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Introdução 

 

A Petição n.º 19/XIII/1.ª deu entrada na Assembleia da República em 16 de dezembro de 2015, 

por via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, 

para apreciação, no dia 30 de dezembro, por despacho da Senhora Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Deputada Teresa Caeiro. 

 
 

I. A petição 
 
 

1. A peticionária vem solicitar a intervenção da Assembleia da República, no sentido de 

aprovar legislação que impeça as crianças de serem sujeitas a exercícios de violência 

contra animais, seja sob a forma de visionamento ou de trabalho. 

2. A favor da sua pretensão, alega o seguinte: 

2.1. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral nas Nações 

Unidas e ratificada pelo Estado português refere que "Os Estados Partes reconhecem à 

criança o direito de ser protegida contra a exploração económica ou a sujeição a 

trabalhos perigosos ou capazes de comprometer a sua educação, prejudicar a sua 

saúde ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social"; 

2.2. O trabalho de menores em espetáculos tauromáquicos configura um desrespeito pelos 

seus direitos, não apenas do ponto de vista da exploração económica, mas ainda da 

sua sujeição a trabalhos de elevado nível de perigosidade; 

2.3. De acordo com alguns especialistas das áreas da psicologia clínica, psiquiatria e 

psicologia infantil, a exposição de crianças a touradas prejudica o seu desenvolvimento 

harmonioso, por contrastar com as mensagens educacionais de que as crianças são 

especiais destinatárias. Não dispondo ainda de suficiente maturidade intelectual e moral 

e de pensamento crítico, a exposição a touradas poderá levar a que as crianças 

percecionem a violência exercida contra animais como sendo normal, aceitável e até 

vista como uma ação heroica; 

2.4. Apesar de o Estado português ter aprovado medidas legislativas, nomeadamente 

através das normas que estabeleceu em legislação laboral, relativas à participação de 

menores em espetáculos, a legislação vigente permite que crianças a partir dos 6 anos 

assistam a espetáculos tauromáquicos, não permitindo, contudo, que assistam, por 

exemplo, a filmes considerados violentos (envolvendo sangue e maus tratos).  

3. Em face do exposto, solicita que a Assembleia da República legisle, no sentido de impedir 

que as crianças sejam sujeitas a exercícios de violência contra animais, quer sob a forma de 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12698
https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
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visionamento quer de trabalho para, desta forma, impedir que desenvolvam uma 

dessensibilização aos maus tratos a animais. 

 

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 
1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificada a 

subscritora, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 

9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria, na presente Legislatura. 

Contudo, na XII Legislatura, foram apresentadas quatro iniciativas legislativas e uma petição 

sobre matéria conexa. 

Tipo Nº Título Autoria 

Projeto de Lei 188/XII  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  

BE  

Projeto de Lei 189/XII Impede o apoio institucional à realização de espetáculos que 
inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte 
de animais 

BE 

Projeto de Lei 265/XII  Assume as touradas como espetáculo ilícito e impõe limites 
à sua emissão televisiva 

PEV  

Projeto de Lei 848/XII  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 

BE 

 

Petição Nº Data Título 

2/XII/1  2011-07-13  Solicita o fim das corridas de touros em Portugal  

 

3. Dado o objeto da petição, importa ter em conta a Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, que 

Aprova a revisão do Código do Trabalho, e que, nomeadamente nos seus art.ºs 66.º e 68.º, 

estabelece regras quanto ao trabalho de menores, a Lei n.º 31/2015, de 23 de abril que 

estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de artista tauromáquico e auxiliar de 

espetáculo tauromáquico, e bem assim o Decreto-Lei nº 23/2014, de 14 de fevereiro, que 

aprova o novo regime de funcionamento dos espetáculos de natureza artística e de 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36817
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36817
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36817
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36817
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36818
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36818
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36818
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37129
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37129
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39284
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12114
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12114
https://dre.pt/application/file/602193
https://dre.pt/application/conteudo/67059137
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/02/03200/0137901389.pdf
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instalação e fiscalização dos recintos fixos destinados à sua realização, que estabeleceu os 

12 anos como idade mínima para assistência a espetáculos tauromáquicos. 

4. Atento o referido e dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-

se que não se verificam razões para o seu indeferimento liminar - nos termos do artigo 12.º 

da Lei de Exercício do Direito de Petição – pelo que se propõe a admissão da petição. 

5. A alteração legislativa pretendida pela peticionária pode inserir-se no âmbito da competência 

da Assembleia da República, estando o poder de apresentação de iniciativas legislativas 

atribuído aos Deputados e aos Grupos Parlamentares. 

 

 

III. Tramitação subsequente 

 
1. Dado que se trata de uma petição que tem um subscritor, não é obrigatória a sua audição 

perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1 da LDP), a publicação no Diário da Assembleia da 

República/DAR (artigo 26.º, n.º1, alínea a), idem) e a apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 

1, alínea a) da LDP); 

2. No entanto, e atendendo ao procedimento aprovado pela Comissão para as petições que 

tenham até 4.000 subscritores, proceder-se-á à audição da peticionária pelo Deputado 

relator, em reunião aberta a todos os Deputados da Comissão; 

3. Propõe-se ainda que se questionem os Ministros do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social e da Cultura, a Associação Portuguesa de Empresários 

Tauromáquicos, a PRÓTOIRO - Federação Portuguesa das Atividades Taurinas e a 

Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais, para que se pronunciem sobre a petição, no 

prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 20.º, conjugado com o artigo 

23.º, da Lei de Exercício do Direito de Petição; 

4. Sugere-se que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do 

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para eventual 

apresentação de iniciativas legislativas ou para tomada das medidas que entenderem 

pertinentes, nos termos do artigo 19.º da Lei de Exercício do Direito de Petição; 

5. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da data 

da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada Lei.  

 
 

IV. Conclusão 

 
1. A petição é de admitir; 

2. Tendo em conta que tem apenas um subscritor, não é obrigatória a sua publicação 

integral no DAR, a audição da peticionária na Comissão e a apreciação em Plenário; 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d765247396a6457316c626e52766331426c64476c6a595738765a5467784d32597a4e6a59745a4449344e7930304d6a6b324c54686a4f544d74596d45774d475a6959574a694e32466c4c6e426b5a673d3d&fich=e813f366-d287-4296-8c93-ba00fbabb7ae.pdf&Inline=true
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3. Será efetuada a audição da peticionária pelo Deputado relator, em reunião aberta a todos 

os Deputados da Comissão; 

4. Deverão questionar-se as entidades referidas no ponto III.3. para que se pronunciem 

sobre a petição. 

 

 

Palácio de S. Bento, 14 de janeiro de 2016 

 
 
A assessora da Comissão 

 
 
 
 

Cristina Tavares 


