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Posição da Campanha de Esterilização de Animais Abandonados sobre o 

Projecto de Lei 913/XIII/3ª do PAN, que “Determina a admissibilidade de 

alimentação de animais errantes” 

 

 

 

1º PONTO 

Esta Campanha já manifestou — no que foi, pensamos, a única posição pública sobre o 

assunto proveniente de uma entidade da causa animal — a sua visão critica sobre a 

Portaria 146/2017, de 26 de Abril, que veio regulamentar a Lei 27/2016. Enquanto a 

Lei 27/2016 representou, indubitavelmente, um passo em frente para a mudança de 

paradigma assente nos abates de cães e gatos pelos canis municipais, esta Portaria,  com as 

exigências que coloca às colónias CED, representa um passo atrás, podendo mesmo 

consubstanciar uma violação da própria Lei que pretende regulamentar. No entanto, será 

mister reconhecer que a Portaria refere explicitamente no Art.º 9.º, ponto 5,  "A colónia 

intervencionada será supervisionada pelo médico veterinário municipal, devendo a entidade  

responsável pelo programa assegurar que são prestados os cuidados de saúde e alimentação 

adequados aos animais (...)", acrescentando, no ponto 7,  "Os alojamentos e espaços 

utilizados pela colónia são mantidos livres de resíduos ou restos de comida, de forma a evitar 

a proliferação de pragas." 

Ou seja, tanto a alimentação das colónias intervencionadas pelo Programa CED, 

como a necessidade de limpeza dos espaços já estão, de facto,  asseguradas ao abrigo desta 

Portaria. 

 

Em situação muito diferente se encontra a maioria dos restantes animais errantes e os 

abandonados, que não beneficiam, até à data, do Programa CED, e cuja alimentação é 

fornecida por protectores que, ignorando disposições camarárias obsoletas que contrariam a 

Lei 69/2014, de 29 de Agosto, contra os maus tratos a animais, não se esquivam ao 

cumprimento das obrigações éticas e legais de socorro. 

Por conseguinte, a  nossa primeira clarificação em relação ao Projecto de Lei 913/XIII/3ª é 

que, ao permitir, no ponto 1 do Art.º 3.º, o direito à alimentação apenas aos "animais 

errantes e de colónias de gatos na via pública, sempre que os mesmos estejam esterilizados, 

se encontrem em processo de esterilização ou estejam inscritos num Programa CED 

devidamente autorizado, conforme previsto na Portaria 146/2017, de 26 de Abril, ou o 

estado de errância dos mesmos já tenha sido sinalizado às entidades competentes e estas 

ainda não tenham tido oportunidade de proceder à sua recolha",  não só nada vem 

acrescentar ao que já se encontra garantido pela Portaria 146/2101, como agrava a situação
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dos errantes não esterilizados, nem em processo de o serem,  nem inscritos  num Programa 

CED, nem sinalizados às Câmaras para recolha, na medida em que os exclui expressamente 

do estabelecido no ponto 1 do Art.º 3.º, expondo, inclusive, os seus protectores a novas 

medidas repressivas e sancionatórias por parte das Câmaras (vide Art.º 7.º). 

Sendo, para nós, este o aspecto que mais nos choca no Projecto de Lei n.º 913/XIII/3ª, dele 

constam ainda exigências que vão além do previsto pela própria Portaria e que agravam a 

situação actual,  como sejam a imposição, para quem alimenta e protege colónias ou 

populações de animais errantes, de ter de indicar às Câmaras o número e localização dos 

animais (ponto 1, Art.º 6.º) e de sinalizar o “aparecimento de animais novos, feridos ou 

doentes” (ponto 3, Art.º 6.º), e ainda as exigências, em relação aos cuidadores, de “que 

estejam devidamente registados no município respectivo” (ponto 3, Art.º 4.º). 

 

2º PONTO 

Poder-se-á ainda dizer que este Projecto de Lei está desfasado da realidade nacional no que 

respeita à execução da Lei 27/2016 e à implementação do Programa CED pelas Câmaras. 

 

Na presente data, deveriam já estar concluídos os dois relatórios que, esperamos,  nos trarão 

informação sobre o número de municípios que já começaram a implementar o Programa CED 

e o número de colónias já intervencionadas. São eles: 

— O "Relatório de Avaliação sobre o impacto da aplicação da Lei 27/2016, de 23 de agosto" 

que deveria ter sido apresentado no  prazo de um ano após a regulamentação da Lei 27 

/2016, conforme previsto na Resolução 104/2017 da AR, ou seja, em Abril de 2018. 

 

— E um outro relatório, com os números de recolhas, abates ou occisões, eutanásias, 

adoções, vacinações e esterilizações efetuadas pelos canis, que deveria ter sido entregue ao 

Governo até 31 de Maio de 2018, conforme estipula o n.º 3 do Art.º 5.º da Lei 27/2016. 

As informações recolhidas por esta Campanha a nível nacional  mostram uma  situação de 

fraca adesão dos municípios ao Programa CED, que não tem qualquer paralelo com os  

concelhos de Lisboa e limítrofes, sendo difícil prever quando se inverterá esta tendência. 

Para tal facto contribuirá, muito possivelmente, a oposição da ANVETEM ao Programa CED e, 

consequentemente, a fraca mobilização dos veterinários municipais para dinamizarem 

protocolos de colaboração com as associações interessadas. 
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Por conseguinte, propor uma regulamentação que faz depender a autorização para 

alimentar animais errantes e abandonados da existência de CED é, na nossa perspectiva, 

com o actual nível  de execução da Lei 27/2016, um erro de análise. 

Por outro lado, não podemos ignorar que o abate continua a ser praticado em muitos canis e 

que há sinais de movimentações e declarações (as declarações proferidas pelo Director da 

DGAV e pelo Bastonário da OMV são disso exemplo) que apontam para a hipótese de 

adiamento do fim dos abates, invocando que os canis estão cheios e que há muitos animais 

na rua, o que, sendo verdade, apenas resulta da inacção total dos municípios onde isso 

acontece, que, em dois anos, nada fizeram para esterilizar e reduzir o abandono e as 

entradas nos canis. 

Estes sinais preocupantes, que deviam mobilizar os esforços do movimento animal em torno 

da exigência de cumprimento da Lei 27/2016, são outras tantas razões para não se ir 

entregar gatos e cães a canis, nem indicar os locais onde são alimentados, quando são tantas 

as dúvidas sobre a seriedade de intenções relativamente ao cumprimento do não abate por 

parte de muitas Câmaras e as condições que oferecem, nos seus canis, aos animais 

recolhidos. 

 

3º PONTO 

Assim, a Campanha de Esterilização de Animais Abandonados, considerando que: 

— estando a alimentação das colónias intervencionadas já enquadrada e prevista pela 

Portaria 146/2017; 

— sendo muito reduzido o número de municípios que implementa Programas CED, o que, 

pela proposta do PAN, excluiria do direito a ser alimentada a imensa maioria dos animais 

errantes e dos gatos de rua do nosso país; 

— havendo  dúvidas sobre as reais intenções de muitas Câmaras quanto à aplicação do não 

abate, dado o facto de não estarem a realizar esterilizações, nem mesmo com os apoios 

financeiros agora disponibilizados através do Despacho 3283/2018, entendemos que a 

entrega e sinalização de animais abandonados às Câmaras pode pôr em risco a sua vida; 

solicita ao PAN que retire o presente projecto de lei, aguardando que existam condições para 

garantir a admissibilidade de alimentação a todos os animais errantes e abandonados, e não 

apenas aos esterilizados, aos que se encontram em vias de o serem,  aos inscritos num 

Programa CED ou aos que tenham sido sinalizados às Câmaras para recolha. 


