
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em 2015, Portugal começou a apostar na exportação de animais vivos (nomeadamente aves,

caprinos, ovinos e bovinos) por via marítima para países do Médio Oriente e Norte de África.

Estas viagens têm a duração mínima de 6 dias/144 horas, e tendo até agora a duração máxima

sido 26 dias, em Agosto de 2016, quando uma avaria num barco que partiu de Portugal rumo a

Israel, levou a que os animais permanecessem 26 dias no mar.

Várias investigações levadas a cabo por ONG ligadas à defesa dos direitos dos animais

denunciaram situações de abuso recorrente e maus-tratos aos animais transportados de países

da UE para países terceiros. Estas investigações atestam que as normas europeias não são

cumpridas durante a viagem o que é ilegal de acordo com o decretado pelo tribunal europeu no

dia 23 de Abril de 2015 que estipula que os países de origem dos animais são responsáveis

pela aplicação das directivas comunitárias durante toda a viagem.

Em Abril de 2017, foram divulgadas fotografias de animais embarcados no dia 31 de Março de

2017, nas quais é visível o brinco que identifica a sua origem como sendo portuguesa atestam

que as directivas comunitárias não estão a ser devidamente cumpridas (as fotografias podem

ser vistas em páginas da organização Plataforma Anti-Transporte de Animais Vivos - PATAV,

n e s t a  h i p e r l i g a ç ã o :

https://www.facebook.com/patavpt/photos/pcb.225856821225228/225856391225271/?type=3&th

eater).

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, as seguintes perguntas:

Tem o Governo conhecimento desta situação?1.

Há alguma razão plausível para que os animais sejam exportados vivos, por via marítima,

para países terceiros à União Europeia, em vez de serem abatidos em Portugal e exportadas

2.

https://www.facebook.com/patavpt/photos/pcb.225856821225228/225856391225271/?type=3&theater
https://www.facebook.com/patavpt/photos/pcb.225856821225228/225856391225271/?type=3&theater


as suas carcaças?

O governo português assinou contratos directamente com os navios ou empresas que

realizam o transporte de animais vivos? Se sim, que condições veterinárias e de transporte

vêm estipuladas nesses contratos?

3.

Que medidas tomou ou pensa tomar para garantir que os animais durante a viagem são alvo

dos cuidados veterinários necessários, assim como cuidados de alimentação e higiene e para

que não haja maus-tratos dos mesmos e/ou incumprimentos da lei?

4.

Palácio de São Bento, quinta-feira, 27 de Abril de 2017

Deputado(a)s

CARLOS MATIAS(BE)

PEDRO SOARES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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