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I. Introdução 

1. A presente petição deu entrada na Assembleia da República a 29 de novembro de 2019, tendo 

baixado à Comissão de Agricultura e Mar, para apreciação, a 03 de dezembro de 2019, por despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República de turno. 

 

II. A Petição 

Referem os peticionários que, segundo um estudo da SPEA 40.000 aves selvagens são mortas em 

Portugal, sendo que cerca de 10.000 são capturadas para colocar em gaiolas. 

Na opinião dos subscritores da Petição, estes crimes ficam impunes porque são dificilmente detetados, 

sendo também de difícil investigação, dado que os meios usados para estas capturas não são proibidos. 

Pelo exposto, os peticionários solicitam a proibição do fabrico, posse e venda de: 

 Armadilhas de mola destinadas à captura de aves de pequeno porte (“passarinhos”), 

vulgarmente designadas por “costelos” ou “esparrelas”; 

 Cola destinada à apanha de pássaros em árvores, sebes ou no cimo de canas, vulgarmente 

designadas por “visgo”; 

 Armadilhas para animais de maior porte; 

 Redes verticais de captura de aves, designadas por “redes invisíveis”, “redes japonesas” ou 

“redes chinesas”, exceto quando devidamente autorizadas, nomeadamente para fins científicos, 

 Proibir a apanha da formiga d’asa, utilizada como isco para a captura de aves. 

 

III. Análise da Petição 

No respeitante aos requisitos formais, o pedido em causa reveste a forma de Petição, foi apresentado 

por escrito, tendo sido apresentado perante a entidade a quem é dirigida, os Peticionantes estão 

corretamente identificados, o texto é inteligível e o objeto adequadamente especificado. 

 

Dessa forma, estão preenchidos os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 2.º e artigos 4.º, 9.º, 

e 10.º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (LEDP), aprovado pela lei n.º 43/90 de 10 

de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da lei n.º 15/2003, de 4 de junho, da lei n.º 

45/2007 de 24 de agosto e da Lei n.º 51/2017 de 13 de julho), e não ocorrendo nenhuma das causas 

de indeferimento liminar previstas no artigo 12.º da mesma lei, a Petição deve ser admitida. 

 

IV. Proposta de Tramitação 

De acordo com o novo n.º 5 do artigo 17 da LEDP, a Comissão parlamentar competente, no caso em 

apreço, a Comissão de Agricultura e Mar deverá nomear um (a) Deputado (a) Relator (a) dado a 

presente Petição ser subscrita por mais de 100 cidadãos. 
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V. Conclusão 

A presente Petição deverá ser objeto de apreciação em Comissão, por não ocorrer nenhuma das causas 

de indeferimento liminar previstas no artigo 12.º da LEDP; 

 

Por se tratar de uma Petição subscrita por mais de 1000 cidadãos, é obrigatória a audição dos 

Peticionantes em Comissão, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da LEDP; 

 

É obrigatória a publicação do respetivo texto no Diário da Assembleia da República, segundo o 

preceituado na alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º da LEDP; 

 

 Deve a Petição ser apreciada em Plenário dado o disposto do artigo 24.º, n.º 1 alínea a) da LEDP (mais 

de 4.000 assinaturas). 

 

Palácio de São Bento, 07 de fevereiro de 2020 

 

O assessor da Comissão 

 

 

(Joaquim Ruas) 


