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Ex.mo Senhor  

Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

da Assembleia da República 

 

Junto enviamos as nossas opiniões e propostas, na sequência da audição do passado dia 

5 de Julho. 

 

1. A proteção dos animais como seres sensíveis não deve estar dependente da 

detenção do animal por qualquer ser humano. As razões de humanidade e de 

valoração intrínseca do animal, bem como de censura de comportamentos 

cruéis, razões que nos levam a conferir-lhe essa proteção, são tão válidas para o 

animal que habita um lar humano como para aquele outro da mesma espécie 

que vive ao lado, nas traseiras do prédio ou no jardim público. Mais. Não é 

correto que ao mesmo animal que está protegido por Lei quando reside no 

conforto do lar, seja retirada essa proteção quando mais precisa dela, porque foi 

abandonado ou se perdeu e, como tal, já não tem dono. 

Neste sentido, e para efeitos da redação do artigo 389º do Código Penal 

pronunciamo-nos favoravelmente às formulações dos projetos de Lei do Bloco 

de Esquerda e do Partido Socialista, embora, em relação a esta última, 

consideremos errada a expressão “estado de errância”, dado que os animais de 

rua têm um habitat próprio e bem delimitado e a sua natureza de assilvestrados 

é isso mesmo, uma natureza distinta e não um estado transitório. 

 

2. O progresso da proteção dos animais na ordem jurídica portuguesa exige que, além 

dos novos conceitos e das medidas de penalização dos comportamentos condenáveis, 

se avance com medidas de reconhecimento das boas práticas que já hoje numerosos 

cidadãos e associações desenvolvem no terreno e de incentivo a que sejam replicadas 

em muitas outras cidades e locais. Temos aqui presentes sobretudo os programas CED 

para gatos assilvestrados, mas também a educação para a compaixão, as redes de 

socorro de animais feridos e perdidos, de acolhimento e adoção. É a generalização 

das boas práticas que pode inverter a situação de miséria animal que se vive nas 

cidades portuguesas, baixar a conflitualidade que lhe anda associada e viabilizar o 

anunciado fim dos canis de abate. 
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3. A Lei 69/2014, de 31 de Agosto necessita de ser melhorada agora, verificadas que 

estão algumas insuficiências e lacunas. São, a nosso ver, melhoramentos: a tipificação 

como crime da morte dolosa do animal, o enriquecimento do conceito de abandono, 

a penalização da tentativa e da negligência, a pena acessória de privação da detenção 

de animal, a atribuição temporária a outra pessoa do animal maltratado durante o 

processo judicial. 

 

4. Vão, igualmente, no bom sentido as alterações ao Código Civil que partem do conceito 

de ser sensível/senciente/dotado de sensibilidade para lhe dar tratamento diferente 

do dado às coisas. Designadamente: na definição das obrigações dos detentores e das 

consequências indemnizatórias do seu não cumprimento; na introdução de limites ao 

direito de propriedade. 

 

Falta, a nosso ver, a introdução de uma norma em sede de direito sucessório que 

acautele o destino dos animais detidos pela pessoa falecida, obrigando os herdeiros 

a proporcionar-lhes solução condigna. Além de evitar muitos abandonos, tal norma 

poderá mitigar a angústia de muitos idosos quanto ao futuro dos animais que são a 

sua companhia nos últimos anos de vida. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

A Direção do Grupo Gatos Urbanos 

Jorge Gouveia Monteiro – Presidente da Direção 
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