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No seguimento da Audição Conjunta de ONG, realizada na passada terça-feira, dia 5 de Julho de 

2016, a convite do Grupo de Trabalho sobre Iniciativas Legislativas sobre Direitos dos Animais, 

a Sociedade Portuguesa para a Educação Humanitária (SPEdH) vem por este meio reiterar os 

seguintes pontos: 

- A SPEdH congratula os Projectos-Lei dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE e PAN que 

pretendem alterar o Código Civil de forma a criar um estatuto jurídico para os animais 

sencientes. Embora o princípio da precaução e a constante descoberta científica não nos 

permitam excluir de forma taxativa espécies animais do círculo da senciência é absolutamente 

consensual e comprovado que todos os mamíferos e aves possuem capacidade de sentir dor e 

prazer, devendo portanto estar incluídos pelo estatuto jurídico supracitado;  

- A SPEdH felicita o PS, BE e PAN por proporem alterações ao código penal no que concerne aos 

crimes contra animais, uma vez que o Decreto – Lei nº 69/2014 de 29 de Agosto se afigura 

insuficiente e com vazios legais, já identificados. 

- Neste âmbito, a SPEdH considera fundamental o abrangimento de todos os animais sencientes 

pelo código penal, alargando o âmbito de aplicação da atual legislação em vigor. A SPEdH 

considera que não existem razões científicas, éticas ou legais que justifiquem que a 

criminalização dos maus-tratos a animais seja determinada pela finalidade do animal para o 

homem, salientando que tal distinção pode potenciar dúvidas legais, que uma lei mais 

abrangente mitiga. Saliente-se ainda que uma lei baseada na função dos animais para o homem 

exclui da esfera da proteção legal animais selvagens e errantes, o que nos parece inaceitável. A 

SPEdH não reconhece que o alargamento da esfera de protecção legal a todos os animais 

sencientes possa prejudicar a economia de alguns sectores, nomeadamente, o sector agro-

pecuário, visto que a criminalização aplica-se apenas a casos de sofrimento e morte não 

previstos na legislação atual. A SPEdH recorda ao grupo de trabalho que embora a sociedade 

portuguesa aceite a morte de animais para consumo humano, não aceita os maus tratos 

injustificados contra os mesmos considerando-os criminosos e é esta posição, socialmente 

transversal, que a legislação deve considerar.  

- A SPEdH acrescenta que outros sectores que infligem sofrimento e morte a animais 

(investigação biomédica) nada têm a opor a esta legislação por considerarem que as suas ações 

seguem as normas previstas para a atividade e, portanto, não incorrem em práticas passíveis de 

serem consideradas criminosas. 

Para além do alargamento a todas as espécies sencientes, a SPEdH considera fundamental que 

na redação final dos Projectos-Lei estejam explícitos os seguintes pontos: 

- Inclusão dos maus tratos psíquicos na legislação, visto que esta inclusão é dúbia na redação 

atual; 



- Proibição expressa de manter animais acorrentados, amarrados ou alojados de qualquer outra 

forma suscetível de restringir a liberdade de movimentos e a manifestação do reportório natural 

do comportamento; 

- Proibição expressa de crimes sexuais contra animais; 

- Proibição de matar um animal, excepto nas situações atualmente previstas por lei; 

- Incluir o crime por omissão de cuidados/negligência no código penal. 

A Spedh é uma ONG sem fins lucrativos, fundada em 2006 e que tem por objetivo promover a 

educação humanitária através da organização de conferências, congressos e outras acções de 

educação informal. Encontramo-nos ao dispor para esclarecimentos adicionais. 
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