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Parte I. Introdução  

É de louvar a atenção que os diversos partidos têm dado a este assunto na Assembleia da 

República. Tomar posição, por via legislativa, sobre questões relativas ao Direito dos Animais 

corresponde a mais um passo no sentido de uma mudança de paradigma na relação humana com o 

mundo e representa um inegável avanço civilizacional. 

Quanto ao novo estatuto jurídico dos animais, a existência de inúmera legislação sobre 

animais (alguma de cariz mais antropocêntrico, outra de cariz mais ecocêntrico) já indicia a 

necessidade da mudança do seu estatuto. Por ex. ao reconhecer dignidade ao animal como vítima de 

crimes, o legislador já está a reconhecer que o seu estatuto deve ser diferente. Se os animais fossem 

meras coisas porquê tanta preocupação em evitar o seu sofrimento? 

Considerando que já existe legislação avulsa sobre os animais, o objectivo agora é aperfeiçoá-

la, integrando coerentemente todos os regimes, mesmo que não seja para levar a cabo uma desejável 

compilação legislativa, por exemplo através de um Código de Direito Animal. Com Código ou sem 

Código, é importante ver as árvores (isto é, as leis que vão ser alteradas) sem perder de vista a 

floresta (toda a legislação aplicável aos animais). 

Assim, na Parte II vamos começar por apresentar reflexões gerais com vista ao 

aperfeiçoamento e reforço de coerência da legislação e na Parte III vamos levantar algumas 

questões muito concretas sobre os projectos legislativos analisados.  
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Parte II – Reflexões gerais 

 

A) Rationes legis de protecção dos animais 

Existem diferentes rationes legis para proteger os animais. Há uma lógica gradual entre as várias 

rationes legis. Da mais básica (extinção da espécie) à mais avançada (garantia do bem-estar). A 

ratio intermédia (proibição de usos fúteis) suscita observações relativamente aos projectos de lei. 

1. Ratio: prevenção do risco de extinção de uma espécie 

O objectivo é prevenir a extinção ou o agravamento do estado de conservação desfavorável da 

espécie. 

Exemplos: 

- A Convenção que proíbe o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem 

Ameaçadas de Extinção
1
. 

- A Convenção sobre a Diversidade Biológica, que visa a conservação e uso sustentável e a partilha 

justa e equitativa de benefícios da biodiversidade
2
. 

- A Lei que criminaliza a eliminação, destruição ou captura de exemplares de espécies protegidas da 

fauna (ou da flora) selvagens ou eliminar exemplares de fauna (ou flora) em número significativo
3
. 

- O Decreto-Lei que protege a fauna selvagem visando assegurar um estado de conservação 

favorável tanto das espécies como dos habitats
4
. 

 

2. Ratio: proibição de usos fúteis (limites ao direito de propriedade ou ao direito de 

apropriação/ocupação)  

O objectivo é evitar certos usos de animais e certas práticas desnecessárias e desproporcionais em 

relação a animais. 

Exemplos: 

- A Lei relativa à protecção aos animais, que proíbe a violência injustificada contra animais
5
. 

                                                            
1 Convenção de Washington de 1973, aprovada em Portugal pelo Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho. 
2 Convenção das Nações Unidas, adotada em 1992 e aprovada pelo Decreto n.º 21/93, de 21 de junho. 
3 Código penal, sucessivamente alterado pela Lei n.º 59/2007, de 04 de setembro, pela Lei n.º 56/2011, de 15 de 
novembro, e pela Lei n.º 81/2015, de 03 de agosto. 
4 Decreto-lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, que altera e republica o Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, e que 
transpõe a Diretiva europeia que institui a Rede Natura 2000 (Directiva “aves”, 79/409, de 2 de Abril, na redacção que 
lhe foi dada pelas Directivas 85/411, de 25 de Junho, 91/244 de 6 de Março, 94/24, de 8 de Junho, e 97/49, de 29 de 
Julho, e Directiva “habitats”, 92/43, de 21 de Maio, na redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/62, de 27 de 
Outubro). 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/06/143A00/33563380.pdf
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- O Decreto-lei que proíbe lutas de animais
6
. 

- O Decreto-Lei que proíbe meios insidiosos da caça de espécies cinegéticas (venenos, armadinhas, 

explosivos, dispositivos de iluminação de alvos, armas automáticas, dispositivos de reprodução de 

som, etc.)
7
. 

- O Regulamento europeu que estabelece restrições ao uso de animais em espectáculos
8
. 

- O Regulamento europeu que proíbe a caça de focas no Árctico e a comercialização de produtos 

derivados da foca
9
. 

 

Observação: Nos vários projectos de lei alude-se ao conteúdo do direito de propriedade dizendo 

que este tem limites. Estes limites não podem ser apenas os que surgem a seguir, enunciados no 

próprio código civil. Os limites são todos os que já estão em vigor, consagrados nas diversas leis 

avulsas, nomeadamente a proibição de violência injustificada, a proibição de lutas, etc. 

 

 

3. Ratio: promoção do bem-estar animal 

Sabendo que o bem-estar animal é o estado de equilíbrio fisiológico e etológico de um animal
10

, o 

objectivo é reduzir a dor, o sofrimento, a perturbação ou o stress, mesmo nos usos admissíveis de 

animais. O que está em causa é o processo, a forma como a utilização do animal é levada a cabo e 

não os objectivos do uso em si. 

Exemplos: 

                                                                                                                                                                                                     
5 Lei n.º 92/95, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 19/2002, de 31 de julho e pela Lei n.º 69/2014, de 29 de 
agosto. 
6 Decreto-lei n.º 312/2003, de 17 de dezembro, no caso dos cães. 
7 Todos referidos no Anexo VI Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, que altera e republica o Decreto-Lei nº 
140/99, de 24 de Abril, e que transpõe a Diretiva europeia que institui a Rede Natura 2000 (Directiva “aves”, 79/409, 
de 2 de Abril, na redacção que lhe foi dada pelas Directivas 85/411, de 25 de Junho, 91/244 de 6 de Março, 94/24, de 
8 de Junho, e 97/49, de 29 de Julho, e Directiva “habitats”, 92/43, de 21 de Maio, na redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 97/62, de 27 de Outubro). 
8 Regulamento 1739/2005, de 21 de outubro. 
9 Regulamento 1007/2009 de 16 de setembro. 
10 Definição constante do artigo 2º do Decreto-Lei 276/2001, de 17 de Outubro, alterado pelos Decretos-lei 315/2003 
de 17 de dezembro, e 265/2007, de 24 de julho, pela Lei n.º 49/2007, de 31 de agosto e pelos Decretos-lei 255/2009, 
de 24 de setembro e 260/2012, de 12 de dezembro Estabelece as normas legais tendentes a pôr em aplicação em 
Portugal a Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia. 
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- O Decreto-lei que protege o bem-estar dos animais para produção de alimentos em explorações 

pecuárias
11

  

- O Decreto-lei que regulamenta a detenção de animais em zoológicos
12

. 

- Decreto Legislativo Regional sobre observação de cetáceos em estado selvagem e na natureza
13

.  

- Regulamento europeu que protege o bem-estar dos animais aquando do transporte
14

. 

- Regulamento europeu que protege os animais no momento do abate
15

. 

- O Decreto-lei que põe limites e condições à utilização de animais para fins de experimentação 

científica
16

. 

- A Lei que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia
17

. 

 

 

B) Uso de terminologia correta do ponto de vista técnico, mas também ético e 

simbólico. 

A terminologia presente nos diferentes projectos não é equivalente e a escolha dos conceitos não é 

indiferente. 

Na legislação actualmente em vigor (nacional e europeia) encontramos já consagrados termos 

discrepantes para designar realidades análogas e termos semelhantes para designar realidades 

diferentes. Impõe-se uma reflexão transversal sobre os conceitos a usar na nova legislação. 

Todos os exemplos de discrepância terminológica mencionados abaixo constam da legislação 

vigente. 

 Animais como “seres sensíveis” é diferente de animais como “coisas”; 

 “Alojamento”, “exploração pecuária” e “cativeiro” são termos que designam, o local onde 

os animais são detidos, de forma axiologicamente neutra ou, pelo contrário, com uma 

conotação pejorativa.  

                                                            
11 Decretos-Lei n.º 64/2000 de 22 de Abril e 48/2001 de 10 de Fevereiro que transpõem a Directiva 98/58 de 20 de 
Julho. 
12 Decreto-Lei n° 59/2003, de 1 de Abril, que transpõe a diretiva europeia Diretiva 1999/22 de 29 de março. 
13 Decreto Legislativo Regional n.º 9/99/A, de 22 de Março, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2003/A, 
de 22 de Março e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2004/A, de 23 de Março. 
14 Regulamento 1/2005, de 22 de Dezembro de 2004. 
15 Regulamento 1099/2009 de 24 de Setembro. 
16 Decreto-Lei n.º 113/2013 de 7 de Agosto, que transpõe a Directiva 2010/63, de 22 de setembro. 
17 Lei n.º 69/2014, de 29 de Agosto, que altera ao Código Penal. 

https://dre.tretas.org/dre/130934/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=celex:31998L0058
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 “Abate”, “sacrifício”, “eutanásia” ou “animalicídio” são conceitos que aludem à mesma 

realidade material (morte do animal) em contextos de legalidade ou ilegalidade 

substancialmente diferentes. 

 “Controlo da população”, “métodos contraceptivos” ou “esterilização”, são conceitos que 

não podem ser utilizados indiferentemente, na medida em que correspondem a métodos 

diferentes de abordagem de um problema de gestão populacional, ainda que na prática, por 

razões económicas e de praticabilidade, uns se reconduzam aos outros. 

 “Bem estar”, “ausência de dor ou sofrimento” ou “equilíbrio fisiológico e etológico de um 

animal” são exigências legais significativamente diferentes. 

 

 

C) Afinamento de conceitos jurídicos 

Dentro do reino animal há diferentes classes, ordens, famílias, géneros e espécies. Em razão 

das funções desempenhadas pelos animais na relação com o ser humano, a lei utiliza diferentes 

conceitos: 

Animais de companhia, domésticos, domesticados, de estimação, pecuária, selvagens, 

assilvestrados. 

Animais abandonados, vadios, errantes… 

Fora do nosso país há leis que têm uma categorização mais fina. 

Por exemplo a Lei da Catalunha (aprovada em 2008, vigorará até 2017) tem ainda a categoria 

de “animal selvagem urbano” (“animal salvaje que vive compartiendo territorio geográfico con las 

personas, referido al núcleo urbano de ciudades y pueblos, y que pertenece a las siguientes especies: 

paloma bravía (Columba livia), gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), estornino (Sturnus 

unicolor y S. vulgaris), especies de fauna salvaje no autóctona y otras que se determinarán por vía 

reglamentaria”). 

Impõe-se repensar os conceitos legais em função dos fins aos quais os animais estão afectados 

(pecuária, companhia, espectáculos, ciência, etc.) ou da situação em que temporariamente se 

encontram (selvagens, abandonados, errantes ― em fuga ou perdidos ― vadios ― sem detentor. 
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D) Clarificação do âmbito de aplicação: 

Pretende-se que as alterações à lei se apliquem a todos os animais? Ou apenas para alguns? 

Quais? 

Chama-se a atenção do risco de uma alteração legislativa pouco reflectida vir a criar situações 

absurdas (criminalizar o animalicídio em qualquer circunstância) e ser contraproducente. 

No entanto, em sede de princípio, defendemos uma abordagem compreensiva e não especista. 

Uma abordagem jurídica não especista é aquela que não discrimina as espécies animais a ponto de 

tratar os animais como objectos, a ponto de tratar de permitir animalicídios institucionalizados ou a 

ponto de tolerar a instrumentalização e exploração dos animais para satisfação de fúteis interesses 

humanos, económicos ou não. 

Mas uma abordagem compreensiva e não especista não significa aplicar a todos os animais o 

mesmo regime legal. Não podemos ignorar os vários regimes legais já existentes para diversas 

categorias de animais. Não faz sentido, como pretendiam alguns partidos políticos, criminalizar os 

maus tratos e a morte de todos os animais, sob pena de chegarmos a um impasse jurídico. Basta 

mencionar que a maior parte das pessoas continua a ser omnívora e não vegetariana. 

Não podemos esquecer também que os animais que são detidos e utilizados para uma 

finalidade económica muito concreta, nomeadamente uma finalidade económica rentável, estão em 

certa medida protegidos na medida em que são (e enquanto forem) instrumentos de produção. A 

protecção contra atos ou omissões lesivas praticadas pelo detentor só se aplica aos maus tratos 

(muitas vezes destinados a tornar o animal mais rentável) na medida em que a morte é contrária aos 

interesses económicos do dono. Os animais que não são, ou deixaram de ser, economicamente 

rentáveis, nem são utilizados como produtos ou meios de produção, é que carecem de maior 

protecção. Com efeito, não havendo o interesse económico a protegê-los, o seu estatuto é ainda 

mais frágil. Para esses animais, qualquer incómodo que causem (por ex. perturbar a tranquilidade de 

outros animais) já é motivo de sacrifício “justificado” e legalmente admitido. É o caso dos animais 

errantes e vadios. 

Por isso, é especialmente para a protecção dos animais que são “filhos de um deus menor” 

que o ordenamento jurídico deve evoluir. Porque são animais juridicamente invisíveis, animais 

inexistentes que só surgiam quando eram, nos termos da lei, “sinalizados” e considerados 

excessivos e, portanto, merecedores de medidas básicas de controlo populacional: a morte nos canis 

ou gatis. 
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Parte III – Questões concretas relativamente aos projectos legislativos 
 

Para assegurar a coerência intrasistemática com a legislação animal avulsa levantam-se algumas 

questões relativamente às alterações e aditamentos propostos ao Código Civil. 

Artigo 1305 DO CÓDIGO CIVIL 

164 PS - 224 PSD 

Vale a pena manter a norma relativa ao conteúdo do direito de propriedade (de modo pleno e 

exclusivo) quando as limitações legais já em vigor ao direito de usar, fruir e dispor dos animais são 

tantas? Será isto coerente? 

224 PSD 

Salvaguarda de espécies em perigo refere-se a quê? 

164 PS  

1. O proprietário do animal deve assegurar o seu bem-estar tratamento, etc. 

Fará  sentido insistir nos deveres do proprietário quando muitas vezes ele delega num detentor que é 

quem assume (por vezes contratualmente) o dever de cuidar do animal? 

2. O Dto de propriedade não contempla a possibilidade de inflingir dor sofrimento, etc.  

Há que ressalvar os regimes especiais (animais de laboratório, produção pecuária, etc.) 

 

Artigo 1318 DO CÓDIGO CIVIL 

164 PS  171 PAN 

Na norma sobre a possibilidade de ocupação de animais sem dono (coisas móveis que foram 

abandonadas, perdidas ou escondidas pelo proprietário), não esquecer a norma do Decreto-lei 

n.º276/2001 sobre animais de companhia que diz que nenhum animal deve ser detido como animal 

de companhia se não estiverem asseguradas as condições de alojamento referidas ou se não se 

adaptar ao cativeiro (artigo7º/2). 

Ou seja, se o animal oferece resistência à detenção humana estaremos perante violência 

injustificada? 

Não podemos esquecer normas já existentes no ordenamento jurídico sob pena de retrocesso, que 

não é o que se pretende. Pelo contrário, o que se pretende é um progresso civilizacional. 
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Artigo 1321 DO CÓDIGO CIVIL 

164 PAN 

Animais perigosos fugidos podem ser abatidos quando for manifesto o perigo iminente, ou seja, se 

não houver tempo útil de evitar um perigo (para pessoas ou outros animais)… 

224 PSD 

Propor que animais perigosos fugidos possam ser capturados ou abatidos parece ser excessivo. É 

mais razoável que sejam controlados e só se for necessário é que poderão ser capturados ou 

abatidos. 

 

Artigo 1323 DO CÓDIGO CIVIL 

224 PSD 

O achador faz seu o animal perdido. E se não quiser? Deve entrega-lo num centro de acolhimento. 

 

Artigo 1775 DO CÓDIGO CIVIL 

224 PSD 

No direito da família, quando se diz que além do acordo quanto à casa de morada da família deve 

haver acordo quanto ao “destino” dos animais, perguntasse: o destino poderá ser a morte do animal 

por mútuo acordo? Ou poderá o casal decidir consensualmente o abandono do animal? 

Conviria acrescentar que deve haver acordo quanto ao destino do animal, tendo em consideração a 

legislação em vigor (que impede o abandono, maus tratos, etc.). 

 

Artigo 201-B DO CÓDIGO CIVIL 

227 BE 

A definição é tão ampla, exclui algum animal? 

 

Artigo 201-C/3 e) DO CÓDIGO CIVIL 

227 BE 

Obrigação de assegurar o “repertório comportamental natural do animal”. 

A esterilização ou outros métodos contraceptivos contrariam este repertório… 

 


