
Exmos. Srs. Deputados, 

 

A União Zoófila enfrenta presentemente uma situação de grande dramatismo. Há cerca de um 

mês acolhemos um cão que, embora assintomático, veio a revelar-se portador do vírus da 

esgana. Trata-se de um vírus altamente contagioso e quase sempre mortal. Desde então, e 

uma vez que temos ao nosso cuidado quase 600 cães a quem todos viraram as costas, vivemos 

em terrível aflição.  

O esforço para proteger os animais não afectados pelo vírus e salvar, com recurso a todos os 

meios possíveis, os que apresentam sintomas mobiliza-nos totalmente.  

Não estamos a lutar desesperadamente para salvar a 'vida' de 'coisas'. Nem sequer de coisas 

que, não sendo objectos, são, ainda assim, coisas 'semoventes'.  

Estamos em luta feroz e determinada para salvar a vida de animais - no caso, cães - que, não 

sendo humanos, são dotados de sistema nervoso complexo e, por isso, capazes de sentir dor e 

prazer, animais, que, não sendo humanos, evitam a primeira e procuram o segundo.  

Se os outros vivem, e em que condições vivem, ou morrem pode não nos interessar ou causar 

qualquer tipo de preocupação. Podemos, ao arrepio de qualquer noção de vida ética, escolher 

ignorar o sofrimento deles. Podemos até olhar para o sofrimento deles e, com o argumento da 

arte, da cultura ou da tradição, aplaudi-lo.   

O que não podemos, em face de todo o conhecimento científico disponível, é dizer que os 

outros animais não sofrem, a não ser que padeçamos do mais absoluto solipsismo, de quem 

acredita que o mundo desaparece quando fecha os olhos, ou de um cartesianismo doentio e 

bafiento.  

Os outros animais também sofrem. Os outros animais também têm interesses - manter a vida 

e que não lhes seja infligida dor. Os outros animais com sistema nervoso complexo são seres 

sencientes. Têm sentimentos e desejos, sentem dor, medo, prazer, preferem-se uns aos 

outros, têm comportamentos sociais...  

Estudos variados provam a senciência dos animais não humanos. Também a nossa vivência a 

prova. Existe, além disso, desde 2012, a Declaração de Cambridge sobre a Consciência, 

assinada por variados especialistas em neurociências, que declaram inequivocamente a 

senciência dos animais não-humanos. 

Há quatro anos que a nossa Lei continua a ignorar estas evidências. Não é aceitável. Demos um 

tímido e, ao mesmo tempo importante e urgente, passo em frente com a criminalização dos 

maus tratos e do abandono, mas continuamos com enormes lacunas e incoerências na nossa 

Lei. 

 



Não conhecemos qualquer coisa que se encolha, aterrorizada, quando mexemos um pé. Mas 

temos conhecido, ao longo dos anos, muitos cães e gatos que revelam esse comportamento 

em resultado dos maus tratos a que foram sujeitos.  

Não conhecemos coisas que gritem quando são partidas. Mas, ao longo dos anos, tratamos de 

muitos cães e gatos atropelados que gritaram de dor quando os manipulámos.  

Não conhecemos qualquer coisa que fuja quando nos aproximamos. Mas conhecemos um cão, 

o Napoleão, a quem tentaram enforcar com um arame que acabou por se lhe enterrar 

profundamente no pescoço, que reagia assim a qualquer aproximação humana, aceitando a 

companhia de outros cães, pois não tinha razão para temê-los.  

Que o Código Civil atribua ao Napoleão a qualidade de coisa é coisa que não faz qualquer 

sentido à luz de tudo o que sabemos e somos capazes de reconhecer hoje.  

Também os negros foram antes coisas sem alma. Também as mulheres foram pouco mais do 

que coisas no Ocidente até ao século XX. Num caso e noutro, o caminho até que se 

ultrapassasse a coisificação de uns e outras foi longo e não isento de reveses.  

Lembramos que muitas vozes se levantaram também alertando para as ‘terríveis’ 

consequências da mudança, prevendo que a igualdade de direitos entre homens e mulheres e 

a não discriminação em razão da cor da pele seriam o princípio do fim do mundo como era 

conhecido. E, de certa maneira, foi mesmo: foi o fim de um mundo terrivelmente injusto para 

os negros e para as mulheres.  

Que homens negros deixassem de ser propriedade de homens brancos e que as mulheres 

pudessem, por exemplo, votar teve consequências. Mas não foram terríveis. Foram mudanças 

de que hoje nos orgulhamos porque tornaram mais justas as sociedades em que vivemos.  

Não estamos a comparar ou a fazer equivaler as mulheres ou os negros aos animais não 

humanos. O que queremos sublinhar é a frequência das previsões de desgraça associadas a 

progressos civilizacionais proporcionados por mudanças legislativas. Na verdade, tais previsões 

limitaram-se a expressar o desespero dos interesses instalados.  

Outros países europeus aceitaram já a evidência de que os animais não são coisas, 

reconhecendo-os legalmente como seres sencientes. Pelo que sabemos, o caos não se instalou 

nesses países em razão da mudança de estatuto jurídico dos animais.  

Pelo contrário, o reconhecimento jurídico da senciência e dignidade dos animais não humanos 

apenas dignifica os ordenamentos jurídicos e os torna mais justos, mais ‘humanos’. Conferir 

direitos e reconhecer dignidade aos outros não retira nem uns nem a outra àqueles que já a 

têm. Apenas torna o Mundo mais justo para todos. 

Na União Zoófila, trabalhamos com cães e gatos abandonados e maltratados. Mas não 

ignoramos o sofrimento dos outros animais, nomeadamente dos cavalos e dos animais sujeitos 

a práticas de pecuária intensiva.  



Não, as cabras, as vacas, as ovelhas, os cabritos não são máquinas. E os antibióticos que lhes 

são administrados para tratar lesões resultantes de crueldade no transporte e do 

confinamento extremo vão parar-nos ao prato.    

Prevenir ou minimizar o sofrimento dos animais, nomeadamente daqueles que são destinados 

a consumo, é obrigação do ser humano. O ser humano é o animal com maior capacidade de 

distinguir entre o Bem e o Mal e, em consequência, de comportamento ético. E justo.  

Por outro lado, resulta contraditório que, existindo já uma lei que criminaliza os maus tratos e 

o abandono a animais de companhia, o Código Civil continue a coisificá-los.  

Em que consiste exactamente maltratar uma coisa? E abandonar uma coisa, causando-lhe a 

morte, é o quê? Por que motivo alguém que maltrata uma 'coisa' pode ser condenado a pena 

de prisão?  

Este ordenamento jurídico é uma manta de retalhos sem sentido. Urge dar-lhe coerência, 

acabando com a coisificação dos outros animais.  

Quais são os bens jurídicos que estamos a proteger a nível Penal senão a vida e a integridade 

física dos animais não humanos, pela sua dignidade intrínseca? É incoerente estarmos a 

proteger estes bens jurídicos sem reconhecermos que essa dignidade intrínseca existe. Porque 

ela, de facto, quer a reconheçamos, quer não, existe.  

Uma coisa é certa: o estatuto jurídico do animal não pode continuar a ser o de ‘coisa’. Não 

pode ser considerado ‘coisa’ aquele que não a é, aquele que é senciente, aquele que tem 

interesse em viver e em não sofrer.  

A nosso ver, claramente, o estatuto jurídico que um animal não humano deve ter é o estatuto 

de pessoa jurídica.  

Ser pessoa jurídica não torna o animal não humano em humano. Não permite ao animal não 

humano votar ou casar-se. Não deve, nem, de facto, pode. Apenas lhe dá a protecção jurídica 

que ele deve ter e, à semelhança daquilo que acontece com as sociedades comerciais ou os 

incapazes, confere-lhe a possibilidade de ser representado em juízo para defesa dos seus 

direitos fundamentais.  

Se as sociedades comerciais, que nem sencientes são, têm personalidade jurídica, porque nos 

choca tanto que seja conferida aos animais não humanos, que têm em comum connosco a 

senciência?  

Exmos. Srs. Deputados, estamos a falar deste assunto aqui porque muitos milhares os cidadãos 

se mobilizaram e mobilizam cada vez mais contra uma realidade de sofrimento infligido 

impunemente aos animais em Portugal.  

Na União Zoófila, lidamos diariamente com os resultados da crueldade infligida aos animais. 

Recebemos cães que foram esfaqueados, incendiados, deixados acorrentados sem água e sem 

comida, cães a quem seres humanos partiram as patas com as próprias mãos, baleados, gatos 

queimados, amputados propositadamente, com ossos partidos em resultado de 

espancamentos selvagem. 



 

Quem faz isto a animais também faz a pessoas. Temos, aliás, conhecimento directo de várias 

situações em que a violência contra os animais e contra as mulheres e as crianças que vivem 

na casa andam de mãos dadas. E bem apertadas.  

Temos sido testemunhas de processos accionados por vítimas de violência doméstica. Num 

dos casos, o cão foi atirado pela janela enquanto a mulher era agredida. Ela saiu de casa e 

pediu-nos ajuda para o cão. Recolhemos e tratamos do cão e atestamos posteriormente, a 

pedido do Tribunal, os ferimentos que lhe foram causados.  

Mas não somos apenas nós a notar a ligação entre os dois tipos de violência. Também as 

autoridades policiais e quem investiga o fenómeno da criminalidade o têm feito.  

Assim, numa conferência recente destinada a avaliar a execução da lei que criminaliza os maus 

tratos a animais domésticos - onde a própria ministra da Justiça, Francisca Van Dunem 

defendeu que os animais não são coisas –, o Major Vaz Alves, responsável do SEPNA, notou 

que os maus tratos a animais apareciam frequentemente associados a outros tipos de 

criminalidade.  

Do nosso ponto de vista, a lei que criminaliza os maus tratos a animais de estimação tem 

revelado falhas graves, nomeadamente no que toca à não criminalização de quem os mata 

sem antes lhes ter infligido maus tratos. Não nos parece que tenha sido essa a intenção do 

legislador pois tirar a vida é, em última análise, a forma mais extrema de agressão. 

Importa corrigir a lei também no que respeita ao abandono sem consequências, como se tal 

fosse possível… Não faz sentido que alguém que abandona um cão à beira da estrada não seja 

criminalizado apenas porque o cão não é atropelado imediatamente. O abandono terá de ser 

crime, independentemente do resultado.  

Urge alterar a Lei. As consciências estão a mudar. É necessário, agora, aperfeiçoar os artigos do 

Código Penal que prevêem a criminalização dos maus tratos e abandono, criminalizando o acto 

de matar um animal sem que antes lhe sejam infligidos "maus tratos", criminalizando o 

abandono, mesmo que este seja feito de uma forma que não ponha imediatamente em risco a 

vida do animal, abrangendo os animais não humanos que não são "animais de companhia", 

formando adequadamente as autoridades fiscalizadoras e aplicadoras destas regras e 

continuando a sensibilizar a sociedade portuguesa.  

É urgente alterar o estatuto jurídico do animal, de forma a que os animais não humanos 

possam ter os seus direitos fundamentais assegurados. Não podemos continuar a classificar os 

animais não humanos como coisas.  

O nosso ordenamento jurídico, neste momento, não tem coerência sistemática. Protegemos 

penalmente, e bem, ainda que de forma pouco clara acerca do bem jurídico protegido, a vida e 

a integridade física dos "animais de companhia", mas continuamos a classificá-los como coisas.  



A vida e a integridade física dos animais não humanos, quer "de companhia" quer não, são 

bens dignos de protecção penal e, como tal, não podemos manter esta incoerência de os 

considerar coisas jurídicas. 

Os cidadãos obrigaram a Assembleia da República a debater os temas da alteração do estatuto 

jurídico dos animais e da criminalização dos maus tratos e abandono.  

Pelo que nos é dado ver, a discussão também não acaba aqui. A mobilização continua.  

Por um lado, as associações, que já estiveram de costas voltadas, estão cada vez mais unidas.  

Por outro, o chamado cidadão comum não parece tão disposto como antes a considerar que 

não deve ‘meter a colher’ quando o vizinho espanca um cão. Importa que a lei acompanhe e 

estimule a vontade de acabar com os maus tratos e o abandono de animais, um verdadeiro 

flagelo em Portugal. 

 

Pela União Zoófila,  

Isabel Ramos 

 


