
 

 

 

 

 

Ass: PJL 976/XII – ILC – Altera Lei 92/95, de 12 de setembro; DL 276/2001, de 17 de 

outubro, DL 313/2003, de 17 de setembro, Lei 75/2013, de 12 de setembro e Portaria 

421/2004, de 24 de abril. Proíbe o abate indiscriminado de animais pelas câmaras 

municipais, institui uma política de controlo das populações de animais errantes e 

estabelece condições adicionais para a criação e venda de animais de companhia. 

Parecer da ANMP 

 

O projeto em apreço, resultante de uma iniciativa de cidadãos, tem como objetivo 

aprovar medidas para impedir o abate indiscriminado de animais, instituir uma política 

de controlo de populações de animais errantes e implementar condições adicionais para 

a criação e venda de animais de companhia. 

Sobre o conteúdo do mesmo, e tendo em conta o recente parecer emitido a propósito 

do projeto de lei nº 65/XIII/1º, a ANMP faz as seguintes considerações:  

• O fim dos abates nos centros de recolha oficial é uma meta que a sociedade civil 

em geral e os Municípios Portugueses em particular, pretendem atingir; 

• Não obstante, para que a mesma se torne exequível há que adaptar tal objetivo 

à situação real do país, sob pena da sua não aplicação ou aplicação parcial gerar 

novos problemas ou agravar os existentes; 

• Sem prejuízo do reconhecimento, desde há vários  anos, do empenho em 

melhorar o nível do bem-estar animal, designadamente ao nível do incremento 

exponencial da taxa de adoção de animais e de maior sensibilização da 

população para a causa animal, há ainda um longo caminho a percorrer na 

criação efetiva de meios e na disponibilização de verbas que possam garantir a 

manutenção e tratamento de todos os animais; 



 

 

 

• Sobre as mudanças previstas ao nível da ocisão e do controlo de populações, a 

proposta atribuiu cada vez ainda mais competências e deveres aos órgãos 

municipais e aos médicos veterinários respetivos sendo que, para a sua 

operacionalização é necessário tempo e um incremento muito significativo de 

meios económicos camarários e sua autonomização para a contratação de mais 

veterinários e funcionários, principalmente com a devida formação e 

sensibilidade para recolher e tratar animais e os meios materiais necessários 

para tal; 

• Acresce ainda que existem diversos animais que entram nos Centros de Recolha 

com quadros  clínicos complexos. Estas situações exigem a reabilitação destes 

animais, sendo necessário recorrer ao seu internamento, à sua monitorização, à 

realização de exames complementares de diagnósticos e mesmo à realização de 

cirurgias. Ora, os centros de recolha oficial não funcionam como locais de 

internamento e de tratamento, pelo que, uma mudança a este nível, implica a 

construção de clínicas ou hospitais municipais para a recolha e tratamento de 

animais, o que se traduz num investimento em infraestruturas, meios clínicos, 

recursos humanos especializados a tempo inteiro, 365 dias no ano, para os quais 

os Municípios não estão preparados; 

•  O reconhecimento e legalização do animal comunitário e da figura de tutor vem 

permitir animais na via pública à solta e sem supervisão do seu proprietário / 

tutor. O projeto é omisso relativamente a situações como mordeduras ou 

acidentes provocados por estes animais, a  identificação da entidade 

responsável e qual o procedimento a seguir, ou seja, quem se responsabilizará 

pelo animal; 

• Considera-se ainda que, podendo permanecer estes animais no espaço ou via 

pública, é necessário prever, expressamente, a responsabilidade dos respetivos  



 

 

 

cuidadores na limpeza dos espaços públicos onde esses animais permanecerem, 

de modo a não pôr em causa a saúde e salubridade públicas; 

• No que diz respeito à referência à  implementação dos programas CED (Capturar, 

Esterilizar e Devolver) o mesmo vai permitir a existência de animais de 

companhia sem vigilância na via pública. Além disso este tipo de intervenção só 

deverá ser considerada, em casos muito específicos, e apenas pontualmente 

para enfrentar uma situação temporária de registo de um sobrepopulação sob 

pena de que, a implementação desta técnica, sem critérios adequados, contribua 

para fomentar a desresponsabilização dos proprietários, pois incorre-se o risco 

de transmitir erradamente a ideia de que os animais poderão permanecer na via 

pública, sem supervisão, desde que sejam esterilizados; 

•  É ainda proposto que as associações zoófilas legalmente constituídas passem a 

ter autorização para, em qualquer momento, visitarem os centros de recolha de 

animais, bem como requererem dados e informações necessárias à avaliação das 

condições de bem estar. Parece-nos que o poder de fiscalização das atribuições 

e competências deve apenas ser acometido à entidade competente que é a 

DGAV e não a qualquer outra entidade. Estas associações podem sempre, desde 

que previamente combinado, visitar os CROAC e até estabelecer parcerias com 

os mesmos, gerando sinergias que a todos  interessam.  

•  Um dos objetivos mais importantes deste projeto lei é também  a 

implementação de novas regras para a criação e venda de animais, considerando 

o problema da sobrepopulação não pode ser resolvida só através da  

 

 



 

 

 

esterilização.  Para tal, preconizam um maior controle sobre o funcionamento e atividade 

dos criadores, por parte das câmaras municipais. Neste contexto, concluiu-se igualmente 

como necessário o reforço dos meios humanos para que tais atividades possam ser 

assumidas pelas autarquias locais, situação que não se vislumbra viável na atual conjuntura 

económico-financeira, atentos os cada vez maiores constrangimentos ao nível da realização 

de despesa pelas autarquias locais, fruto dos imperativos legais.  

 

Em face do exposto, e em especial: 

À manifesta e assumida impossibilidade de gestão de um Centro de Recolha Oficial sem 

o recurso ao abate de alguns animais dificilmente doáveis, mesmo esterilizados; 

À incapacidade da maioria dos Centros de Recolha Oficial na efetivação das preconizadas 

esterilizações; 

 À permanência durante toda a vida nos Centros de Recolha Oficiais de animais 

esterilizados que ninguém pretenda adotar; 

 O confuso conceito de “animal comunitário”, que não é responsável por ser animal nem 

possui qualquer proprietário responsável pelos seus atos; 

Os inúmeros perigos de libertar para as ruas milhares de animais, mesmo esterilizados; 

Os custos financeiros para os Municípios; 

 

 Entende a ANMP que a iniciativa legislativa tem que ser revista e o assunto tem que 

ser objeto de uma prévia discussão alargada às várias entidades intervenientes neste 

processo. 

 

ANMP, 18.05.2016 


