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I. CONSIDERANDOS 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O PJL N.º 746/XIV/2.ª “Determina a instalação de circuitos fechados de televisão em 
matadouros” deu entrada a 19 de março de 2021 e, por despacho de Sua Excelência o 
Presidente da Assembleia da República de 22 de março de 2021, foi admitido e baixou 
na generalidade à Comissão de Agricultura e Mar em conexão com a Comissão de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. 

Na reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Mar, de 13 de abril de 2021, foi 
atribuída a elaboração do Parecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que 
indicou como relator, o signatário, Deputado Norberto Patinho. 

O PJL N.º 746/XIV/2.ª foi apresentado Grupo Parlamentar do Partido Pessoas-Animais-
Natureza (PAN), nos termos do n.º1 do artigo 167.º da Constituição da República 
Portuguesa (CRP) e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da Republica 
(RAR), que consubstanciam o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos 
Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e alínea b) 
do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto 
na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da CRP e da alínea f) do artigo 8.º do RAR. 

Conforme Nota Técnica anexa: 

“A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 
do artigo 119.º do RAR, encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma 
breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto 
principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em caso de aprovação, dando 
assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR.” 

“Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 
120.º do RAR, uma vez que define concretamente o sentido das modificações a introduzir 
na ordem legislativa e parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 
consignados.” 

“O título do projeto de lei – «Determina a instalação de circuitos fechados de televisão em 
matadouros» – traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto 
no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em caso de aprovação, possa ser objeto 
de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação 
final.” sugerindo-se, o título “Instalação de circuitos fechados de televisão em 
matadouros”. 

“Esta iniciativa não especifica a necessidade de regulamentação. Todavia, cria um 
conjunto de sanções acessórias relativamente ao incumprimento das suas normas 
(artigos 3.º a 8.º), atribuindo à Direção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) todo o 
processo contraordenacional sem estabelecer concretamente os atos puníveis e respetiva 
sanção. Assim, a DGAV deterá um poder discricionário de aplicação de sanções que deve 

file://///srvfile1/Arquivo%20DAPLEN/XIII%20Legislatura/Notas%20técnicas%20-%20contributos/Constituição
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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ser acautelado, sugerindo-se que, em sede de especialidade, se determine que sanções 
são aplicáveis ao incumprimento de cada norma em concreto.” 

Ainda de acordo com a Nota Técnica de assinalar que, relativamente à avaliação sobre 
impacto de género, a presente iniciativa devolve como resultado uma valorização neutra 
do impacto do género e não suscita questões relacionadas com a utilização de linguagem 
discriminatória. 

 

2. OBJETO E MOTIVAÇÃO DA INICIATIVA LEGISLATIVA 

A iniciativa em apreciação, Projeto-Lei n.º 746/XIV/2ª “Determina a instalação de circuitos 
fechados de televisão em matadouros”, justificada, na perspetiva dos proponentes, pela 
razão de que “a afirmação de Portugal como país desenvolvido e eticamente diferenciador 
passa por elevar a fasquia legislativa nesta matéria, praticando sem receios os mais altos 
padrões de proteção e bem-estar animal”, considerando, ainda, fundamental a introdução 
de sistemas de CFTV em matadouros “com o objetivo de contribuir para a melhoria 
significativa da proteção e das condições de bem-estar dos animais no momento do seu 
abate e aumentar a confiança dos consumidores na produção de alimentos.”  

A Exposição e Motivos da Iniciativa apresenta um vasto conjunto de argumentos: 

Desde logo, no enquadramento do tema, os proponentes, destacam entre outras 
afirmações,  que “São muitos os relatos, provas documentais e denúncias relacionadas 
com maus tratos a animais de pecuária ocorridos em matadouros portugueses e 
europeus”… ou, ainda, que ”multiplicam-se as notícias de situações graves de 
incumprimento de várias regras e procedimentos de proteção e bem-estar dos animais 
em matadouros, nas diversas fases do processo de abate, nomeadamente no transporte, 
descarga, encaminhamento, estabulação, imobilização, atordoamento e no próprio abate 
dos animais”. Prosseguem a sua exposição afirmando que “Os maus tratos a animais 
transportados vivos para fora do país e para os matadouros têm gerado uma enorme 
indignação e desaprovação social no nosso país e tem levado a que cada vez mais países 
decidam avançar com a instalação de circuitos de vídeo nas instalações dos matadouros, 
com vista a monitorizar o processo de abate dos animais fiscalizando de forma mais eficaz 
as regras de bem-estar animal”. São igualmente enumeradas diversas situações de 
frequentes incumprimentos “durante o processo de condução dos animais pelos 
Operadores de exploração dos matadouros, que em toda a cadeia são muitas vezes 
ineficientes, insensíveis, causando sofrimento desnecessário, além de agressões físicas 
deliberadas, aos animais.” e detalhado “um padrão de condutas nos matadouros que 
consubstancia o incumprimento das normas de bem-estar e proteção animal”. Por fim, é 
referido que “são vários os países que já possuem sistemas de videovigilância nos 
matadouros”, apresentando Inglaterra como exemplo, sendo também afirmado que, para 
Espanha, se “prevê para breve a concretização desta medida em todo o território 
espanhol” ou, ainda, que “a Escócia já aprovou a instalação de um sistema de vídeo 
obrigatório nos matadouros…” 

Os proponentes, a partir de uma sondagem do Eurobarómetro, realizada em 2015,  
apresentam conclusões sobre as preocupações dos cidadãos face ao bem-estar animal, 
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tais como “a questão de abusos e violação das regras de bem-estar animal nos 
matadouros preocupa os cidadãos europeus, incluindo os consumidores portugueses” ou, 
no âmbito da importância de proteger o bem-estar dos animais de criação, em que 
concluem que «50% dos cidadãos portugueses responderam que consideravam “muito 
importante”, 49% consideraram “importante” e apenas 1% respondeu “pouco importante”» 
ou, ainda, sobre os consumidores portugueses “que consideram a importância do tema e 
falta de confiança nas normas que normas e procedimentos de bem-estar nos matadouros 
e no seu cumprimento e fiscalização, deixando claro que consideram que deve existir um 
maior esforço no sentido de melhorar as condições de bem-estar dos animais de 
produção.” 

Os subscritores da iniciativa referem, ainda, que em Portugal “existem cerca de 150 
matadouros licenciados (…)” nos quais “são abatidos em média, anualmente, cerca de 11 
milhões de animais.”. Destes matadouros, “a grande maioria (…) são privados, (…) pelo 
que importa garantir uma fiscalização isenta e eficiente que contribua para a confiança 
dos consumidores nas políticas de bem-estar animal.” e que “O bem-estar dos animais no 
matadouro é particularmente preocupante na medida em que todas as fases do processo 
– desde o descarregamento, maneio, encaminhamento e estabulação, até ao 
atordoamento e abate – oferecem um potencial de angústia, sofrimento e dor.” 

Sob o ponto de vista do enquadramento legal, os proponentes referem o Regulamento 
(CE) n.º 1099/2009, do Conselho, de 24 de Setembro de 2009, relativo à proteção dos 
animais no momento da occisão, que “regula a proteção dos animais no momento do 
abate, estabelecendo que apenas os matadouros que abatam mais do que 1.000 cabeças 
normais de mamíferos, ou 150.000 ou mais unidades de aves de capoeira ou coelhos, 
têm que nomear um responsável pelo bem-estar dos animais que assegura o 
cumprimento das regras.”, sendo apresentadas algumas incongruências quanto à sua 
aplicabilidade: Desde logo, que “o referido regulamento obriga a que durante o 
atordoamento e abate esteja presente um inspetor sanitário que analise a conformidade 
das práticas com a legislação. No entanto, (…) é impossível que este consiga verificar 
todas as práticas durante todo o processo”. 

Ainda, do supracitado Regulamento, referem-se passagens, nomeadamente que “A 
occisão de animais pode provocar dor, aflição, medo ou outras formas de sofrimento dos 
animais, mesmo nas melhores condições técnicas disponíveis (…). Os operadores das 
empresas ou quaisquer pessoas envolvidas na occisão de animais deverão tomar as 
medidas necessárias para evitar a dor e minimizar a aflição e sofrimento dos animais 
durante o processo de abate ou occisão, tendo em conta as melhores práticas neste 
domínio e os métodos autorizados ao abrigo do presente regulamento.” e que  “a dor, a 
aflição ou sofrimento deverão ser consideradas como evitáveis sempre que os operadores 
das empresas ou quaisquer pessoas envolvidas na occisão de animais infrinjam uma das 
disposições do presente regulamento ou utilizem práticas autorizadas sem ter em conta 
a respetiva evolução técnica, provocando assim dor, aflição ou sofrimento nos animais, 
por negligência ou intencionalmente.” 

Refere-se que em Portugal, “o controlo e fiscalização dos matadouros compete à Direção-
Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), na qualidade de autoridade veterinária 
sanitária nacional.”  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&qid=1521567304380&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&qid=1521567304380&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&qid=1521567304380&from=EN
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Quanto à utilização de sistemas de CFTV nos matadouros são apresentadas conclusões 
de diversas associações e entidades Britânicas, entre outras, que “o CFTV oferece alguns 
benefícios reais aos Operadores e ao resto da cadeia alimentar ...” ou que “consideram 
que os sistemas de CFTV constituem uma ferramenta importante de trabalho que permite 
aos inspetores sanitários e veterinários manter um alto nível de bem-estar animal, bem 
como auxiliá-los no seu papel de monitorização de forma mais eficiente e efetiva” ou, 
ainda, que esta “é uma ferramenta eficiente na monitorização do bem-estar animal.”. 

São, também, reportadas outras vantagens aos sistemas CFTV, tais como “fornecem uma 
valiosa ferramenta de formação para os trabalhadores, através da gravação de operações 
de rotina e de incidentes específicos.” ou que “A gravação de rotina pode ser usada para 
treinar/formar os trabalhadores e os Operadores na identificação de possíveis padrões de 
segurança de falhas ou como contributo para auditoria e verificação de bem-estar.” e, 
ainda, que “A evidência registada de incidentes pode ser usada para identificar a 
ocorrência de práticas precárias, não padronizadas ou ilegais.” 

Com a utilização destes circuitos pretende-se, na opinião dos subscritores, ir “além da 
defesa do bem-estar de cada indivíduo em particular, já que permite fazer uma 
retrospetiva e avaliação geral do sucesso de cada prática nas diversas fases, desde a 
estabulação até ao abate efetivo, permitindo assim uma melhor avaliação das 
necessidades comportamentais dos animais.” 

A proteção dos dados pessoais dos trabalhadores, é justificada, de acordo com os 
proponentes, com o  disposto no artigo 20.º do Código do Trabalho. 

 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL E ANTECEDENTES 

Para análise do enquadramento legal recomenda-se a consulta da Nota Técnica (NT) 
apresentada neste Parecer em IV-ANEXOS. 

Relativamente aos antecedentes, ainda de acordo com a NT, assinalam-se os seguintes 
diplomas: 

- Projeto de Lei n.º 1109/XIII –“Determina a instalação de circuitos fechados de televisão 
em matadouros” – Iniciativa caducada. 

- Projeto de Lei n.º 799/XIII – Determina a instalação de circuitos de televisão em 
matadouros”. Rejeitado. 

 

4. INICIATIVAS LEGISLATIVAS E PETIÇÕES PENDENTES SOBRE A MESMA 
MATÉRIA 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que, neste 
momento, não se encontram pendentes iniciativas legislativas sobre matéria idêntica ou 
conexa. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43394
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42270
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II. OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER 

O Relator do presente Parecer reserva a sua opinião para o debate em plenário da 
iniciativa, a qual é, de resto, de elaboração facultativa conforme o disposto no n.º 3 do 
artigo 137.º do RAR. 

 

III. CONCLUSÕES 

A Comissão de Agricultura e Mar aprova o seguinte Parecer:  

1- O Grupo Parlamentar do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) tomou a iniciativa 
de apresentar à Assembleia da República o PJL n.º 746/XIV/2.ª “Determina a 
instalação de circuitos fechados de televisão em matadouros”; 

2- A apresentação do PJL N.º 746/XIV/2.ª foi efetuada nos termos constitucionais, legais 
e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de 
tramitação exigidos; 

3- A Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o PJL N.º 746/XIV/2.ª reúne as 
condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em Plenário da 
Assembleia da República. 

 

IV. ANEXOS  

Nota Técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, ao abrigo do artigo 
131.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

 

Palácio de S. Bento, 28 de maio de 2021 

 

O Deputado Autor do Parecer                                O Presidente da Comissão 

 

 

(Norberto Patinho)                                                                  

(Pedro do Carmo) 
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NOTA TÉCNICA  

 

I. Análise da iniciativa 

 

A exposição de motivos da iniciativa em apreço contém diversos capítulos que justificam 

a sua apresentação, a saber: 

Enquadramento – Refere-se que são muitos os relatos (oriundos de diversos países) 

de maus tratos graves a animais de pecuária nos matadouros. 

Segundo esses relatos verificam-se incumprimentos de várias regras de bem-estar 

animal, nomeadamente no que concerne à descarga, no transporte para abate, no 

encaminhamento, na entabulação, na imobilização, no atordoamento e no abate. 

Sublinha-se que existe um padrão de condutas que pode ocorrer em matadouros que 

consubstancia o incumprimento das normas de bem-estar animal e de proteção animal. 

Refere-se que esta situação tem levado a que vários países (os mais recentes Inglaterra 

e Holanda) tenham vindo a tomar medidas neste âmbito, nomeadamente determinando 

a instalação de Circuitos Fechados de Televisão (CFTV). 

 

As preocupações dos cidadãos face ao bem-estar animal – Neste capítulo são 

referidos diversos Inquéritos e estudos que revelam que são cada vez mais os cidadãos 

que se preocupam com a temática do bem-estar animal. 

Sublinhe-se um inquérito do Eurobarómetro realizado em 2015 em que os cidadãos 

europeus defendem maiores garantias de bem-estar animal para os animais de pecuária 

(44% dos portugueses respondeu que os animais de pecuária deviam ser mais 

protegidos). 

Afirma-se que em Portugal há cerca de 150 matadouros licenciados e são abatidos em 

média, anualmente, cerca de 11 milhões de animais. 
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NOTA TÉCNICA  

Quadro legal de proteção dos animais no momento do abate – O Regulamento da 

UE n.º 1099/2009, entrou em vigor a 1 de janeiro de 2013, é diretamente aplicável aos 

Estados-Membros, regula a proteção dos animais no momento do abate. 

O Regulamento citado obriga a que os matadouros assegurem várias condições e 

normas com vista ao bem-estar dos animais. 

O Regulamento não prevê a utilização de CFTV, mas também não o proíbe, deixando 

essa possibilidade à consideração de cada Estado. 

Em Portugal, a legislação que rege esta matéria é o Decreto-Lei n.º 28/96, de 2 de abril, 

que transpõe a Diretiva n.º 93/119/CE do Conselho, de 22 de dezembro. 

 

Vantagens da utilização de sistemas de CFTV em matadouros – Refere-se que a 

utilização de CFTV oferece alguns benefícios reais aos operadores e ao resto da cadeia 

alimentar, nomeadamente: 

• No aumento da confiança pública de que os abates são efetuados 

adequadamente; 

• Como componente de conformidade legal; 

• Como meio de identificar problemas de bem-estar animal (não 

identificados por quem está no local); 

• Como fonte de provas potenciais de práticas menos corretas; 

• Como uma ferramenta de gestão para auxiliar os operadores; 

• Como ferramenta na formação de pessoal. 

 

A utilização de CFTV e a proteção de dados pessoais – Sublinha-se que a utilização 

de CFTV salvaguarda a proteção de dados pessoais dos trabalhadores, dado esta 

situação estar devidamente estipulada no artigo 20.º do Código de Trabalho “A utilização 

de equipamento referida no número anterior é lícita sempre que tenha por finalidade a 

proteção e segurança de pessoas e bens ou quando particulares exigências inerentes 

à natureza da atividade o justifiquem”.  
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NOTA TÉCNICA  

Refere-se que os trabalhadores têm que ser devidamente informados e que os locais 

estão devidamente identificados com placas informativas. 

 

Notícias Recentes – Em janeiro de 2019 vieram a público imagens captadas com 

câmara oculta e emitidas pelo canal polaco TVN24, que mostram animais doentes, 

incapazes de andar, a serem arrastados para abate, ocorrendo este à noite, sem 

controlo de veterinário. 

O jornal The Guardian relata que ao preparar a carne para vender, os trabalhadores 

retiravam as feridas, tumores e outros sinais de que a carne estava imprópria. Essa 

carne como recentemente foi noticiado chegou a nove Estados da EU, incluindo 

Portugal.  

Numa reportagem da RTP intitulada “E Se Nós Falássemos” emitida no dia 25 de 

fevereiro de 2021, foram postas a descoberto as condições degradantes de transporte, 

manuseamento e abate de animais nos matadouros portugueses. 

 

Conclusão – Os signatários afirmam que Portugal como país desenvolvido e 

eticamente diferenciador deve elevar também a fasquia legislativa nesta matéria, 

praticando sem receios os mais altos padrões de proteção e bem-estar animal, 

possibilitando a introdução de CFTV – Circuitos Fechados de Televisão em matadouros, 

justificando-se assim a apresentação desta iniciativa legislativa.  

 

• Enquadramento jurídico nacional  

 

Com a Lei n.º 8/2017, de 3 de março1,2, os animais passaram a ser definidos como 

“seres vivos dotados de sensibilidade”. Como corolário da redefinição jurídica dos 

 
1 “Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 
344, de 25 de novembro de 1966, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de 
junho, e o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro”. 
2 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, salvo indicação em contrário. 

https://dre.pt/application/file/a/106551507
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NOTA TÉCNICA  

animais, também o Código Civil, o Código de Processo Civil e o Código Penal sofreram 

alterações conformes com o novo estatuto. 

 

Relativamente ao Código Civil, importa mencionar, em particular, os seus artigos 201.º-

B, 201.º-C, 201.º-D e 1305.º-A, o primeiro dos quais tem a seguinte redação: “Os 

animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em 

virtude da sua natureza”. No artigo 201.º-C contém-se uma cláusula geral de proteção 

jurídica dos animais, a operar por via das disposições do Código Civil e da restante 

legislação extravagante especial. Porque os animais são agora considerados seres 

sensíveis, o artigo 201.º-D esclarece que as disposições respeitantes às coisas só se 

lhes aplicam a título subsidiário. O artigo 1305.º-A, inovatório na ordem jurídica, vem 

impor aos proprietários de animais obrigações estritas no plano da garantia do seu bem-

estar. 

 

A modificação do Código de Processo Civil é meramente pontual, tendo-se limitado a 

acrescentar os animais de companhia à lista de bens absolutamente impenhoráveis 

constante do artigo 736.º. 

 

Quanto ao Código Penal, é de destacar os crimes previstos nos artigos 387.º (“Maus 

tratos a animais de companhia”) e 388.º (“Abandono de animais de companhia”). São 

circunscritos, porém, aos animais de companhia, na asserção que consta do artigo 

389.º. 

 

Em geral, a proteção dos animais é garantida pela Lei n.º 92/95, de 12 de setembro, 

alterada pelas Leis n.ºs 19/2002, de 31 de julho3, e 69/2014, de 29 de agosto4. 

 

Cumpre transcrever o artigo 1.º da Lei n.º 92/95, uma vez que na sua previsão encaixa 

a generalidade das situações de maus-tratos a animais. É o seguinte: 

 
3 “Primeiras alterações à Lei n.º 12-B/2000, de 8 de Julho (proíbe como contraordenação os espetáculos 
tauromáquicos em que seja infligida a morte às reses nele lidadas e revoga o Decreto n.º 15355, de 14 de 
Abril de 1928), e à Lei n.º 92/95, de 12 de Setembro (proteção aos animais)”. 
4 “Procede à trigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de 
setembro, criminalizando os maus tratos a animais de companhia, e à segunda alteração à Lei n.º 92/95, 
de 12 de setembro, sobre proteção aos animais, alargando os direitos das associações zoófilas”. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107065833/201801041255/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107055833/201801041601/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981223/201801041610/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/562301
https://dre.pt/application/file/a/197029
https://dre.pt/application/file/a/56384663
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“Artigo 1.º 

Medidas gerais de proteção 

1 - São proibidas todas as violências injustificadas contra animais, considerando-se 

como tais os actos consistentes em, sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento 

cruel e prolongado ou graves lesões a um animal. 

2 - Os animais doentes, feridos ou em perigo devem, na medida do possível, ser 

socorridos. 

3 - São também proibidos os actos consistentes em: 

a) Exigir a um animal, em casos que não sejam de emergência, esforços ou atuações 

que, em virtude da sua condição, ele seja obviamente incapaz de realizar ou que 

estejam obviamente para além das suas possibilidades; 

b) Utilizar chicotes com nós, aguilhões com mais de 5 mm, ou outros instrumentos 

perfurantes, na condução de animais, com exceção dos usados na arte equestre e nas 

touradas autorizadas por lei; 

c) Adquirir ou dispor de um animal enfraquecido, doente, gasto ou idoso, que tenha 

vivido num ambiente doméstico, numa instalação comercial ou industrial ou outra, sob 

proteção e cuidados humanos, para qualquer fim que não seja o do seu tratamento e 

recuperação ou, no caso disso, a administração de uma morte imediata e condigna; 

d) Abandonar intencionalmente na via pública animais que tenham sido mantidos sob 

cuidado e proteção humanas, num ambiente doméstico ou numa instalação comercial 

ou industrial; 

e) Utilizar animais para fins didáticos, de treino, filmagens, exibições, publicidade ou 

atividades semelhantes, na medida em que daí resultem para eles dor ou sofrimentos 

consideráveis, salvo experiência científica de comprovada necessidade; 

f) Utilizar animais em treinos particularmente difíceis ou em experiências ou 

divertimentos consistentes em confrontar mortalmente animais uns contra os outros, 

salvo na prática da caça. 

4 - As espécies de animais em perigo de extinção serão objeto de medidas de proteção, 

nomeadamente para preservação dos ecossistemas em que se enquadram.” 
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Configurando um regime jurídico novo, o projeto de lei, ao prever a instalação de 

circuitos fechados de televisão em matadouros, enquadra-se no princípio da garantia do 

bem-estar e da sanidade dos animais, previsto no artigo 2.º da Lei n.º 92/95, e relaciona-

se diretamente com o Decreto-Lei n.º 28/96, de 2 de abril (“Transpõe para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 93/119/CE5, do Conselho, de 22 de Dezembro, relativa à 

proteção dos animais no abate e ou occisão”). 

 

No que se relaciona com as operações que são levadas a cabo dentro do matadouro e 

mais sofrimento são suscetíveis de provocar aos animais, destacam-se as definições 

que constam do artigo 2.º do Anexo A do Decreto-Lei n.º 28/96, designadamente as de 

“imobilização” (“aplicação a um animal de qualquer processo destinado a limitar os seus 

movimentos, a fim de facilitar um atordoamento ou occisão eficazes”), “atordoamento” 

(“qualquer processo que, quando aplicado a um animal, lhe provoque rapidamente um 

estado de inconsciência, no qual é mantido até ocorrer a morte”), “occisão” (“qualquer 

processo que provoque a morte de um animal”) e “abate” (“morte de um animal por 

sangria”). No mesmo Anexo A são de salientar os artigos 3.º (“os animais devem ser 

manuseados de forma a evitar qualquer excitação, dor ou sofrimento durante o 

encaminhamento, estabulação, imobilização, atordoamento, abate e occisão”) e 4.º (“a 

construção, as instalações e os equipamentos dos matadouros, bem como o seu 

funcionamento, devem ser concebidos e utilizados de forma a evitar aos animais 

qualquer excitação, dor ou sofrimento inúteis”). 

É exatamente a primeira das referidas operações que é fundamentalmente visada pelas 

câmaras de televisão que se pretendem instalar, sendo ainda de mencionar, acerca dos 

cuidados de que quem faz o abate se deve rodear, o n.º 2 do artigo 6.º (“é permitida a 

utilização de instrumentos mecânicos, elétricos ou a anestesia por gás, desde que não 

tenha repercussões na salubridade da carne e miudezas e que, quando aplicado a um 

animal, lhe induza um estado de inconsciência em que este é mantido até ao abate, 

evitando qualquer sofrimento desnecessário”) e o n.º 1 do artigo 7.º (“apenas podem 

proceder ao encaminhamento, à estabulação, à imobilização, ao atordoamento, ao 

 
5 Diploma retirado do sítio na Internet do EUR-Lex. Todas as referências legislativas são feitas para o portal 

oficial do Jornal Oficial da União Europeia, salvo indicação em contrário. 

https://dre.pt/application/file/a/548484
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/548449/details/eurlex.asp?ano=1993&id=393L0119
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abate ou à occisão de animais pessoas que possuam os conhecimentos e capacidade 

necessários para efetuar essas operações de modo humanitário eficaz”). 

 

Ao longo do Anexo B do mesmo Decreto-Lei n.º 28/96 encontramos várias passagens 

que determinam obrigações de especial cuidado no tratamento dos animais, 

designadamente as seguintes: 

- “Durante a descarga, deve assegurar-se que os animais não sejam amedrontados, 

excitados, maltratados ou derrubados”; 

- “É proibido erguer os animais pela cabeça, cornos, orelhas, patas, cauda ou velo, 

ocasionando dores ou sofrimentos inúteis”; 

- “É proibido espancar os animais ou empurrá-los pressionando partes sensíveis do 

corpo”; 

- “É nomeadamente proibido esmagar, torcer ou quebrar a cauda dos animais ou agarrá-

los pelos olhos”; 

- “São proibidas as pancadas aplicadas com brutalidade, designadamente os pontapés”. 

 

No Anexo C são de assinalar as seguintes obrigações: 

- “Os animais devem ser imobilizados de modo a evitar quaisquer dores, sofrimento, 

agitação, lesões ou contusões inúteis”; 

- “Os animais atordoados ou mortos por meios mecânicos ou elétricos aplicados na 

cabeça devem ser posicionados de forma a permitir que o equipamento seja aplicado e 

utilizado comodamente, com precisão e durante o tempo estritamente necessário”. 

 

No Anexo E sublinham-se as seguintes imposições: 

- “Em relação aos animais que tenham sido atordoados, a sangria deve ser iniciada o 

mais rapidamente possível após o atordoamento e deve ser efetuada de modo a 

provocar um escoamento de sangue rápido, profundo e completo”; 

- “A sangria deverá ser sempre efetuada antes que o animal recupere a consciência”. 

 

Há ainda que chamar a atenção para o Regulamento (CE) n.º 1099/2009, do Conselho, 

de 24 de Setembro de 2009, relativo à proteção dos animais no momento da occisão, o 

qual veio impor aos Estados-membros, diretamente, uma série de vinculações muito 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&qid=1521567304380&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&qid=1521567304380&from=EN
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importantes na matéria, denotando-se ao longo do articulado a preocupação na defesa 

do bem-estar dos animais. É um diploma detalhado que, sendo posterior à aprovação 

da legislação nacional em vigor, pode conter normas porventura inconciliáveis com ela. 

 

Finalmente, é de referir, agora na perspetiva da defesa dos dados pessoais dos 

trabalhadores do ramo, o artigo 20.º do Código do Trabalho, que dispõe o seguinte: 

 

“Artigo 20.º 

Meios de vigilância a distância 

1 - O empregador não pode utilizar meios de vigilância a distância no local de trabalho, 

mediante o emprego de equipamento tecnológico, com a finalidade de controlar o 

desempenho profissional do trabalhador. 

2 - A utilização de equipamento referido no número anterior é lícita sempre que tenha 

por finalidade a proteção e segurança de pessoas e bens ou quando particulares 

exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem. 

3 - Nos casos previstos no número anterior, o empregador informa o trabalhador sobre 

a existência e finalidade dos meios de vigilância utilizados, devendo nomeadamente 

afixar nos locais sujeitos os seguintes dizeres, consoante os casos: «Este local 

encontra-se sob vigilância de um circuito fechado de televisão» ou «Este local encontra-

se sob vigilância de um circuito fechado de televisão, procedendo-se à gravação de 

imagem e som», seguido de símbolo identificativo. 

4 - Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto no n.º 1 e constitui 

contraordenação leve a violação do disposto no n.º 3.” 

 

Por sua vez, o artigo 21.º do Código do Trabalho, relacionado com o anterior, estabelece 

o seguinte: 

“Artigo 21.º 

Utilização de meios de vigilância a distância 

1 - A utilização de meios de vigilância a distância no local de trabalho está sujeita a 

autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

2 - A autorização só pode ser concedida se a utilização dos meios for necessária, 

adequada e proporcional aos objetivos a atingir. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114799007/201803201514/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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3 - Os dados pessoais recolhidos através dos meios de vigilância a distância são 

conservados durante o período necessário para a prossecução das finalidades da 

utilização a que se destinam, devendo ser destruídos no momento da transferência do 

trabalhador para outro local de trabalho ou da cessação do contrato de trabalho. 

4 - O pedido de autorização a que se refere o n.º 1 deve ser acompanhado de parecer 

da comissão de trabalhadores ou, não estando este disponível 10 dias após a consulta, 

de comprovativo do pedido de parecer. 

5 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 3.” 

 

No Inquérito do Eurobarómetro realizado em 20156, pode constatar-se que os europeus 

defendem maiores garantias de bem-estar para os animais de pecuária. Nesse 

inquérito, quando questionados sobre a importância de proteger o bem-estar dos 

animais de criação, 50% dos cidadãos portugueses responderam que consideravam 

“muito importante”, 49% consideraram “importante” e apenas 1% respondeu “pouco 

importante”. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

- Projeto de Lei n.º 1109/XIII –“Determina a instalação de circuitos fechados 

de televisão em matadouros” – Iniciativa caducada. 

- Projeto de Lei n.º 799/XIII – Determina a instalação de circuitos de televisão em 

matadouros”. Rejeitado. 

 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 
6 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71736 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71736
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43394
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42270
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71736
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A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Pessoas-

Animais-Natureza (PAN), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição7 e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da República 

(Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos 

Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, bem como dos grupos parlamentares, por força do 

disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º 

do RAR. 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do RAR, encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de 

uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o 

seu objeto principal, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento em caso de 

aprovação, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 124.º do RAR. 

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, uma vez que define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa e parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 19 de março de 2021. Foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Agricultura e Mar (7.ª) a 22 de março, por 

despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciado a 

25 de mesmo mês. 

 

 

 
7 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 

República 

 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário8 contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa.  

O título do projeto de lei – «Determina a instalação de circuitos fechados de televisão 

em matadouros» – traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao 

disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em caso de aprovação, possa 

ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em 

redação final. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 6.º da referida lei, «os diplomas que alterem outros 

devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, 

ainda que incidam sobre outras normas». Assim e segundo as regras de legística formal 

«o título de um ato de alteração deve identificar o diploma alterado»9, por questões 

informativas e no sentido de tornar clara a matéria objeto do ato normativo. 

Assim sugere-se, para o Projeto de Lei n.º 746/XIV/2.ª (PAN): «Instalação de circuitos 

fechados de televisão em matadouros» 

Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço revestirá a forma de lei, sendo objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

3.º da lei formulário. 

O Projeto de Lei n.º 746/XIV/2.ª (PAN) prevê a sua data de entrada em vigor «um ano 

pós a sua publicação» (artigo 14.º, estando, assim, em conformidade com o previsto no 

n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos «entram em vigor 

 
8  A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que 

estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

 
9 DUARTE, D., SOUSA PINHEIRO, A. [et al.], Legística. Coimbra : Almedina, 2002, P. 201. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34448175/view?q=Lei+formul%C3%A1rio
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no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no 

próprio dia da publicação». 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

Esta iniciativa não especifica a necessidade de regulamentação. Todavia, cria um 

conjunto de sanções acessórias relativamente ao incumprimento das suas normas 

(artigos 3.º a 8.º), atribuindo à Direção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) todo 

o processo contraordenacional sem estabelecer concretamente os atos puníveis e 

respetiva sanção. Assim, a DGAV deterá um poder discricionário de aplicação de 

sanções que deve ser acautelado, sugerindo-se que, em sede de especialidade, se 

determine que sanções são aplicáveis ao incumprimento de cada norma em concreto. 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia  

 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia10, dispõe no seu artigo 13.º que 

Na definição e aplicação das políticas da União nos domínios da agricultura, da pesca, 

dos transportes, do mercado interno, da investigação e desenvolvimento tecnológico e 

do espaço, a União e os Estados-Membros terão plenamente em conta as exigências 

em matéria de bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis, respeitando 

simultaneamente as disposições legislativas e administrativas e os costumes dos 

Estados-Membros, nomeadamente em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e 

património regional. 

 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT
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A União Europeia defende o bem-estar dos animais11 há mais de 40 anos, dispondo de 

diversas normas sobre a matéria que dizem principalmente respeito aos animais nas 

explorações pecuárias (exploração, transporte e abate), mas também à vida selvagem, 

aos animais de laboratório e aos animais de estimação.  

A Diretiva 98/58/CE12 do Conselho de 20 de julho de 1998 relativa à proteção dos 

animais nas explorações pecuárias estabelece regras gerais de proteção dos animais 

nas explorações pecuárias, independentemente da espécie. Baseada na Convenção 

Europeia relativa à proteção dos animais nos locais de criação de 197813, estas regras 

aplicam-se aos animais criados com vista à produção de géneros alimentícios, lã, pele 

com ou sem pelo, ou para outros fins agropecuários, incluindo os peixes, répteis e 

anfíbios. Não se aplica, no entanto, aos animais selvagens, animais destinados a 

eventos desportivos ou culturais, animais experimentais ou de laboratório e animais 

invertebrados. 

Em 2009, a União Europeia adotou o Regulamento n.º 1099/200914, relativo à proteção 

dos animais no momento da occisão, tendo revogado a Diretiva 93/119/CE do 

Conselho15 . Concretamente, este Regulamento estipulou que se devia poupar aos 

animais qualquer dor, aflição ou sofrimento evitáveis durante a occisão, estabelecendo 

que as empresas, nomeadamente os operadores dos matadouros, deviam assegurar 

que os animais: 

a) beneficiavam de proteção e conforto físico e eram mantidos limpos, protegidos 

de lesões e manipulados e alojados tendo em conta o seu comportamento 

normal; 

b) não mostravam sinais de dor ou medo evitáveis ou manifestavam um 

comportamento anormal; 

c) não sofriam devido à privação prolongada de alimentos ou água; 

 
11  https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200624STO81911/bem-estar-e-protecao-dos-animais-

a-legislacao-da-ue  
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31998L0058  
13 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6  
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009R1099  
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0119  

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200624STO81911/bem-estar-e-protecao-dos-animais-a-legislacao-da-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31998L0058
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0119
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200624STO81911/bem-estar-e-protecao-dos-animais-a-legislacao-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200624STO81911/bem-estar-e-protecao-dos-animais-a-legislacao-da-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31998L0058
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0119
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d) não eram expostos a uma interação evitável com outros animais que pudessem 

prejudicar o seu bem-estar. 

Prevê ainda este Regulamento, relativamente aos matadouros, que deve ser nomeado 

um responsável pelo bem-estar dos animais para ajudar a garantir a conformidade. 

Relativamente à instalação de circuitos fechados de televisão em matadouros, o 

Parlamento Europeu questionou a Comissão Europeia16, se iria seguir os exemplos da 

França e dos Países Baixos e defender a videovigilância em todos os matadouros na 

Europa, tendo a Comissão respondido17 que era responsabilidade primária dos Estados 

Membros assegurar a correta aplicação do direito da União, especificando que o artigo 

16.º do Regulamento 1099/2009 exigia que os operadores instaurassem procedimentos 

de controlo nos matadouros, mas não concretamente a instalação de sistemas de 

videovigilância. No entanto, esclareceu a Comissão que caberia em primeiro lugar aos 

Estados-Membros instituir mecanismos de vigilância adequados, em conformidade com 

o direito da União, não considerando necessário, na fase atual, propor a utilização da 

videovigilância para verificar o cumprimento da legislação nos matadouros. 

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União 

Europeia: Espanha, França e Itália. 

 

ESPANHA 

A Ley 32/2007, de 7 de noviembre18, para el cuidado de los animales, en su explotación, 

transporte, experimentación y sacrifício, estabelece as bases de um regime de proteção 

animal, em respeito pela regulamentação europeia sobre a matéria. 

 

 
16 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003291_EN.html  
17 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003291-ASW_EN.html  
18  Diploma consolidado retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas relativas a Espanha são feitas para o referido portal oficial, salvo indicação em contrário. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003291_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003291-ASW_EN.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19321-consolidado.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003291_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003291-ASW_EN.html
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Nos termos do seu artigo 4, compete às Administrações Púbicas adotar as medidas 

necessárias para assegurar que, nas explorações, os animais não sejam sujeitos a 

sofrimento ou danos inúteis. 

 

De igual modo, devem ser tomadas as medidas necessárias para garantir que apenas 

são transportados os animais que estão em condições de viajar, para que o transporte 

se realize sem lhes causar danos ou sofrimento desnecessários, sendo reduzida ao 

mínimo possível a duração da viagem e providas as necessidades dos animais durante 

o transporte. Ademais, os meios de transporte e as instalações de carga e descarga 

devem ser construídas e mantidas de modo a evitar lesões e sofrimento desnecessários 

aos animais, devendo os funcionários que manipulem os animais ter a formação 

necessária para tal, realizando as suas funções sem recorrer a violência ou a metidos 

que possam causar medo, lesões ou sofrimento desnecessários aos animais (artigo 5). 

 

Acerca do sacrifício ou abate dos animais, o artigo 6 prescreve que a construção, 

instalação, equipagem e funcionamento dos matadouros seja feito de modo a evitar 

agitação, dor ou sofrimento desnecessários aos animais.  

 

No Capítulo II desta lei, onde se regulam as infrações, são consideradas infrações 

graves, passíveis de ser punidas com pena de multa entre 6001 e 100 000 euros, o 

sacrifício ou morte de animais em espetáculos públicos, fora dos casos expressamente 

previstos; o incumprimento das obrigações exigidas pelas normas de proteção animal, 

quando exista a intenção de torturar ou provocar a morte dos animais; o incumprimento 

da obrigação de atordoamento prévio à morte do animal, quando não se verifiquem os 

requisitos para o sacrifício religioso previstos na lei, entre outras atuações. 

 

A mutilação não permitida de animais ou o incumprimento das obrigações exigidas pelas 

normas de proteção animal, quando produza lesões permanentes, deformações ou 

defeitos graves nos animais, são consideradas infrações graves, puníveis com multa 

entre 601 e 6000 euros. Configura uma infração leve o incumprimento das obrigações 

exigidas pelas normas de proteção animal, quando não produza lesões permanentes, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19321&p=20170628&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19321&p=20170628&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19321&p=20170628&tn=1#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19321&p=20170628&tn=1#cii
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deformações ou defeitos graves nos animais, ou a sua morte, sendo punível com multa 

até 600 euros. 

 

A cessação ou interrupção da atividade e o encerramento do estabelecimento podem 

ser impostos como sanções acessórias, no caso de prática de infrações muito graves 

ou graves. 

 

Na sequência desta lei, foi aprovado o Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que 

se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la 

matanza, prevendo-se aqui as normas sobre a formação das pessoas que realizam o 

abate e os atos relacionados com este, os requisitos para o abate nas explorações 

dedicadas à criação de animais para produção de peles, bem como sobre o abate feito 

em situação de emergência fora dos matadouros ou para consumo privado doméstico. 

 

O Ministerio do Consumo espanhol teve em consulta pública, entre 6 e 23 de outubro 

de 2020, um projeto de Real Decreto19 com o objetivo de estabelecer as medidas para 

o controlo do bem estar dos animais nos matadouros mediante a instalação de sistemas 

de videovigilância. 

 

Importa aqui referir, a propósito da instalação de sistemas de videovigilância, a Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales, que tem de ser tida em conta na elaboração daquele diploma, 

em especial o seu artigo 89, que regula o direito à privacidade dos trabalhadores no que 

toca ao tratamento das imagens e gravações obtidas através de dispositivos de 

videovigilância no local de trabalho. 

 

O Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 colocou em consulta pública, até 15 

de dezembro de 2020, um anteprojeto de lei20 de bem-estar animal, uma vez que não 

 
19 Disponível em 
https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/docs/RD_VIDEOVIGILANCIA_MATADEROS.pdf 
20 Disponível em 
https://www.mscbs.gob.es/normativa/docs/30.11.2020_consulta_publica_ANTEPROYECTO_DE_LEY_DE
_BIENESTAR_ANIMAL.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-1054-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/normativa/consultas/consultasCerradasCon.htm
https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/docs/RD_VIDEOVIGILANCIA_MATADEROS.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673&p=20201230&tn=1#a8-11
https://www.mscbs.gob.es/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/normativa/docs/30.11.2020_consulta_publica_ANTEPROYECTO_DE_LEY_DE_BIENESTAR_ANIMAL.pdf
https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/docs/RD_VIDEOVIGILANCIA_MATADEROS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/normativa/docs/30.11.2020_consulta_publica_ANTEPROYECTO_DE_LEY_DE_BIENESTAR_ANIMAL.pdf
https://www.mscbs.gob.es/normativa/docs/30.11.2020_consulta_publica_ANTEPROYECTO_DE_LEY_DE_BIENESTAR_ANIMAL.pdf
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existia ainda uma lei nacional que regule os aspetos básicos relativos ao bem-estar e 

proteção dos animais, sendo essa matéria regulada apenas ao nível das comunidades 

autónomas. 

 

Compete à Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), criada 

pela Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria, com o objetivo geral de promover a segurança alimentar como aspeto 

fundamental da saúde pública, que compete a fiscalização da segurança dos alimentos 

destinados ao consumo humano e a da cadeia alimentar, em todas as suas fases. 

 

É a Agencia Española de Protección de Datos, criada pela Ley Orgánica 5/1992, de 29 

de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter 

personal 21 , é a autoridade administrativa de âmbito nacional, que se encontra 

atualmente regulada nos artigos 44 e seguintes da Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, que tem a atribuição de supervisão da aplicação desta lei orgânica e do 

Regulamento (EU) 2016/67922 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

 

 

FRANÇA 

No que toca à proteção dos animais, o ordenamento jurídico francês parte do axioma 

de que os animais são seres sensíveis que têm direito a viver em condições compatíveis 

com os imperativos biológicos da sua espécie (artigo L214-1 do Code rural et de la 

pêche maritime23), daí decorrendo a obrigação de detenção dos animais em condições 

de segurança e higiene pública (artigo L214-2), a proibição de infligir maus tratos aos 

 
21 Diploma revogado 
22 REGULAMENTO (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho. J.O. Série L [Em linha]. 119 
(2016-0504) 1-88. [Consult. 29 abr. 2021]. Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT>. 
23  Diploma consolidado retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas relativas a França são feitas para o referido portal oficial, salvo indicação em 
contrário. 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-13043-consolidado.pdf
https://www.aepd.es/es
https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/31/pdfs/A37037-37045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/31/pdfs/A37037-37045.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673&p=20201230&tn=1#ci-7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022200245?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071367?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071367?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022200241?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT
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animais domésticos e animais selvagens em cativeiro (artigo L214-3) e a interdição da 

atribuição de animais vivos como prémios, com exceção de animais de criação no 

quadro de festas, feiras, concursos e manifestações de carácter agrícola (artigo L214-

4). 

 

A proteção dos animais no momento do seu abate encontra-se regulada nos artigos 

R214-63 a R214-81 deste Código. Estas normas orientam-se pelos princípios de 

humanidade e respeito para com os animais, devendo ser tomadas todas as precauções 

para poupar os animais a qualquer excitação, dor ou sofrimento evitáveis durante a 

descarga, transporte, acomodação, contenção, atordoamento, abate ou morte (artigo 

R214-65). 

 

A utilização de videovigilância nos matadouros em França é feita, atualmente, a título 

experimental, de forma voluntária, desde 2019, com a publicação do Décret n° 2019-

379 du 26 avril 2019 relatif à l'expérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en 

abattoir. 

 

Este decreto foi aprovado em cumprimento do artigo 71 da Loi n° 2018-938 du 30 

octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, que determina que, 

no prazo de 6 meses após a entrada em vigor daquela lei, seja adotado um dispositivo 

de controlo por vídeo dos postos de sangramento e abate, a título experimental e 

voluntário por um período de dois anos, visando avaliar a eficácia dos protocolos e a 

aplicação da regulamentação sobre o bem-estar animal. 

 

Nos termos do artigo 1 daquele decreto, os únicos dados e informações que podem ser 

objeto de tratamento, na sequência da videovigilância, são apenas as imagens 

registadas e a data e hora da gravação, não podendo ser tratada informação sonora ou 

biométrica. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022200239?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022658332?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022658332?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006168178?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006168178
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006168178?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006168178
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587904?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587904?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038424957/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038424957/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037549185
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038427856?isSuggest=true
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O tratamento informático de dados pessoais é regulado pela Loi n° 78-17 du 6 janvier 

197824 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aplicada pelo Décret n° 2019-

536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

A  Commission nationale de l'informatique et des libertés, prevista no artigo 8 e seguintes 

da Loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, é a autoridade administrativa independente que, em 

França, tem a competência de supervisão da correta aplicação daquela lei, bem como 

do Regulamento (EU) 2016/679  do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 

de 2016. 

 

ITÁLIA 

Na Itália a situação é semelhante à que se regista no nosso País. A instalação de 

câmaras de vigilância em matadouros ainda não está prevista legalmente. A 

videovigilância em matadouros é uma das formas de colocar a tecnologia a serviço dos 

sistemas de gestão na origem das infrações da legislação de proteção animal durante 

o abate e aumentar a proteção dos trabalhadores, veterinários e consumidores. 

 

Para algumas associações ambientalistas e de proteção dos direitos dos animais25, a 

instalação de câmaras deve ser obrigatória por lei, com base numa avaliação 

aprofundada da situação pré-existente em cada matadouro italiano, ser avaliada em 

estreita correlação com o número de funcionários empregados, com o número máximo 

de animais por unidades de tempo e a formação/atualização adequados da própria 

estrutura. 

 

Atualmente as infrações à legislação sobre proteção dos animais são punidas com base 

no Regulamento (CE) n.º 1099/2009 de 24 de setembro26, relativo à proteção dos 

animais no momento da occisão e no Código Penal. 

 
24 Texto consolidado. 
25 https://animal-law.it/wp-content/uploads/2018/04/position-paper-telecamere-nei-macelli.pdf 
26 REGULAMENTO (CE) 1099/2009 do Conselho. J.O Série L [Em linha]. 303 (18-11-2009) 1-30. [Consult. 
29 abr. 2021] Disponível em WWW: <URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=LV>. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038528420?r=qoeXOp1gnU
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038528420?r=qoeXOp1gnU
https://www.cnil.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037822923
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=LV
https://animal-law.it/wp-content/uploads/2018/04/position-paper-telecamere-nei-macelli.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=LV
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Com base neste Regulamento, uma vez que matar animais pode causar dor, ansiedade, 

medo ou outros sofrimentos, mesmo nas melhores condições técnicas, é aconselhável 

que os operadores ou pessoal tomem as medidas necessárias para evitar e minimizar 

a ansiedade e o sofrimento dos animais durante o processo de abate ou occisão, 

levando em consideração as melhores práticas do setor e métodos permitidos pelo 

regulamento. Se os intervenientes no processo violarem uma das disposições do 

Regulamento ou recorrerem a práticas permitidas sem aplicar os métodos mais 

avançados, causando, de forma negligente ou intencional, ansiedade ou sofrimento aos 

animais, serão punidos de acordo com o Decreto Legislativo n.º 131/2013, de 6 de 

novembro2728, com sanções administrativas pecuniárias. 

 

Com base no artigo 544 ter do Código Penal, intitulado “Mau tratamento de animais”29; 

a ‘Corte di Cassazione’ (tribunal de recurso/Relação) sancionou a responsabilidade 

penal dos operadores ou funcionários do matadouro que causem sofrimento psicofísico 

em animais destinados ao abate (nesta ligação30 pode aceder-se ao texto completo da 

sentença). O artigo estipula que “Quem, por crueldade ou sem necessidade, ferir um 

animal ou submetê-lo a tortura, a comportamento, a cansaço ou a trabalho insuportável 

pelas suas características etológicas é punido com pena de prisão de três a dezoito 

meses ou com multa entre 5.000 e 30.000 euros. A mesma pena é aplicável a quem 

administrar drogas ou substâncias proibidas a animais ou os submeter a tratamentos 

que lhes causem danos à saúde. A pena é aumentada pela metade se a morte do animal 

for decorrente dos factos referidos no primeiro parágrafo.” 

 

 

Outros países 

Apresenta-se aqui a legislação em vigor no Reino Unido sobre a matéria objeto desta 

nota técnica. 

 
27 Diploma consolidado retirado do portal oficial normattiva.it. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas relativas a Itália são feitas para o referido portal oficial, salvo indicação em contrário. 
28 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 
relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali”. 
29 Tradução livre. 
30 https://www.penalecontemporaneo.it/upload/14465408331446539309Cass_2015_38789.pdf 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131!vig=2021-04-30
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131!vig=2021-04-30
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398!vig=2021-04-29
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/14465408331446539309Cass_2015_38789.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/14465408331446539309Cass_2015_38789.pdf
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REINO UNIDO 

Os maus-tratos a animais são proibidos, devendo as pessoas, em geral, abster-se da 

prática de atos que possam implicar sofrimento desnecessário a um animal, conforme 

prescrito pela secção 4 do Animal Welfare Act 200631. 

 

A proteção dos animais durante o abate é feita através das Welfare of Animals 

(Slaughter or Killing) Regulations 199532, que, para além de regular os requisitos que a 

construção, equipagem e funcionamento dos matadouros devem respeitar, contém 

também as normas para o abate de animais fora dos matadouros e para o sacrifício 

religioso de animais. Em 2015 foram aprovadas normas específicas para Inglaterra 

através das The Welfare of Animals at the Time of Killing (England) Regulations 2015. 

 

A obrigatoriedade de instalação de sistemas de videovigilância nos matadouros existe, 

em Inglaterra, desde 2018, com a aprovação das The Mandatory Use of Closed Circuit 

Television in Slaughterhouses (England) Regulations 2018. Este sistema deve ser 

instalado de forma a fornecer uma imagem nítida e completa do abate e dos 

procedimentos com este relacionados em todas as área do matadouro onde estejam 

animais vivos, nos termos da secção 3 deste diploma. A violação desta norma é punida 

com multa. 

 

O portal do Governo britânico tem uma página onde apresenta informação comum a 

Inglaterra, País de Gales e Escócia – e uma ligação para informação específica relativa 

à Irlanda do Norte – sobre a proteção do bem estar dos animais durante a sua criação, 

transporte, comercialização e abate. 

 

 

 

 
31  Diploma consolidado retirado do portal oficial legislation.gov.uk. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas relativas ao Reino Unido são feitas para o referido portal oficial, salvo indicação em 
contrário. 
32 Apenas disponível na sua versão original. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/731/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/731/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1782/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/556/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/556/contents/made
https://www.gov.uk/guidance/animal-welfare#legislation
https://www.daera-ni.gov.uk/articles/welfare-animals-during-transport
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NOTA TÉCNICA  

 

V. Consultas e contributos 

 

Consultas facultativas  

Atenta a matéria em apreço, devem ser ouvidas as Associações/Entidades ligadas a 

este setor de atividade. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género –  

Os autores juntaram a respetiva ficha de Avaliação Prévia de Impacto de Género, em 

função da qual se afere o caráter neutro da iniciativa legislativa em apreço. O tema e a 

sua redação não nos oferecem questões quanto a este ponto, não evidenciando, prima 

facie, qualquer impacto prospetivo diferenciado em função de género. 

 

Linguagem não discriminatória –  

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

Nesta fase do processo legislativo a redação dos projetos de lei não parecem suscitar 

qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao género. 

 

 

VII. Enquadramento bibliográfico - BIB 

LENZI, Olga - El control de la prestación laboral a través de fórmulas de videovigilância 

: el concreto supuesto del trabajo doméstico. Temas Laborales. [Em linha]. N.º 146 

(2019). Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130168&img=

15387&save=true>. 
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Resumo: A autora, na sua introdução alerta para o facto de os dispositivos de 

videovigilância constituírem «o meio mais comum de fiscalização da prestação 

laboral. Este mecanismo que oferece a possibilidade de instalar vários tipos de 

dispositivos em ambiente de trabalho com o objetivo de controlar, com menor 

esforço do empregador e de forma mais incisiva e eficaz, os serviços prestados 

pelos trabalhadores tem levantado inúmeros problemas jurídicos que colocam 

em risco valores importantes como a liberdade ou dignidade do trabalhador». 

Partindo deste pressuposto Olga Lenzi vai analisar: (1) a jurisprudência 

emanada do Tribunal Constitucional (Espanha) e do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem; (2) o novo quadro regulador da proteção de dados e (3) o 

caso da aplicação de sistemas de videovigilância nos serviços domésticos. 

 

MOREIRA, Teresa Coelho – Every breath you take, every move you make : a 

privacidade dos trabalhadores e o controlo através de meios audiovisuais. Prontuário 

de Direito do Trabalho. Coimbra. ISSN 0873-4895. Nº 87 (set. - dez. 2010), p. 13-32. 

Cota: RP-214. 

Resumo: A autora vai analisar o impacto da videovigilância em contexto laboral 

e de que forma este sistema de vigilância pode colidir com o direto à privacidade 

do trabalhador, direito à liberdade de expressão, direito à imagem e ainda do 

direito à autodeterminação informativa. 

 

REINO UNIDO. Department for Environment, Food and Rural Affairs - Opinion on 

CCTV in slaughterhouses [Em linha]. London : Farm Animal Welfare Committee, 2015. 

[Consult. 23 abr. 2021].  Disponível em 

WWW:<URL:https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=

124334&img=7971&save=true>. 

Resumo: Estudo de opinião sobre a instalação de circuito televisivo dentro de 

matadouros. Foi elaborado Pelo Farm Animal Welfare Committe, uma comissão 

especializada pertencente ao Department for Environment, Food and Rural 

Affairs. 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124334&img=7971&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124334&img=7971&save=true
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Os objetivos deste estudo centraram-se em: 

- Identificar os fatores críticos na utilização de um sistema de videovigilância; 

- Identificar os benefícios e as limitações de um sistema de videovigilância como 

método de registo e verificação no âmbito do bem-estar animal; 

- Identificar os desafios de dos operadores da indústria de carnes na instalação 

e utilização do sistema, 

- Identificar as questões legais e éticas no âmbito da observação e gravação 

contínua do trabalhador, reunir opiniões sobre o impacto desta medida numa 

perspetiva de longo-prazo. 

 

REINO UNIDO. Department for Environment, Food and Rural Affairs – Mandatory 

Closed Circuit Television (CCTV) recording in slaughterhouses [Em linha] : a 

consultation – August 2017. London : Department for Environment, Food and Rural 

Affairs, 2017. [Consult. 23 abr. 2021]. Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124332&img=

7970&save=true>. 

Resumo: Este documento consigna a proposta de uma consulta a diversas 

entidades para auscultar opiniões relativamente a uma futura proposta de 

instalação obrigatória de videovigilância em matadouros no âmbito da proteção 

animal e para salvaguarda do bem-estar animal. O Governo do Reino Unido 

pretende assegurar, assim, a monitorização e a verificação do bem-estar animal 

dentro dos matadouros. 

O documento determina qual a audiência a inquirir, que perguntas realizar, datas 

do inquérito e a forma como pretendem tratar os dados após a sua realização. 

 

REINO UNIDO. Department for Environment, Food and Rural Affairs – Mandatory 

Closed Circuit Television (CCTV) recording in slaughterhouses [Em linha] :  

summary of responses and government response – November 2017. London : 

Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2017. [Consult. 23 abr. 2021]. 

Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124332&img=7970&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124332&img=7970&save=true
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https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134198&img=

21310&save=true>. 

Resumo: Este inquérito foi produzido pelo Department for Environment, Food 

and Rural Affairs do Governo do Reino Unido e destinou-se a recolher opiniões 

sobre a utilização obrigatória de circuitos televisivos em matadouros (vd. 

documento anterior a este). O documento revela as respostas às perguntas 

elaboradas, bem como a posição do Governo relativamente as estas respostas. 

Foram consultadas as seguintes entidades-tipo: matadouros, entidades de 

voluntariado para o bem-estar animal, empresas de comercialização de circuitos 

televisivos, público em geral, representantes da indústria do ramo, outros 

departamentos ministeriais (Information Commissioners Office e Surveillance 

Camera Commisssioner), Câmaras Municipais, Associações Veterinárias e 

médicos veterinários.   

 

TNS Opinion and Social - Attitudes of Europeans towards Animal Welfare [Em linha]  

: report, 2015. [S.l.] : European Union, 2016. [Consult. 23 abr. 2021]. Disponível em 

WWW:<URL:https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=

124329&img=7959&save=true>. 

Resumo: Este relatório analisa o inquérito conduzido pelos 28 Estados-Membros 

da União Europeia sobre proteção e bem-estar animais. Inquiriram-se 27.672 

cidadãos europeus com o objetivo de perceber a relação que os Europeus têm 

com o bem-estar animal. Procurou-se responder a três questões. 

- qual o significado para o cidadão europeu de “bem-estar animal”; 

- qual a importância que lhe atribui; 

e  

- se deveria existir uma maior proteção legal às espécies pecuárias e aos 

animais de companhia. 

O estudo conclui que a maioria dos Europeus inquiridos considera que a 

proteção a espécies pecuárias é importante e deve ser melhorada no sentido de 

uma maior proteção. Consideram igualmente importante a proteção e bem-estar 

de animais de companhia, mas não veem necessidade de maior proteção legal. 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134198&img=21310&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134198&img=21310&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124329&img=7959&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124329&img=7959&save=true

