22:00 

horas, para conteúdo protegido, classificado como não recomendado para crianças menores de 18 anos 

de idade. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36180
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36817
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12114
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12114
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37129
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12114
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39284
http://manualdeestilo.rtve.es/
http://manualdeestilo.rtve.es/cuestiones-sensibles/5-9-violencia-con-animales/
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/Codigo_proteccion_infancia.pdf
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/Codigo_proteccion_infancia.pdf
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Esta referência às touradas foi retirada do ponto 5.9, em fevereiro de 2012, sendo noticiado pela 

imprensa periódica que o fez a solicitação dos quatro conselheiros do Partido Popular (PP) no Conselho 

de Administração da RTVE. 

 

A aprovação da Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, determina, no seu 

“artigo 7º - direitos do menor”, a proibição de difusão de conteúdos prejudiciais para o desenvolvimento 

físico, mental ou moral das crianças, entre as 6:00 e as 22:00 horas. 

 

Contudo, estas disposições foram, mais uma vez, contestadas pelo Grupo Parlamentar do PP, que 

apresentou, no mesmo ano, duas proposición no de Ley (apenas com valor de recomendação) ao 

Congresso dos Deputados, sem consequências, a saber: 

 Proposición no de Ley relativa al fomento de la fiesta de los toros a través de radio y televisión 

(apresentada a 15 de novembro e rejeitada a 2 de dezembro de 2010); 

 Proposición no de Ley sobre la realización de una serie documental sobre las Fiestas Declaradas 

de Interés Turístico Internacional en España (apresentada a 15 de novembro e aprovada a 2 de 

dezembro de 2010). 

 

Duas regiões autonómicas espanholas aprovaram já legislação abolindo as touradas e/ou a sua 

transmissão na televisão, a saber: 

 O Parlamento das Canárias aboliu as corridas de touros a 30 de abril de 1991, através da Ley 

8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales9 que, no seu artigo 5.º, determina a 

proibição de utilização de animais em festas e espetáculos que promovam maus tratos, crueldade 

e sofrimento. 

De igual forma, o artigo 7.º determina que a filmagem para cinema ou televisão de cenas de 

crueldade, maus tratos e sofrimento de animais requer comunicação prévia ao órgão competente 

da Administração Autonómica, para efeitos de fiscalização sobre se o dano causado no animal é 

apenas simulado; 

 Em dezembro de 2009, o Parlamento da Catalunha iniciou também a discussão de uma Iniciativa 

Legislativa Popular para abolição das touradas na Catalunha. Essa iniciativa foi aprovada a 28 de 

junho de 2010, e deu origem à Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del 

texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 

2/2008, de 15 de abril, determinando a abolição das touradas com touros de morte em território 

Catalão a partir de 1 de janeiro de 2012. 

Deve salientar-se, contudo, que, no mesmo ano, o Parlamento da Catalunha aprovou a Ley 

34/2010, de 1 de octubre, que regula as festas tradicionais com touros sem morte do animal 

(“correbous”), estabelecendo os requisitos e condições para que, nas datas e localidades catalãs 

em que tradicionalmente aquelas se celebram, com o objetivo de garantir os direitos, interesses e 

segurança dos participantes e dos animais.  

 

Para mais informação sobre a realização de corridas de touros nas comunidades autonómicas do Reino 

de Espanha, pode consultar-se a seguinte infografia. 

 

                                                           
9 Com origem numa Iniciativa Legislativa Popular. 

http://www.europapress.es/tv/noticia-rtve-elimina-manual-estilo-veto-toros-20120217172106.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.t2.html#a7
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(161%2F001993%2F0000.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(161%2F001993%2F0000.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(161%2F001994%2F0000.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(161%2F001994%2F0000.NDOC.)
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l8-1991.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l8-1991.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-13358
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg2-2008.t1.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg2-2008.t1.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-16138
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-16138
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tauromaquia_en_Espa%C3%B1a.PNG


 
Nota Técnica 

 

 
Projeto de Lei n.º 182/XIII (1.ª) 
Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 

 

 

 

 

FRANÇA 

A proteção das crianças e dos adolescentes relativamente aos programas dos serviços audiovisuais de 

comunicação suscetíveis de afetar o seu desenvolvimento físico e mental é um dos objetivos que é 

reconhecido nos artigos 1.º e 15.º da Loi n.° 86-1067, du 30 septembre 1986 relativa a liberdade de 

comunicação (conhecida por Loi Léotard). 

 

O artigo 15.º refere que o Conseil supérieur de l'audiovisuel10 (CSA) assegura a proteção da infância e 

adolescência e o respeito pela dignidade da pessoa nos programas disponibilizados ao público por um 

serviço de comunicação audiovisual. 

 

O CSA garante que os programas que podem afetar o desenvolvimento físico, mental ou moral dos 

menores não estejam disponíveis ao público por um serviço de comunicação audiovisual, exceto quando 

é assegurada, pela escolha da hora de transmissão ou por qualquer processo técnico adequado, que os 

menores não vão poder seguir a transmissão. 

 

Quando os programas que podem prejudicar o desenvolvimento físico, mental ou moral dos menores são 

disponibilizados pelo serviço público de televisão, o Conselho deve assegurar que estes são precedidos 

de um aviso público e que são identificados através da presença de um símbolo visual durante todo a 

sua duração. Para esse fim, ele monitoriza a implementação de um processo técnico de controlo de 

acesso apropriado aos serviços móveis de televisão. 

 

Através da Diretiva de 5 de maio de 1989, relativa à proteção da infância e adolescência, o CSA insta as 

empresas de comunicação audiovisual a absterem-se de transmitir programas de natureza erótica ou de 

incitação à violência no horário entre as 6:00 e as 22:30. 

 

Importa referir ainda o artigo 521-1 do Code Pénal, que pune os atos de crueldade contra animais, nestes 

termos: o ato público, ou não, de crueldade para um animal de estimação ou domesticado ou mantido em 

cativeiro, é punido com dois anos de prisão e uma pena de 30.000 €. 

 

No entanto, o mesmo artigo (alínea 7) estabelece, num verdadeiro paradoxo, uma exceção para as 

touradas, sempre que estivermos em presença de uma tradição local continuada: Les dispositions du 

présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue 

peut être invoquée. 

 

Entretanto, a 8 de abril de 2015, foi apresentada a Proposition de Loi nº 2714, ainda em tramitação na 

Assembleia Nacional, visando a proibição de acesso a arenas ou a qualquer outro lugar onde uma 

corrida de touros de morte se vá realizar, a menores de 14 anos, através da alteração da redação da 

alínea 7 do artigo 521-1 do Code Pénal. 

 

 

Outros países 

 

                                                           
10 Criado pela Loi n.° 89-25, du 17 janvier 1989, que modificou a Loi n.° 86-1067, du 30 septembre 1986, 
relativa à liberdade de comunicação, o CSA é uma autoridade administrativa independente. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&fastPos=1&fastReqId=1515092859&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=161913F51F18A4252E2D33E5AD4EA3F7.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000022469879&cidTexte=LEGITEXT000006068930&dateTexte=20120312
http://www.csa.fr/Le-CSA
http://www.csa.fr/Espace-juridique/Deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-la-protection-des-mineurs/Directive-du-5-mai-1989-relative-a-la-protection-de-l-enfance-et-de-l-adolescence
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418952&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2714.asp
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C0A7AAD091C695A40D30ED10F39308D.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069081&dateTexte=20120312
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COLOMBIA 

A entrada em vigor da Ley n.º 1774, de 6 de janeiro de 2016, alterou o Código Civil, o Código Penal e o 

Código de Processo Penal da Colômbia com o objetivo de reconhecer que “os animais como seres 

sencientes não são coisas” (artigo 1.º) e de sancionar, neste contexto, os maus tratos a animais. 

Mantém-se, porém, em vigor a Ley n.º 84 de 1989, de 27 de dezembro (por la cual de adopta el Estatuto 

Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 

procedimento y competência), excluindo-se do âmbito dos maus tratos a animais os espetáculos com 

estes seres, incluindo eventos com touros e afins, entre os quais corridas de touros, novilhadas, rejoneo, 

coleo, corralejas, becerradas e tientas. 

 

A Ley n.º 182, de 20 de janeiro de 1995, que regulamenta o serviço de televisão, com as alterações 

introduzidas pela Ley n.º 1507, de 10 de janeiro de 2012 (por la cual se establece la distribución de 

competências entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones), 

consagra, no artigo 29.º, o princípio de operação, expressão e difusão, salvaguardando, todavia, que 

todos os canais nacionais, regionais e locais devem emitir um aviso prévio à transmissão dos programas 

onde se indique, em forma escrita e oral, a idade a partir da qual o espetador está apto para assistir ao 

programa, devendo ainda anunciar se o conteúdo contém ou não violência. 

 

Paralelamente, o Acuerdo n.º 002, de 30 de junho de 2011, da Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), 

prevê, no artigo 4.º, que os “programas de interesse público e social” são “aqueles cujo desenvolvimento 

interessa aos habitantes do território colombiano, por razões de segurança, informação estatal e 

representatividade nacional, cultural e social”, podendo a ANTV “declarar de interesse público e social um 

evento ou programa de televisão (…) por ofício ou por solicitação de alguma pessoa”. Segundo o artigo 

27.º, a “programação de adolescentes e familiar pode transmitir conteúdos violentos, mas a violência não 

poderá ser o tema central do programa ou publicidade, nem ser intrínseca no seu conteúdo, a menos que 

tenha uma finalidade claramente pedagógica”. O artigo 28.º vai mais longe ao dispor, expressamente, 

que não se poderá mostrar a violência para fazer a sua apologia. 

 

Neste quadro, desconhece-se a transmissão de conteúdos tauromáquicos na Radio Televisión Nacional 

de Colombia (RTVC), enquanto estação pública nacional, o que não afasta a hipótese de verificação de 

transmissões de programas desta natureza noutros canais de natureza privada, tanto em sinal aberto 

como com acesso condicionado a assinatura. 

 

EQUADOR 

Embora a tauromaquia seja legal no Equador e o país seja um dos cinco países latino-americanos com 

mais forte indústria tauromáquica, desde 2008 que a sua televisão pública não transmite corridas de 

touros no período entre as 6:00 e as 21:00, por decisão do órgão regulador CONARTEL (Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión de Ecuador). Esta decisão, amplamente noticiada pela imprensa 

teve por base os artigos 44º e 51º da Ley de Radiodifusión y Televisión e os artigos 46.º, 48.º, 51.º e 58.º 

do Reglamento Ley de Radiodifusión y Televisión, que proíbem a transmissão de programação que 

mostre crueldade e violência. 

 

Em Dezembro de 2010, o presidente do Equador, no exercício dos seus direitos constitucionais, 

convocou um referendo sobre reformas jurídicas a introduzir no país que comportavam um total de dez 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201774%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8242
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6738
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45327
http://www.antv.gov.co/index.php/component/jdownloads/send/970-acuerdos-2011/782-acuerdo-002
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/
http://noticias.terra.com/noticias/Prohiben_difusion_de_lidia_de_toros_en_medios_de_Ecuador/act1512200
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/ecu/ley_radiodifusion.pdf
http://www.observacom.org/ecuador-reglamento-a-la-ley-de-radiodifusion-y-television/
http://peru21.pe/noticia/685715/ecuador-referendum-corridas-toros
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questões, entre as quais a proibição da realização de espetáculos públicos com a morte de animais 

(conceito que inclui, entre outros, eventos com touros e lutas de galos), cuja pergunta era a seguinte: 

«¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan 

como finalidad dar muerte al animal?» 

Realizado a 7 de Maio de 2011, o “Sim” venceu em 127 dos 221 cantões equatorianos, incluindo a capital 

(Quito). Apesar de a proibição ter prevalecido em 57% dos cantões, espetáculos que tenham como 

finalidade a morte do animal só são proibidos nos cantões que votaram favoravelmente a medida. Em 

consequência dos resultados da consulta popular, cada cantão procedeu à alteração do quadro legal de 

eventos tauromáquicos e festas populares, nos quais se inclui, por exemplo, a Ordenanza Metropolitana 

do Consejo Metropolitano de Quito n.º 0127, de 15 de setembro de 2011, que introduz alterações ao 

regime jurídico dos “espectáculos taurinos”. Aqui, o artigo IV.208 prevê que as praças de touros 

disponham de “infraestruturas necessárias para o espectáculo sem morte”. 

 

 

MÉXICO 

No México, a verificação do modelo de Estado Federal (determinando que a designação oficial do país 

seja Estados Unidos Mexicanos) constitui fator decisivo para o facto de inexistir uma lei federal que 

regule os maus tratos ou a proteção a animais, ficando o impulso legislativo nestas matérias dependente 

de cada um dos 32 estados federados (incluindo o Distrito Federal). 

 

A título de exemplo, refira-se que o Estado do México (o que tem maior densidade populacional dos 32) 

introduziu uma nova secção (subtítulo) no Código Penal local intitulada “Maltrato animal”, por via do 

Decreto n.º 493, de 19 de agosto de 2015. Relativamente às corridas de touros, estas são reguladas pelo 

Reglamento de los Espectaculos Taurinos en el Estado de Mexico, sendo, portanto, consentidas. 

Todavia, as alterações à legislação penal referem, expressamente, no artigo 235.º-quáter, que as 

corridas de touros estão excluídas do crime de maus tratos a animais a menos que sejam violadas as 

disposições do regulamento do espetáculo tauromáquico. Nos restantes estados federados, os 

espetáculos tauromáquicos são regulados pelas conhecidas Ley de Celebración de Espectáculos 

Públicos. A título de exemplo, a do Distrito Federal pode ser consultada na página respetiva da 

Assembleia Legislativa local. 

Paralelamente, o Congresso do Estado de Baja California divulgou um estudo denominado “Diagnóstico 

de la Tauromaquia en México” no qual dá conta de sondagens realizadas segundo as quais 7 em cada 

10 mexicanos são contra as corridas de touros, 79% dos inquiridos descrevem a tourada como um 

evento onde se maltrata animais e apenas 7% a consideravam arte. Ao nível nacional, uma sondagem 

conduzida pela Parametria revelou que a assistência às corridas de touros tem registado uma quebra 

acentuada (de 28% para 19% em quatro anos), 73% dos mexicanos não gostam de corridas de touros, 

57% defendem que a tauromaquia deve ser proibida e 67% consideram que estes são eventos onde se 

maltrata os animais. 

 

Não obstante esta realidade, as corridas de touros são transmitidas na televisão pública, mais 

concretamente no Canal Once, num quadro em que a Ley Federal de Radio y Televisión proíbe a 

transmissão de conteúdos que façam a “apologia da violência” (artigo 63.º). 

Recentemente, a organização não-governamental (ONG) Humane Society International (HSI) denunciou 

a transferência de dinheiros públicos para o programa tauromáquico “Toros, Sol y Sombra” com um valor 

superior a 1,5 milhões de pesos, tendo como base um estudo divulgado pelo Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Face ao 

http://www.eluniverso.com/2011/05/21/1/1355/57-cantones-gano-pregunta-8-42.html
http://www.eluniverso.com/2011/05/21/1/1355/57-cantones-gano-pregunta-8-42.html
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20MUNICIPALES%202011/ORDM-0127%20%20%20%20DE%20LOS%20ESPECT%C3%81CULOS%20TAURINOS.pdf
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20MUNICIPALES%202011/ORDM-0127%20%20%20%20DE%20LOS%20ESPECT%C3%81CULOS%20TAURINOS.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig006.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago197.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig021.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-a0865a768c9fd1d9c9261e35cd23fe02.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-a0865a768c9fd1d9c9261e35cd23fe02.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/
http://www.congresobc.gob.mx/iocees/Opini%C3%B3n%20P%C3%BAblica/tauromaquia.pdf
http://www.congresobc.gob.mx/iocees/Opini%C3%B3n%20P%C3%BAblica/tauromaquia.pdf
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4449
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4449
http://oncetv-ipn.net/
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/Ley_Federal_de_Radio_y_Television.pdf
http://www.hsi.org/world/mexico/
http://www.hsi.org/world/latin_america/news/releases/2016/04/canal-once-bullfighting-mexico-040816.html
http://www.hsi.org/world/latin_america/news/releases/2016/04/canal-once-bullfighting-mexico-040816.html
http://www.hsi.org/world/latin_america/news/releases/2016/04/canal-once-bullfighting-mexico-040816.html
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
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exposto, esta ONG dinamiza uma petição com vista a fazer cessar o financiamento de conteúdos 

tauromáquicos com verbas estatais. 

 

PERU 

No Peru, foi publicado a 8 de janeiro de 2016 a Ley n.º 30407 (Ley de Protección y Bienestar Animal) que 

visa a proteção de animais domésticos e silvestres. As disposições complementares finais excecionam 

da aplicação da presente Lei, entre outros, as corridas e as lutas de touros, considerando-as “de carácter 

cultural”. Contudo, uma sondagem realizada em novembro de 2013 pela empresa DATUM Internacional 

concluiu, entre outros aspetos, que 78% dos peruanos são contra as corridas de touros e 15% são a 

favor à tauromaquia. 

 

Atualmente, encontra-se em vigor a Ley n.º 28278 (Ley de Radio y Televisión), cujo artigo 40.º prevê que 

a programação que se transmita em “horário familiar”, sendo aquele compreendido entre as 6h00 e as 

22h00, deve evitar os conteúdos violentos, obscenos ou de outra índole, que possam afetar os valores 

inerentes à família, às crianças e aos adolescentes. Estes conceitos, porém, não são determinados por 

legislação ainda que o Comité dos Direitos da Criança da ONU tenha, através do Relatório Periódico 

CRC/C/PER/CO/4-5, de 29 de janeiro de 2016, considerado que “gera preocupação o facto de crianças 

estarem envolvidas em treino para touradas e outras atividades associadas, que constituem um risco 

elevado de acidentes e lesões físicas profundas e expõem as crianças espectadoras à violência extrema 

da tourada” (ponto 41, al. g)), exortando-se a participação e exposição de crianças às touradas e 

sensibilizando-se para o impacto resultante da violência psicológica e mental das touradas junto das 

crianças (ponto 42, al. i)). 

Nestes termos, desconhece-se que a programação da televisão pública peruana (TV Peru) inclua 

espetáculos tauromáquicos, sabendo-se que, em janeiro de 2015, este canal transmitiu um debate cujo 

tema era “¿Deben prohibirse las corridas de toros en el Perú?”. 

 

 

VENEZUELA 

A proteção dada aos animais pela Venezuela é garantida pela Ley para la Protección de la Fauna 

Doméstica Libre y en Cautiverio, publicada na Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a 

4 de janeiro de 2010. São desconhecidas alterações sofridas por este diploma desde a sua publicação. À 

luz do artigo 14.º da referida Lei, a regulação de espetáculos tauromáquicos é da competência das 

autarquias. 

Neste sentido, após o Conselho Municipal de Caracas se ter declarado “antitaurino”, a 21 de abril de 

2009, ao dedicar a antiga praça de touros “Nuevo Circo de Caracas” a atividades culturais e artísticas 

que não a tauromaquia e atribuindo a sua gestão ao Núcleo Endógeno de Desarrollo Cultural, a Secção 

Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano reconheceu, em 2011, a nulidade da 

legislação ainda em vigor neste município que permitia a realização de espetáculos tauromáquicos, 

assumindo que a mesma é inconstitucional, uma vez que, conforme foi arguido pela autora da ação, 

“incumbe ao Estado proteger todas as espécies vivas”. 

Não obstante, o Procurador Tarek William Saab anunciou, em 2015, que a Procuradoria começou a 

preparar um projeto de iniciativa legislativa com vista a proibir as corridas de touros em todo o território 

venezuelano. 

 

Em matéria televisiva, a Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos 

(RESORTE), publicada na Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a 7 de dezembro de 

2004, e alterada pela Ley de Reforma Parcial de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 

https://action.hsi.org/ea-action/action?ea.client.id=104&ea.campaign.id=49624&ea.tracking.id=press&_ga=1.8512182.2023745018.1466172084
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30407.pdf
http://www.datum.com.pe/pdf/Pno.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/leyes/28278.htm
http://www.ffw.ch/uploads/actualidad/archivos/CRC_PERU.pdf
http://www.ffw.ch/uploads/actualidad/archivos/CRC_PERU.pdf
http://www.tvperu.gob.pe/programas
http://www.tvperu.gob.pe/
http://www.tvperu.gob.pe/informa/locales/debate-y-di-logo-deben-prohibirse-las-corridas-de-toros-en-el
http://historico.tsj.gov.ve/gaceta/enero/412010/412010.pdf#page=1
http://historico.tsj.gov.ve/gaceta/enero/412010/412010.pdf#page=1
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/207638/especial-n24-el-nuevo-circo-la-estocada-final-a-las-corridas-de-toros-en-caracas/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/207638/especial-n24-el-nuevo-circo-la-estocada-final-a-las-corridas-de-toros-en-caracas/
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1803-301111-2011-11-1161.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1803-301111-2011-11-1161.HTML
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/273454/preparan-anteproyecto-de-ley-para-prohibir-la-corrida-de-toros-en-el-pais/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/273454/preparan-anteproyecto-de-ley-para-prohibir-la-corrida-de-toros-en-el-pais/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/273454/preparan-anteproyecto-de-ley-para-prohibir-la-corrida-de-toros-en-el-pais/
http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/diciembre/071204/071204-38081-01.html
http://historico.tsj.gov.ve/gaceta/diciembre/22122010/22122010-3045.pdf#page=2
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de 22 de dezembro de 2010, considera, no seu artigo 5.º, como programa cultural e educativo “aquele 

dirigido à formação integral dos espectadores nos mais altos valores do humanismo, da diversidade 

cultural, bem como dos princípios de participação do cidadão na sociedade e no Estado”. Programas que 

incluam violência têm a transmissão condicionada ao “horário adulto” (artigo 7.º), havendo lugar a 

sanções para os programas que transmitam imagens desta natureza fora do horário programado (artigo 

28.º, n.º 2, al. e)) ou que difunda “mensagens que mostrem que a violência é uma solução fácil ou 

apropriada aos problemas ou conflitos humanos” (artigo 28.º, n.º 4, al. w)). 

Assim, desconhece-se que o Estado venezuelano financie eventos tauromáquicos ou que a televisão 

pública nacional (Venezolana de Televisión) transmita quaisquer programas relacionados com a 

tauromaquia. 

 

 

 

Organizações internacionais 

 

O Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas (CDC) tem vindo a alertar os países com tradição 

tauromáquica para alterarem a sua legislação no sentido de impedir que as crianças e jovens participem 

ou assistam a touradas e eventos tauromáquicos, já que estes são prejudiciais à sua saúde, segurança e 

bem estar, como é referido explicitamente nos pontos 37 e 38 do Parecer CRC/C/PRT/CO/3-4, de 31 de 

janeiro de 2014. 

 

 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria  

 

Efetuada uma consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP) sobre iniciativas de matéria 

idêntica ou conexa, verificou-se que, neste momento, se encontram pendentes sobre matéria conexa as 

seguintes iniciativas: 

 

Projeto de Lei n.º 180/XIII/1.ª (PAN) 

Proíbe a utilização de dinheiros públicos para financiamento direto ou indireto de atividades 

tauromáquicas; 

Projeto de Lei n.º 181/XIII/1.ª (PAN) - Proíbe a utilização de menores de idade em espetáculos 

tauromáquicos; 

Projeto de Lei n.º 217/XIII/1.ª (BE) - Impede a participação de menores de 18 anos em atividades 

tauromáquicas profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de toiros. 

 

 

V. Consultas e contributos 

 

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 25.º dos Estatutos da Entidade Reguladora para a 

Comunicação Socia (ERC), aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, o projeto de lei em 

apreciação foi remetido à ERC, com um pedido de pronúncia. 

 

Em sede de especialidade, sugere-se a eventual consulta às seguintes entidades: Ministro da Cultura, 

Conselho de Administração da RTP-Rádio e Televisão de Portugal e PRÓTOIRO - Federação 

Portuguesa das Atividades Taurinas. 

http://multimedia.vtv.gob.ve/es/#!/programas/cultural/contrastes/contrastes-43571
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/PRT/CRC_C_PRT_CO_3-4_16303_E.pdf
http://arexp1:7780/wininiciativas/XIII/textos/pjl180-XIII.doc
http://arexp1:7780/wininiciativas/XIII/textos/pjl181-XIII.doc
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40333
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5467784d32597a4e6a59745a4449344e7930304d6a6b324c54686a4f544d74596d45774d475a6959574a694e32466c4c6e426b5a673d3d&fich=e813f366-d287-4296-8c93-ba00fbabb7ae.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5467784d32597a4e6a59745a4449344e7930304d6a6b324c54686a4f544d74596d45774d475a6959574a694e32466c4c6e426b5a673d3d&fich=e813f366-d287-4296-8c93-ba00fbabb7ae.pdf&Inline=true


 
Nota Técnica 

 

 
Projeto de Lei n.º 182/XIII (1.ª) 
Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (12.ª) 

 

 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação  

 

Em face da informação disponível não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da 

aprovação da presente iniciativa. 

 


