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cuidadores daqueles animais para lhes permitir agir no dia-a-dia dentro
de parâmetros legais, de segurança e de protecção da sua saúde.
No primeiro módulo, sob a temática "Cuidando dos Animais do
Município" abordaram-se boas práticas na gestão de colónias felinas
enquanto que no segundo módulo "Animais, Ambiente e Saúde"
facultaram-se conhecimentos para melhor identificação das principais
doenças que os gatos das colónias podem padecer e as precauções que
os cuidadores devem tomar. No terceiro módulo sob o tema "Actuação
dos Munícipes Perante Situações de Animais Sujeitos a Maus Tratos"
abordaram-se as condutas que os cidadãos devem adoptar na presença
de crimes e as condutas que deverão abster-se sob pena de eles
próprios actuarem à margem da lei.
O presente Ebook pretende compilar informação recolhida no
workshop e as respectivas apresentações.
O Observatório Nacional para a Defesa dos Animais e Interesses
Difusos presta o seu agradecimento público a todos os intervenientes.

ONDAID-OBSERVATÓRIO NACIONAL PARA A DEFESA DOS ANIMAIS E INTERESES DIFUSOS
WWW.ONDAID.ORG

ANIMAIS E(M) MUNICÍPIOS
INTERVENÇÃO DE ABERTURA DA SRA. DRA. CARLA
GUERREIRO, VEREADORA DO AMBIENTE E ENERGIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
Exmos. Srs.
Digníssimos convidados e parceiros
Sejam muito bem-vindos à Casa da Baía, uma casa onde se enaltece
Setúbal enquanto cidade com uma das mais belas baías do mundo,
que está enquadrada pela Reserva Natural do Estuário do Sado, o
Parque Natural da Arrábida e o Parque Marinho Luiz Saldanha.
Em Setúbal somos a Serra, o estuário, o mar e toda a sua
biodiversidade.
Como poderão verificar esta é uma riqueza a qual muito prezamos e
da qual nos orgulhamos - nas paredes desta sala, e em toda a Casa da
Baía, encontrarão apontamentos sobre esta nossa identidade.
Estes valores naturais trazem a Setúbal uma responsabilidade
acrescida na defesa do Ambiente. Portanto, é com grande satisfação
que a Câmara Municipal de Setúbal organiza, em parceria com o
ONDAID - Observatório Nacional para a Defesa dos Animais e
Interesses Difusos – o Workshop Animais (e)m Municípios.
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi proclamada
pela UNESCO em 27 de janeiro de 1978, considerando,
nomeadamente, que cada animal tem direitos, que o reconhecimento por parte da espécie humana do direito à existência
das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das espécies no mundo, que o respeito pelos animais
por parte do homem está ligado ao respeito dos homens entre si e que a educação deve ensinar a infância a observar,
compreender e respeitar os animais.
Setúbal tem como linha estratégica de trabalho a construção de uma sociedade cada vez mais interventiva no que diz
respeito aos desafios ambientais. Neste âmbito, a preocupação com o bem-estar animal é hoje também um tema central na
politica municipal, tendo despoletado um amplo trabalho nesta matéria.
A Câmara Municipal de Setúbal tem vindo a implementar um conjunto de medidas como por exemplo a criação da figura
do cuidador de colónia, o programa nacional CED (captura, esterilização e devolução) no controlo de populações de
animais errantes, em detrimento da prática da eutanásia (que é aplicada apenas em situações limite e muito pontuais) e a
realização de obras de ampliação do CROAC de Setúbal por forma a garantir melhores condições de habitabilidade e de
serviços de saúde veterinária aos animais em presença. Neste âmbito, salienta-se uma candidatura à DGAV que permitiu a
criação de uma sala de esterilizações nas instalações do CROAC.
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Temos vindo a desenvolver esforços para incrementar uma
taxa de adoção responsável no nosso canil/gatil municipal e,
no sentido de reforçar esta frente de trabalho, iremos lançar
em breve, com o novo site de Ambiente do Município, um
espaço on-line dedicado à adoção. Entretanto, em vários
eventos municipais como a “Feira de Santiago” e o “Há Festa
no Parque” foram realizadas campanhas de adoção que
contaram com a participação de vários voluntários e aos quais
quero deixar um profundo agradecimento em nome da
Câmara Municipal.
Têm ocorrido profundas alterações conceptuais e de
abordagens de atuação, mas também de alterações nas
práticas adotadas pelos serviços municipais. O Regulamento
de Saúde e Bem-Estar Animal Municipal foi recentemente
revisto para incorporar a Lei nº 20/2019 que reforça a
proteção dos animais utilizados em circos, nomeadamente,
quanto à sua detenção e determina o fim da utilização de
animais selvagens. A atual proposta de revisão do
Regulamento vem na continuidade do trabalho realizado,
integrando novas medidas relativas à possibilidade de
realização de esterilizações sociais pelos serviços municipais.
Esta proposta será discutida na Sessão de Câmara que se
realizará na próxima semana. Em 2018 realizámos as Jornadas
de Direito Animal, iniciativa que muito enriqueceu a nossa
atividade, pelo que, hoje continuamos a trabalhar com o
ONDAID e as várias entidades do território como a DGAV, as
autoridades policiais, asassociações de defesa dos animais e a sociedade civil para aprofundar este trabalho. Neste sentido,
a vossa presença, e a participação dos vários convidados neste workshop, aos quais, mais uma vez, agradecemos a adesão e
colaboração, é para nós muito valiosa.
Com estas iniciativas estamos todos a contribuir, com medidas concretas nas respetivas áreas de atividade,
para este desafio comum que é a Saúde e o Bem-Estar Animal. Quero deixar um forte agradecimento a todos por aceitarem
este desafio de construírem este caminho connosco, contribuindo ao nível local para a implementação dos grandes
princípios orientadores da proteção dos animais!
Por Setúbal em Bom Ambiente!
Carla Guerreiro
Vereadora do Ambiente e Energia da Câmara Municipal de Setúbal
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CUIDANDO DOS ANIMAIS DO MUNICÍPIO
GATOS DOS MUNICÍPIOS
De acordo com a Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto foi proibida a occisão de animais em centros de recolha oficial de
animais por motivos de sobrepopulação, de sobrelotação ou de incapacidade económica.
Esta proibição vigora desde 23 de setembro de 2018.
Aos centros de recolha oficial de cada Município cabe assegurar a captura, vacinação e esterilização dos animais
errantes, bem como e no que a gatos respeita, a implementação dos programas de captura, esterilização e devolução.
A justificação legal para tal actuação assenta em razões de saúde publica.
Estima-se que 20% da população mundial de gatos tem tutor (os denominados gatos domésticos) e os restantes 80%
vivem nas ruas (comummente chamados de gatos silvestres e assilvestrados).
Os gatos silvestres e assilvestrados vivem na rua integrados no meio ambiente citadino ou rural e alimentando-se graças
ao que o ser humano directa ou indirectamente lhes proporciona.
Os gatos silvestres distinguem-se dos assilvestrados porquanto os primeiros já nasceram na rua enquanto que os
segundos já tiveram tutor, mas por se terem perdido ou por terem sido abandonados, acabaram por adoptar
comportamentos de gatos silvestres.
Pode-se afirmar que os gatos silvestres são uma subpopulação que derivou de gatos perdidos, abandonados ou
de gatos com tutor que não estando confinados em suas casas, nem esterilizados têm a possibilidade de vaguear
livremente pelas ruas.
Quando um grupo de gatos de rua se junta para viver num lugar que lhes proporciona alimentação, temos as
denominadas colónias felinas.
Nenhum gato consegue subsistir somente das presas que caça e a sua sobrevivência depende de fontes de alimentação
proporcionadas pelos humanos:
- Ou de alimentação que diariamente um cuidador lhes faculta (num inquérito realizado pela Humane Society of the
United States concluiu-se que quase 25% das famílias americanas alimentavam gatos de rua).
- Ou de alimentos que encontram em contentores e caixotes de lixo.
É importante que quem cuida dos gatos dos
Municípios saiba distinguir os gatos silvestres ou
assilvestrados dos gatos perdidos ou abandonados.
Quanto aos primeiros, a opção que melhor se
coaduna com o seu bem-estar é permitir que
vivam ao ar livre, mesmo conscientes dos riscos
que correm nas ruas e da menor esperança de vida
que têm. Tentar domesticar um gato silvestre ou
assilvestrado pode condená-lo a uma vida
miserável de medo e permanentemente escondido
num recanto de um lar para evitar qualquer
contacto humano.
Mas igual sofrimento terá um gato que habituado a
viver numa casa se perca ou seja abandonado na
rua. Muitos acabam por morrer.
Os que se adaptam e sobrevivem, apesar de inicialmente socializados, com o passar do tempo vão-se assilvestrando, o que
deverá ser evitado.
Por isso revela-se de toda a utilidade os Municípios em concertação com os cuidadores e/ou associações zoófilas criarem
um sistema eficaz que permita:
a)Identificar e capturar os animais perdidos ou abandonados;
b)Encetar diligências para encontrar os tutores dos gatos perdidos;
c)Ou caso tal não venha a ser possível encontrar-lhes um novo lar.
As colónias, porque os gatos são animais esquivos e de hábitos nocturnos, em regra passam despercebidas.
No entanto, é normal os Municípios receberem queixas que têm origem em vários factores:
a)O ruído provocado pelos gatos, em especial na época do cio ou derivado de lutas territoriais;
b)A sujidade, em especial a provocada pela procura de alimentação em caixotes de lixo, mas também por alimentação
desadequada facultada por pessoas;
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c) Os danos materiais provocados nomeadamente em portas (arranhadas), roupas, plantas e flores de jardins privados.
Na maioria das vezes, o lixo que está na origem das queixas não é provocado pelos gatos, mas antes por pessoas que
habitualmente o depositam a céu aberto num determinado local. No entanto, é nesse local que se instala a
colónia face à existência da fonte de alimentação.
Em regra, os munícipes queixosos ou pedem expressamente ao Município que retire os gatos, ou que tome medidas para
obviar os incómodos causados por eles, como por exemplo, iluminar um beco escuro onde indevidamente se deposita
lixo.
No entanto, retirar uma colónia dum sítio com estas características, sem que se elimine a fonte de alimentação, não
constitui solução plausível, uma vez que permanecendo aquela fonte, nova colónia se irá instalar no local.
A consciência social, cada vez mais patente nos dias que correm, de que os animais são seres sensíveis e dignos de
protecção, assim como, o conhecimento de que estes gatos mais não são do que vítimas, ou de donos irresponsáveis que
não souberam assegurar o dever de vigilância, ou de donos que praticaram o crime de abandono, também leva a que
muitos munícipes, exijam aos Municípios a sua intervenção para implementar o programa CED.
A forma mais eficaz de um Município gerir as queixas, os conflitos entre munícipes e simultaneamente cumprir as suas
obrigações legais garantindo o bem-estar animal é através da implementação de um plano de gestão de colónias
felinas.
Tal permite ainda aos Municípios eximirem-se da responsabilidade por danos e incómodos causados por gatos
domésticos, que deverá ser assacada aos tutores que permitem que os mesmos vagueiem livremente pelas ruas.
Os planos de gestão de colónias felinas não constituem novidade tendo sido implementados nos mais diversos países
europeus, desde pelo menos os anos 90, inclusivamente por recomendação da OMS-Organização Mundial da Saúde.
Em regra, esses planos encontram-se regulamentados pelos
Municípios e incidem especialmente sobre as seguintes matérias:
- Proibição de pessoas não autorizadas alimentarem gatos de rua:
com esta medida evita-se a dispersão dos pontos de alimentação,
o que facilita o controlo e captura dos gatos para esterilização e
administração de cuidados médicos sempre que necessário.
Por outro lado, garante-se que os felinos tenham uma
alimentação adequada e equilibrada, evitando-se focos de
sujidade e insalubridade.
- Identificação e formação dos cuidadores de colónias,
garantindo-lhes a qualidade de sujeitos de deveres e de direitos
perante a comunidade e consequente aceitação por parte desta.
- Adequação do plano de voluntariado ao controlo das colónias.
- Protocolo de programa CED, com identificação das colónias e
dos animais que as compõem evitando-se a implementação de
colónias em locais de risco e posterior recolocação, com os
inconvenientes daí advenientes, em especial o stress provocado
nos gatos, conhecidos por serem animais de comportamento
territorial.
A população de gatos silvestres só diminuirá se grande parte
deles for esterilizada nas respectivas colónias o que requer um
plano de organização devidamente regulado pelo Município e a devida concertação com os cuidadores, melhor
posicionados para detectar rapidamente a entrada de novos gatos nas colónias.
Uma colónia cuidada e controlada, além de melhorar a condição de vida dos gatos, evita queixas de munícipes
sensibilizando-os igualmente para o cumprimento das regras e para a aceitação do papel dos animais na sociedade e os
direitos que lhes assistem.
Por sua vez, os cuidadores terão uma maior disponibilidade para implementar medidas dissuasoras de acesso dos gatos à
propriedade dos munícipes, a fim de evitar que causem danos na mesma.
Qualquer Município que consiga elaborar e manter em funcionamento um plano de gestão de colónias poderá sem
margem de dúvidas assumir-se como um Município amigo dos animais.
Sandra Horta e Silva
Advogada
Presidente do ONDAID-Observatório Nacional para a Defesa dos Animais e Interesses Difusos
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CED (Capturar, Esterilizar e Devolver)
O programa CED é um procedimento exigente que
absorve muitos recursos materiais e humanos, sendo
uma estratégia de difícil implementação e longe de ser
linear.
Sendo que os processos utilizados para a sua
estruturação são na generalidade definidos por manuais
de conduta, dificilmente poderão ser uniformizados
entre municípios, ou mesmo entre colónias.
No entanto, uma correta gestão do CED terá que
obrigatoriamente passar por empregar as regras básicas,
as condições e as normas técnicas previamente definidas
para programas de controlo das populações de animais
errantes.
O CED começa a ser aceite de uma forma mais
estruturada no nosso país em 2015 quando da DGAV sai
uma nota de esclarecimento que considera o CED um método humano e eficaz de controlo de colónias de gatos e de
redução da população felina silvestre. Em 2016, a Lei n.º 27/2016 de 23 de agosto vem colocar um fim na ilegalidade do
procedimento CED e torná-lo numa atribuição municipal. Por isso, tendo em conta o número elevado de colónias e de
animais existentes nos diversos Municípios do nosso país e sendo que os recursos existentes são também dispares, os
municípios acabam por ter que se apoiar em outras instituições realizando protocolos com associações que colaboram
normalmente nas capturas e centros médico veterinários onde possam ser realizadas as intervenções cirúrgicas.
Em todo este processo surge a figura do CUIDADOR, figura esta que colabora e desempenha um papel fundamental para
que o programa CED seja eficaz e decorra com uma correta gestão de meios.
Revela-se de grande importância o seu reconhecimento quer pelos respetivos municípios quer pela sociedade em geral,
para que possam exercer a sua função pacificamente e em legitimidade.
Cabe então aos Municípios promover este reconhecimento pelas restantes entidades como Juntas de Freguesia, forças
policiais e população em geral, proporcionando-lhes inclusive formação.
A sinalização das colónias existentes em cada concelho poderá ser efetuada e estimada recorrendo a meios humanos da
própria Câmara, Associações ou através da receção de reclamações/requerimentos efetuados pelos próprios munícipes.
Na realidade, a última hipótese acaba por ser a mais prática e permite uma otimização da gestão de recursos.
Quando num concelho se inicia a implementação de um programa CED, rapidamente começam a multiplicar-se os pedidos
de intervenção, o que facilita a sinalização das colónias.
Depois de sinalizadas, devem ser efetuadas visitas às colónias, por técnicos do município ou por voluntários de associações
com trabalho reconhecido nesta área.
Esta primeira abordagem permite determinar a ordem de intervenção não só pela sequência de chegada, mas
principalmente pela urgência da intervenção.
Estas solicitações por parte dos munícipes trazem também a vantagem de mais facilmente identificarmos os cuidadores
dessas colónias, podendo inclui-los neste processo.
A primeira avaliação consiste em avaliar a dimensão/número de animais, fêmeas e machos, grávidas e ninhadas, o estado de
saúde dos mesmos e a delimitação da própria colónia incluindo horários e tipos de alimentação. Também o tipo de terreno é
avaliado para escolha do material de captura. O comportamento e temperamento dos animais também é tido em conta para
a determinação do método.
Ao cuidador é apresentado o programa CED assim como as vantagens de uma colónia controlada.
Criar laços é fundamental e verdadeiramente importante para se perceber as dificuldades que têm diariamente, tornando-o
interventivo no processo.
O ideal, no entanto, para que possam ser considerados cuidadores certificados pelo município, será a realização de ações
de formação, reveladoras de questões de extrema importância, tais como:
· A redução do tempo das capturas ajuda a que mais animais sejam intervencionados;
· O alargamento do período de captura, ou seja, a diminuição da sua eficiência poderá ter efeitos negativos nas próximas
capturas ou nas capturas das colónias em redor.
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· Cuidadores bem informados poderão agir de uma forma conciliadora
diminuindo os atritos entre munícipes muitas vezes com prejuízos para
os próprios animais.
· Diminuem os riscos para a saúde pública ao promoverem uma correta
alimentação, abeberamento e higienização dos locais.
· Promovem a manutenção de uma colónia mais saudável.
· Ajudam na rápida perceção sobre a entrada de novos indivíduos na
colónia.
· São peças fundamentais nas capturas ao cumprirem rigorosamente as
regras de jejum e muitas vezes auxiliando na captura de animais mais
dóceis.
· Permite a compreensão da necessidade de eutanásia em
determinadas situações.
Em articulação com os cuidadores, é combinado o dia e a hora mais
favorável para se efetuarem as capturas, sendo imprescindível a
existência do jejum mínimo de 24h. O não acatamento desta regra
implica o insucesso da captura. Sempre que possível, deve ser realizada
uma visita à colónia no dia anterior ao das capturas e à hora da
alimentação, com intuito de garantir que se encontram reunidas todas
as condições diminuindo a possibilidade de o procedimento ser mal
sucedido.
No dia da ação é possível confirmar a avaliação anteriormente feita, e
reunir os dados fidedignos para os ficheiros de registo das colónias onde
são introduzidos: o número de animais esperados, o número de fêmeas e
de machos estimados, fêmeas e machos esterilizados, fêmeas gestantes e
animais em tratamento ou intervenção médica.
Neste ficheiro, quando são capturados e esterilizados todos os animais
estimados, a colónia é dada como encerrada.
Na altura da esterilização, para além da marcação com pequeno corte na
orelha esquerda, os animais são identificados eletronicamente, através
da colocação de microchip, registados em nome do município e listados
nas referidas colónias.
Após estas diligências entramos na fase de monitorização
onde o cuidador assume novamente papel fundamental,
ficando incumbido de manter os espaços utilizados pela
colónia limpos, sem resíduos ou restos de comida,
acautelando assim a salubridade do espaço e a segurança
quer dos animais, quer das pessoas, evitando a proliferação
de pragas e a aproximação de outros animais estranhos à
colónia.
É importante que se mantenham atualizados os registos e
uma listagem atualizada de cuidadores das colónias, de
forma que o contato com os serviços seja privilegiado, para
que possam alertar o município para alterações ou
instabilidade nas colónias, tais como, o aparecimento de
novos elementos, animais doentes, acidentados ou cadáveres e possibilitar com maior rapidez e eficácia a resolução de
situações inesperadas ou urgentes.
Ana Leonardo
Médica veterinária do Município de Vila Franca de Xira
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Cães de Matilhas Selvagens: Adoção?
Animais errantes são todos aqueles encontrados em locais públicos e que não estejam sob o controlo ou guarda de um
tutor ou sobre os quais existam fortes indícios de que não estejam identificados e de que não tenham tutor.
Por diversos fatores, tais como fuga, abandono e reprodução não controlada, o número de animais errantes tem aumentado
nos últimos anos, sendo que, anualmente, chegam a ser recolhidos até 50 mil animais pelos centros de recolha oficiais e o
número de adoções, no mesmo período, não chega a metade.
Ocorre que, a existência de animais errantes repercute sobre o bem-estar dos mesmos, das pessoas e do ambiente.
Como se sabe, animais errantes não têm abrigo ou cuidados médico-veterinários, estando sujeitos a precárias condições de
vida, doenças, desnutrição, ferimentos, intoxicações e envenenamento (premeditado ou não).
Assim, estes animais podem representar um perigo à saúde pública, especialmente no que diz respeito à transmissão de
zoonoses, além de representarem risco à integridade física das pessoas e outros animais, no caso de ataque, podendo ainda
dar causa a acidentes rodoviários e ferroviários ou darem azo a danos materiais, ruído e sujidade.
Os animais errantes também podem representar uma ameaça ao equilíbrio ecológico, colocando em causa a sobrevivência
de outras espécies da fauna e a manutenção da flora existente nos locais que ocupam.
No que se refere aos cães, sabe-se que, além do enorme número de cães errantes, há também as matilhas selvagens, que
são grupos de cães que, em sua maioria, nasceram e cresceram livres e nunca tiveram qualquer tipo de vivência doméstica.
Ora, independentemente de serem classificados como selvagens, não deixam de ser errantes, uma vez que estes cães
também andam livres na via pública e, assim, acabam por representar os mesmos riscos e ameaças às pessoas, aos outros
animais e ao ambiente, com a agravante de, em regra, não terem sido socializados com pessoas e de terem os instintos
básicos de sobrevivência, i.e. instintos de caça, presa, gregário e proteção, mais reforçados do que os cães domésticos.
É aí que reside a diferença entre as hipóteses de êxito da (re)habilitação dos cães, conforme sejam domésticos ou selvagens
errantes, para posterior adoção.
Enquanto cães outrora domésticos e agora errantes precisam ser reabilitados para a adoção, tendo que passar por um
check-up médico-veterinário, por reabilitação física, no caso de doenças ou ferimentos, e/ou processo de
dessensibilização, no caso de trauma, os cães selvagens, como nunca antes viveram em ambiente doméstico, precisam, na
verdade, ser habilitados à adoção. Para isso, além de passarem pelo mesmo processo descrito para os cães domésticos,
precisam ainda (i) ter o seu comportamento condicionado de modo a canalizar os seus instintos para os objetivos
pretendidos; e (ii) ser adestrados em obediência básica para que sejam capazes de desenvolver respostas sólidas ao
controle verbal e às diferentes situações às quais serão expostos na vida doméstica.
Logo, considerando que os cães aprendem por associação, reagindo a estímulos conforme os entenda como positivos ou
negativos, é através da aprendizagem associativa que será possível canalizar os instintos (capacidades inatas de realizar
uma ação completa ou uma sequência de ações baseadas em impulsos da estrutura interna do animal que se manifestam
sob a forma de comportamento) dos cães de matilha selvagem a fim de moldar o seu comportamento para a adoção
pretendida. Neste particular, o adestramento em obediência básica é fundamental para que o futuro tutor tenha um cão
previsível e controlado.
Quanto à castração, no caso dos machos, sabese que, se não for feita imediatamente antes
da puberdade, entre os 7 e os 10 meses de
idade, dificilmente terá alguma influência
sobre o comportamento do cão, especialmente
se o cão em causa tiver histórico de mordida,
já que a resposta hormonal da mesma,
independentemente da presença de
testosterona, fica inscrita no cérebro do cão e
atua como reforço positivo.
A esterilização, nas fêmeas, também não tem
qualquer tipo de efeito sobre o
comportamento. Por isso, tanto a castração
como a esterilização, em animais adultos,
provavelmente só resultarão na
impossibilidade de reprodução.
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Assim, o êxito do trabalho de adestramento para os fins de posterior adoção dependerá do caráter (conjunto de
características de personalidade que determina a conduta) e do temperamento (conjunto de características da
personalidade que definem as particularidades do comportamento) do cão e da sua capacidade de contrariar instintos,
especialmente os de caça e de presa.
Outro fator decisivo para o êxito da habilitação dos cães selvagens à adoção é a correta noção do enquadramento destes
animais, evitando traçar paralelos com o “comportamento natural” do lobo, uma vez que o ancestral lobo do cão, que em
nada tem a ver com os lobos da atualidade, já deixou de existir há, pelo menos, 16 mil anos.
Tendo em conta o processo de domesticação do cão, que sem dúvida é a domesticação mais bem-sucedida de que se tem
conhecimento, os cães de matilhas selvagens da atualidade provavelmente têm um comportamento semelhante ao dos
antigos “cães de aldeia”, que eram cães, híbridos do “lobo de aldeia” (lobos que apresentavam menor grau de
agressividade, o que permitia alguma tolerância aos seres humanos, que viviam às margens das aldeias) ou descendentes
dele de 2ª geração em diante, com agressividade reduzida em função do processo de socialização inter-específica (com
exposição também aos seres humanos), e que, como o próprio nome já diz, viviam nas aldeias e se deixavam utilizar pelo
homem nas tarefas domésticas em contrapartida de alimento e abrigo.
Isto é, os cães de matilhas selvagens, apesar de
nunca terem vivido em ambiente doméstico, são
da mesma espécie dos nossos cães de companhia
e, portanto, têm a mesma estrutura de
comportamento e inteligência.
Assim, o que poderá representar um primeiro
obstáculo no processo de habilitação desses cães
à adoção é a falta de socialização com o homem.
Como se sabe, os cães têm um período sensível
de socialização compreendido entre a 5ª e a 12ª
semanas de vida. Neste período, mais
especificamente entre a 7ª e a 9ª semanas de
vida, intervalo de tempo conhecido como
período de atração”, os cães praticamente não têm medo de nada. E é nesta fase que devem ser expostos ao maior número
de estímulos possíveis, incluindo a interação com indivíduos da mesma e de outras espécies, bem como motivados a
realizar diferentes tarefas.
Considerando que os cães de matilhas selvagem, por serem errantes, não têm a oportunidade de serem socializados, no
tempo certo, tal como os nossos cães de companhia, a primeira tarefa do adestrador deve ser, no caso de cachorros com
menos de 4 meses de vida, socializa-los corretamente, e, no caso de cachorros com idade superior ou cães adultos,
dessensibiliza-los relativamente ao contato com humanos e/ou outros animais, para que seja possível realizar o
adestramento em obediência básica, que é essencial ao condicionamento do comportamento do cão para futura adoção.
Concomitantemente e a posteriori do trabalho de dessensibilização, o adestrador deve verificar a capacidade e a
disponibilidade do cão para a aprendizagem, sendo certo que o temperamento do cão se deve, em parte, à genética e, em
parte, ao meio ambiente onde está inserido.
Sabendo disso, e sabendo também que a inteligência do cão é associativa, o adestrador deve elaborar um plano de treino
que seja adequado ao cão em causa, levando em consideração não só as características particulares de caráter e
temperamento do cão que se pretende habilitar, mas também eventuais patologias do comportamento, bem como
comportamentos anómalos, estereotipados ou desviantes, que possam existir e que precisam ser corretamente
diagnosticados e tratados.
Assim, nada impede que os cães de matilhas selvagens sejam habilitados à adoção. É preciso apenas que se dê o
enquadramento correto a estes animais e que os mesmos sejam acompanhados por profissionais com os conhecimentos
técnicos necessários, i.e. médicos veterinários, etólogos clínicos e adestradores (os dois últimos especialistas em
comportamento canino), para que esses cães se tornem aptos à vida doméstica e, encontrando um lar definitivo, possam
ter uma vida digna e fazer um tutor feliz.
Juliana Lopes Casanova
Advogada
Etóloga Clínica
Associada do ONDAID – Observatório Nacional para a Defesa dos Animais e Interesses Difusos
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ANIMAIS, AMBIENTE E SAÚDE
Animais e Saúde Pública
Os problemas que hipoteticamente podem ser assacados aos gatos resumem-se à perigosidade para a saúde pública e ao
impacto sobre a fauna silvestre.
Portugal é um país livre de raiva animal e sem ocorrência de casos humanos autóctones desde 1952, tendo o certificado
de eliminação sido emitido em 1960.
As demais doenças de que podem padecer os gatos, como o FILV e FELV não são zoonóticas, o mesmo será dizer que se
tratam de doenças que não são transmissíveis aos humanos.
Já quanto à toxoplasmose, esta pode afectar os humanos, inclusivamente aqueles que nem têm gatos, até porque o
parasita igualmente surge em carne crua, crua deficientemente cozinhada e em verduras mal lavadas.
Colónias controladas de gatos silvestres e adequadamente geridas por um Município dificilmente constituirão um foco de
transmissão de doenças.
Não só pelos parâmetros de alimentação a que esses gatos estão sujeitos, mas pelo facto de serem silvestres e face a
essa qualidade evitarem qualquer contacto com os humanos.
Nem o argumento de que os gatos de rua defecam em jardins e parques públicos escondendo as fezes na areia onde em
regra crianças brincam, pode colher.
Efectivamente, mesmo em parques protegidos por redes que impossibilitam o acesso de canídeos e felídeos, a areia dos
mesmos constitui uma fonte de bactérias (até porque se mostra impossível o acesso a outros animais, como por exemplo
ratos). Por este motivo e a bem da saúde pública, a areia destes locais tem sido gradualmente substituída por placas de
borracha.
No entanto, existem doenças que podem ser transmitidas pelos gatos mas que afectam principalmente os cuidadores,
como por exemplo a doença de arranhão de gato, a sarna e infeções fúngicas da pele como a dermatofitose (tinha).
Em conclusão, poder-se-á afirmar que os problemas de saúde pública mais frequentes prendem-se com o crescimento
descontrolado da população felina, como o ruído provocado pelo cio e lutas territoriais, pelos maus cheiros de urina
derivados da marcação de território, pelos restos de alimentação imprópria, problemas estes que tendem todos a
desaparecer com uma adequada gestão das colónias.

Impacto dos Gatos Sobre a Fauna Silvestre

selecionam o lugar onde recolocar uma colónia de gatos silvestres.

De estudos realizados resulta que entre 36% e
56% dos gatos silvestres em algumas ocasiões
caçam presas silvestres (Fougere, 2000; Perry
1999; Reark, 1994).
Em 70% dos casos caçam menos de 10 animais e
somente em 6% dos casos caçam mais de 50
animais(Barrat, D.G., 1998).
Porém, a maioria das aves capturadas pelos gatos
já se encontram feridas ou mortas.
Mas, apesar dos gatos serem animais oportunistas
que em regra utilizam a fonte de alimentação mais
acessível, sendo essa a que lhe é facultada pelos
cuidadores, há quem ainda os apelide de
predadores de espécies ameaçadas de extinção.
Por isso e a fim de evitar qualquer discussão
futura em torno desta questão, convém prudência
no momento em que o Município e seus cuidadores

Sandra Horta e Silva
Advogada
Presidente do ONDAID-Observatório Nacional para a Defesa dos Animais e Interesses Difusos
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Identificando gatos doentes
Existem várias doenças que podem afectar os cães e os gatos. As doenças podem ter causas diversas incluindo causas
infeciosas / transmissíveis. Estas podem ser, entre outras, virais, bacterianas e parasitárias. As manifestações detectáveis
de doença são chamadas de sintomas.
As doenças podem apresentar sintomas bastante específicos ou sintomas comuns a muitas outras doenças o que pode
tornar o seu diagnóstico mais difícil e demorado.
Sintomas mais comuns:
•
•

Vómito
Diarreia

•
•
•
•

Anorexia
Dor
Tosse
Febre

•
•

Dificuldade em respirar
Excesso de salivação

•
•

Aumento da ingestão de água
Perda de peso

•
•
•
•
•

Icterícia (mucosas amarelas)
Prostração
Alterações de comportamento
Prurido (comichão)
Alopécia (perda de pêlo)

•
Convulsões
•
Paralisia
•
Alterações motoras
•
Perda de visão
•
Intolerância ao exercício
As principais doenças infecciosas em gatos são:
PANLEUCOÉNIA
A Panleucopénia é uma doença provocada por um vírus. Geralmente começa com vómitos, diarreia, desidratação e
diminuição do número de glóbulos brancos (leucopénia). A sua transmissão é por via oral através do contacto com animais
infectados. Aparece principalmente em gatos jovens (2-4 meses de idade. Nos gatos adultos os sintomas são muito ligeiros,
podendo mesmo não se manifestar. O seu controlo pode ser feito através da vacinação e do controlo e limpeza dos locais
onde estiveram animais infectados.
PIF
A Peritonite Infecciosa Felina (PIF) é uma doença provocada por um vírus. É bastante contagiosa e não existe cura para os
animais infectados. Pode manifestar-se da forma húmida ou exudativa, através de pleurite ou de peritonite fibrosa, ou da
forma seca (não tão comum), pelo aparecimento de lesões granulomatosas nos rins, pâncreas, sistema nervoso central e
olhos. Devem-se isolar os gatos infectados de maneira a que não infectem outros.
COMPLEXO RESPIRATÓRIO FELINO
O complexo respiratório felino é uma doença provocada pela acção de vários vírus que se manifesta inicialmente com
alterações respiratórias. Ocorre principalmente em colónias com muitos gatos e é transmitida através do contacto directo
ou através de objectos que contenham secreções infectadas. Esta doença tem um período de incubação de 2 a 5 dias e os
principais sintomas incluem febre, espirros, prostração, tosse, conjuntivite, dificuldades respiratórias, descargas nasais e
oculares, entre outros. O seu controlo e prevenção devem ser realizados através da administração de vacinas.
FIV
A Imunodefeciência Felina (FIV), também conhecida por SIDA dos gatos, é uma doença provocada por um vírus e
afecta principalmente gatos de rua que vivem em colónias. A forma mais comum de transmissão é através de lutas e
dentadas entre os gatos.

PÁGINA 10

Gatos infectados com FIV podem nunca apresentar sintomas e apenas uma pequena percentagem desenvolve
imunodeficiência. Esta ausência de sintomas ocasiona muitas vezes um maior contágio. Alguns dos sintomas são comuns
a outras doenças: febre, diarreia, inflamação das gengivas, aumento generalizado dos gânglios linfáticos, perda de peso.
A imunodeficiência propicia o aparecimento de doenças secundárias, muitas vezes de origem
bacteriana. A prevenção passa pelo isolamento dos gatos infectados para que não ocorra o contágio dos gatos saudáveis.
FELV
A Leucemia Felina é uma doença provocada por um vírus e afecta principalmente animais com idade inferior a 5 anos e
gatos que vivam em colónias. Transmite-se principalmente pelo contacto directo com a saliva e com a mucosa da boca ou
do nariz de um animal infectado. Quando expostos a este vírus os gatos podem desenvolver imunidade, ficarem
persistentemente infectados e apresentarem sintomatologia ou não desenvolverem imunidade, nem ficarem infectados.
A Leucemia Felina provoca lesões latentes, principalmente ao nível da medula óssea com consequente imunodeficiência
e anemia. A prevenção e controlo pode ser feita pela administração de vacinas e pelo isolamento dos animais infectados
de modo a não permitir o contágio.
PRINCIPAIS DOENÇAS PARASITÁRIAS DO GATO: COCCIDIOSE, CRIPTOSPORIDIOSE, SARCOCISTIOSE, GIARDIOSE
São doenças intestinais provocadas por parasitas gastrointestinais (protozoários) e que dependendo da espécie podem
localizar-se ao longo de todo o tracto gastro-intestinal, com maior propensão para o intestino.
Os gatos, se não forem correctamente desparasitados, podem adquirir parasitas intestinais de várias maneiras:
- Ingestão de ovos e larvas presentes no ambiente;
- Ingestão de hospedeiros intermediários pulgas e carraças
- Ingestão de hospedeiros parentéricos (ex. roedores);
- Transmissão da mãe para as crias durante a gestação ou na amamentação
Estas doenças têm como principais sintomas:
- Febre
- Perda de peso
- Anorexia
- Prostração
- Diarreia
- Desidratação
- Morte
A sua profilaxia e controlo podem ser realizados através da limpeza e desinfecção dos espaços.
TREMÁTODOS E CÉSTODOS INTESTINAIS
Doenças intestinais provocadas por céstodos e
tramátodos (ténias e lombrigas) em que os principais
sintomas são:
- Febre
- Perda de peso
- Anorexia
- Prostração
- Diarreia
- Desidratação
A sua profilaxia e controlo podem ser realizados através
da desparasitação interna e limpeza e desinfecção dos
espaços.
TOXOPLASMOSE
É uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Este protozoário é facilmente encontrado na natureza e
pode causar infecção num grande número de mamíferos e pássaros no mundo inteiro.
Pode ser transmitida pela ingestão de quistos presentes em dejectos de animais contaminados, particularmente gatos,
que podem estar presentes em qualquer solo onde o animal transita, pela ingestão de carne de animais infectados (carne
crua ou mal passada) ou por transmissão intra-uterina da grávida contaminada para o feto. Os principais sintomas são
(geralmente a doença é assintomática):
- Aumento dos linfonodos locais
- Febre
- Dores musculares e articulares
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- Cansaço
- Dores de cabeça
- Alterações visuais
- Patologias no feto (no caso de grávidas)
Prevenção e controlo:
- Não ingerir carnes cruas ou mal passadas
- Comer apenas vegetais e frutas bem lavados em água corrente
- Evitar o contacto com as fezes de gato
TINHA
Doença cutânea provocada por fungos. Bastante contagiosa e é muito frequente em locais de grande densidade de
animais. Os principais sintomas são:
- Prurido intenso
- Pústulas
- Lesões húmidas
- Crostas
A sua profilaxia e controlo podem ser realizados através da desparasitação.
INFESTAÇÃO POR PULGAS
Os principais sintomas são:
- Prurido intenso
- Reacções de hipersensibilidade
- Lesões na região lombar
- Alopécia
- Eritema
- Infecções bacterianas
- Crostas
A sua profilaxia e controlo podem ser realizados através desparasitação, limpeza e desinfestação do meio ambiente.
Carolina Rebelo
Medica Veterinária do Município de Cascais
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ACTUAÇÃO DOS MUNÍCIPES PERANTE
SITUAÇÕES DE ANIMAIS SUJEITOS A
MAUS TRATOS
Causas de justificação em processo crime
É frequente o cidadão munícipe deparar-se com situações de animais sujeitos a maus tratos, ficando na dúvida de como
agir, se não existir tempo útil para chamar as autoridades e o animal correr risco de vida ou risco na sua integridade física.
Cães fechados ao sol dentro de veículos estacionados, presos em varandas ou abandonados em imóveis cujos
proprietários ou inquilinos já lá não se encontram deixando os animais à sua sorte, são situações que se verificam com
alguma frequência e em que pode estar em causa o risco eminente de lesão para o animal, que pode não se compadecer
com as burocracias e com o tempo de acionar os meios legais de resgate.
Com efeito, por exemplo, no interior de um automóvel fechado, a temperatura aumenta exponencialmente mesmo à
sombra, podendo levar à morte de um animal num espaço curto de tempo.
Em situações que os animais possam estar fechados em varandas ou imóveis, sem alimentação e água por vários dias, o
perigo de vida é também eminente.
Noutra categoria de situações cabem as que o cidadão se depara com agressões físicas perpetradas contra animais,
assistindo às mesmas.
Em todos estes casos, como deve e pode o cidadão
munícipe agir?
Em primeiro lugar e sempre, deverão ser chamadas
as autoridades policiais e comunicados os factos,
nunca esquecendo que, ao intervir de mote próprio
para salvar um animal vítima de maus tratos, o
cidadão poderá estar a praticar crimes, como
sejam crime de dano, introdução em local vedado
ao público ou ofensas à integridade física sobre o
agressor do animal.
Torna-se necessário, portanto, ao cidadão avaliar,
no momento em que toma a decisão de agir, se a
situação que se encontra a presenciar pode ou não
aguardar pela chegada das autoridades ou se não
existe efeito útil em aguardar pela chegada das
mesmas.
Regressemos ao exemplo da situação de um cão fechado no interior de um automóvel. Devemos partir o vidro para retirar
o animal?
Poderá não existir qualquer risco para a sua vida ou saúde, pelo que deverá existir bom senso na tomada de decisão de
agir, devendo-se observar se o animal se encontra em risco de vida, nomeadamente, se está a respirar mal, se está
desorientado, se apresenta tremores musculares, pois são situações que demonstram o risco eminente para a vida do
animal e em que se torna legitimo ao cidadão agir.
E torna-se legítimo ao cidadão agir quando ocorre um de dois motivos: não existe tempo útil para a chegada das
autoridades ou chegando estas ao local, se recusem a danificar o veículo para retirar o animal.
Neste caso, o cidadão pode e deve agir, tendo sempre o cuidado de documentar a situação e de se munir de testemunhas
do ocorrido, não podendo ser criminalmente responsabilizado pelo dano que causou em defesa do animal.
Noutras situações, como a dos animais abandonados em imóveis, acorrentados em quintais, sem abrigo e alimentação,
expostos às intempéries, deverá sempre existir bom senso, antes da tomada da decisão de agir.
Quando se tratar de uma situação em que o sofrimento do animal é atroz e evidente, em que o recurso às autoridades não
permita o salvamento do animal, o cidadão pode agir. Ou seja, o cidadão pode, por exemplo, invadir uma propriedade
privada sem consentimento do seu proprietário, sem ser criminalmente penalizado, se estiver perante uma situação de tal
modo grave e limite de maus tratos a um animal, que imponha que a sua intervenção tenha que ser imediata.
Em qualquer caso, mesmo que decida agir, deve, contudo, contactar e informar sempre as autoridades policiais e tal, como
na situação dos veículos, documentar o mais detalhadamente possível os factos.
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Se, por outro lado, o cidadão munícipe
assistir a situação em que um animal esteja
a ser alvo de agressões à sua integridade
física de modo a que a sua vida se encontre
em perigo e não existir qualquer
autoridade policial nas imediações, poderá
de igual forma agir para repelir o agressor
do animal, com recurso à força física, se
necessário, sem que a sua conduta seja
punível criminalmente.
Também neste caso deverá imperar o bom
senso: não é qualquer agressão à
integridade física que justifica a
intervenção de um terceiro, apenas
situações em que as agressões são de tal
modo graves que representem perigo para
a vida e/ou integridade física do animal.
Todas as condutas acima descritas têm acolhimento no nosso Código Penal, e são denominadas causas de exclusão de
ilicitude.
As causas de exclusão de ilicitude são determinadas circunstâncias que, a estarem presentes, excluem a ilicitude do
facto praticado. Isto é, o cidadão ao agir na defesa do animal poderá estar a praticar um crime, mas, provando-se que age
em determinadas circunstâncias, a sua conduta não poderá ser punida criminalmente.
Não são apenas as que estão enumeradas no artigo 31º do Código Penal, mas também todas aquelas que o ordenamento
jurídico na sua globalidade considera relevantes para afastar a ilicitude de um determinado facto.
Vejamos algumas:
LEGÍTIMA DEFESA : É a pática do facto necessário para repelir a agressão actual e ilícita de interesses juridicamente
protegidos do agente ou de terceiro.
DIREITO DE NECESSIDADE: Não é ilícito o facto praticado como meio adequado para afastar um perigo actual que
ameace interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro.
CONSENTIMENTO PRESUMIDO: Tem lugar quando a situação em que o agente actua permite razoavelmente supor que
o titular do interesse juridicamente protegido teria eficazmente consentido no facto.
FLAGRANTE DELITO: É flagrante delito
todo o crime que se está cometendo ou
que se acabou de cometer, pelo que
qualquer cidadão pode proceder à
detenção do agressor se presenciar a
prática de um crime contra animais,
quando as autoridades não estiverem no
local, nem puderem ser chamadas em
tempo útil.
Em todo o caso, retomamos o conselho
inicial, a primeira atitude do cidadão
munícipe deverá sempre em primeiro
lugar chamar as autoridades policiais, só
agindo quando não seja possível a
intervenção policial em tempo útil e
exista perigo de vida ou de lesão grave
para o animal.
Sónia Henriques Cristóvão
Advogada
Membro do Gabinete de Estudos Jurídicos do ONDAID -Observatório Nacional para a Defesa dos Animais e Interesses
Difusos - Área de Direito Criminal

PÁGINA 14

DEFINIÇÕES DE MAUS TRATOS
Panorama geral e evolução cronológica
Lei 92/95 de 12 de Setembro
Artigo 1.º Medidas gerais de proteção
1 - São proibidas todas as violências injustificadas contra animais, considerando-se como tais os atos consistentes em,
sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões a um animal.
Proteção geral aos animais, não só aos de companhia, dando ênfase à questão do mau trato físico, sob a forma de
violência, com a consequência objetiva ou de morte ou de sofrimento/lesões graves do animal.
Aparente aceitabilidade de atos de violência inconsistentes ou que induzam sofrimento ou lesões consideradas pouco
graves ou breves. Nenhum sancionamento para o agente da infração.
A redação deste documento cria incertezas pelo uso de determinadas locuções, nomeadamente o que possa ou não
ser considerada uma violência injustificada, o que possa ser a “medida do possível” e quais as situações de exceção. O
ponto 2 define a necessidade de socorrer os animais em sofrimento, mas não define quem seja responsável por
tal. A lei de proteção dos animais não é objetiva em muitos aspetos, oferecendo uma grande margem de interpretação e
confiando na capacidade de discernimento do “utilizador” do animal.
De realçar que este documento assinala a importância do controlo da reprodução (as câmaras devem “aconselhar” esta
prática aos detentores), declara o direito de transportar animais de companhia em transportes públicos e outorga às
associações zoófilas direitos alargados para atuação na defesa dos animais, nomeadamente a dispensa de taxas de justiça.
Decreto-Lei 276/2001 de 17 de Outubro
Artigo 7.º Princípios básicos para o bem-estar dos animais
1 - As condições de detenção e de alojamento para reprodução, criação, manutenção e acomodação dos animais de
companhia devem salvaguardar os seus parâmetros de bem-estar animal, nomeadamente nos termos dos artigos
seguintes.
2 – Nenhum animal deve ser detido como animal de companhia se não estiverem asseguradas as condições referidas no
número anterior ou se não se adaptar ao cativeiro.
3 - São proibidas todas as violências contra animais, considerando-se como tais os atos consistentes em, sem necessidade,
se infligir a morte, o sofrimento ou lesões a um animal.
Proteção especial para os animais de companhia;
densificação do conceito de maus tratos,
englobando não só atos de violência física, mas
também défices nas condições de maneio e o
abandono num sentido mais abrangente ao longo
das sucessivas republicações do decreto.
Sancionamento das infrações no âmbito de contraordenações com coimas ou sanções acessórias.
De realçar que o normativo se pode aplicar a
animais de companhia em sentido estrito,
«qualquer animal detido ou destinado
a ser detido por seres humanos, designadamente
no seu lar, para seu entretenimento e companhia»
podendo incluir uma cabra ou um porco de
companhia, mas também podendo excluir animais
de companhia em sentido lato, aparentemente de espécies destinadas ao mesmo fim, a companhia, mas que efetivamente
servem outro propósito, regulamentado separadamente (cão de caça, registado como tal na junta de freguesia).
Lei 69/2014 de 29 de Agosto
Artigo 387º Maus Tratos a Animais de Companhia
1 – Quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos a um animal de companhia
é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.
2 – Se dos fatos previstos no número anterior resultar a morte do animal, a privação de importante órgão ou membro ou a
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afetação grave e permanente da sua capacidade de locomoção, o agente é punido com pena de prisão até dois anos ou com
pena de multa até 240 dias.
Artigo 388º Abandono
Quem, tendo o dever de guardar, vigiar ou assistir animal de companhia, o abandonar, pondo desse modo em perigo a sua
alimentação e a prestação de cuidados que lhe são devidos, é punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de
multa até 60 dias.
Criminalização dos maus tratos considerados mais graves e amplificação do conceito de abandono animal.
Independentemente da aparente exclusão de animais de pecuária, exploração agrícola ou agro-industrial, não é de todo
impune a prática de maus tratos em animais destas espécies, uma vez que os maus tratos que lhes sejam dirigidos
são tutelados pelo decreto-lei 276/2001 (Artigo 7º, nº 3). Contudo, não caem no espetro de crime contra animais, mas sim
no foro da mera contraordenação.
Lei 8/2017 de 3 de Março
Artigo 1305.º-A Propriedade de animais
1 - O proprietário de um animal deve assegurar o seu bem-estar e respeitar as características de cada espécie (…)
3 - O direito de propriedade de um animal não abrange a possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou
quaisquer outros maus-tratos que resultem em sofrimento injustificado, abandono ou morte.
Atribuição de um valor especial ao “bem jurídico” animal de companhia, criando-se um terceiro género, a meio caminho
entre os sujeitos e as coisas jurídicas. Enquadramento legal deste conceito nos diversos códigos (civil, processo civil e
penal), atribuindo especificidades à propriedade de animais de companhia, diferenciadamente da propriedade de outros
bens jurídicos.
A legislação evoluiu de um conceito de maus tratos que se referia a violência física, procurando combater com sanções
maioritariamente económicas essas violências e também as más práticas de maneio. Na última década elevou-se o
patamar legal do bem-estar animal, ao criminalizar certas práticas e ao atribuir uma categoria especial ao animal de
companhia.
Metaforicamente começamos com o naipe de Paus, para rebater a violência, intercedemos com Espadas para pôr cobro a
essa mesma violência e também à negligência na assistência a animais, mas como se tal não bastasse para travar a
detenção irresponsável de animais, avançamos com Ouros, alterando o código penal para passar a punir as faltas contra
animais como crime. Por último recorremos às Copas, alterando as bases do nosso direito civil e colocando o animal de
companhia num lugar de destaque (Ver powerpoint).
Cátia Simões
Veterinária Mnicipal de Setúbal
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ANEXOS

FOTOS: CANVA E UNSPLASH

Captura esterilização e devolução

Atribuições Municipais
CED

Atribuições Municipais

Lei n.º 27/2016 de 23 de agosto

Atribuições Municipais
Esterilização

Atribuições Municipais
Esterilização

Efeito vácuo

A EUTANÁSIA FUNCIONA COMO MÉTODO DE CONTROLO DA POPULAÇÃO
ERRANTE ?

Animais deixam de se reproduzir, e a população diminui rapidamente;
-Redução drástica do barulho (gritos de acasalamento e lutas) e dos maus
cheiros;
-Mantém-se controlo de roedores;
-Gatos mais saudáveis e menos visíveis;
-Alimentação adequada;
-Evita-se a criação de uma nova colónia, não esterilizada – efeito de vácuo;
-Menos queixas e relações públicas positivas para as entidades camarárias;
-Mobilização de ações de voluntariado;
-Redução de custos;

CED
Os cuidadores

Cuidadores
Temas principais da formação

Cuidadores
Monitorizar o quê?

Os cuidadores
Vantagem da formação

CED em passos

CED em passos

CED
registos

ANIMAIS, AMBIENTE
e SAÚDE

Carolina Rebelo Morais
Médica Veterinária Municipal (em exercício)

ONDAID – Workshop Animais e(m) Municípios
18 de Outubro de 2019

Colónias de
Gatos

Principais doenças
em Gatos

Principais doenças em Gatos
PANLEUCOÉNIA
Sintomas:
• Vómitos

• Diarreia
• Desidratação

• Diminuição do número de glóbulos brancos (leucopénia)
Transmissão:
• Via oral através do contacto com animais infectados
Controlo:

• Vacinação
• Limpeza dos locais onde estiveram animais infectados

Principais doenças em Gatos
PIF

Sintomas:
• Forma húmida ou exudativa - pleurite ou de peritonite fibrosa
• Forma seca (não tão comum) - pelo aparecimento de lesões granulomatosas nos

rins, pâncreas, sistema nervoso central e olhos
Transmissão:
• Via oral através do contacto secreções orais e respiratórias, fezes e urina de
animais infectados
Controlo:
• Isolamento dos animais infectados

Principais doenças em Gatos
COMPLEXO RESPIRATÓRIO FELINO
Sintomas:

• Alterações respiratórias
Transmissão:
• contacto directo ou através de objectos que contenham secreções infectadas

Controlo:
• Vacinação

Principais doenças em Gatos
FIV

Sintomas:
• Febre
• Diarreia
• Inflamação das gengivas
• Aumento generalizado dos gânglios linfáticos

• Perda de peso
Transmissão:

• Através de lutas e dentadas entre os gatos
Controlo:
• Isolamento dos animais infectados

Principais doenças em Gatos
FELV
Sintomas:
• Vómitos
• Diarreia
• Desidratação

• Diminuição do número de glóbulos brancos (leucopénia)
Transmissão:
• Contacto directo com a saliva e com a mucosa da boca ou do nariz de um animal

infectado
Controlo:
• Vacinação
• Isolamento dos animais infectados

Principais doenças em Gatos
TINHA
Sintomas:
• Prurido intenso

• Pústulas
• Lesões húmidas

• Crostas
Transmissão:
• Contacto directo com animais infectados
Controlo:

• Isolamento dos animais infectados
• Limpeza e desinfecçãodos locais onde estiveram animais infectados

Principais doenças em Gatos
PARASITAS EXTERNOS
Sintomas:

• Prurido intenso
• Reacções de hipersensibilidade

• Lesões na região lombar
• Alopécia
• Eritema
• Infecções bacterianas
• Crostas
Controlo:

• Desparasitação externa

Principais doenças em Gatos
PARASITAS INTERNOS
Sintomas:

• Febre
• Perda de peso

• Anorexia
• Prostração
• Diarreia
• Desidratação
• Morte
Controlo:

• Desparasitação interna

Zoonoses

Zoonoses
As zoonoses definem-se como o conjunto de doenças que afectam os

animais e que em certas condições podem transmitir-se ao Homem e viceversa.

Hoje em dia, estas doenças constituem um problema de importância
significativa pelas perdas económicas e pelo impacto que causam na Saúde
Animal e na Saúde Pública.

Zoonoses
PREVENÇÃO

• Controlo da infecção nos animais
• Higiene dos alimentos

• Práticas de imunização
• Saneamento ambiental

Zoonoses
ERRADICAÇÃO:
• Prevenção
• Controlo da doença

• Implementação de um sistema de informação e vigilância epidemiológica
• Conhecimento:
- da doença

- das medidas e dos modos de precaução
- prevenção e de erradicação

Zoonoses
PRINCIPAIS ZOONOSES:
• Tinha

• Sarnas
• Toxoplasmose
• Leishmaniose

• Raiva
• Leptospirose
• …

Cuidados a ter

Cuidados a ter
• Controlo da população de mosquitos

• Prevenção da acumulação de águas (águas paradas)
• Desparasitação e vacinação de cães

• Controlo de parasitas no ambiente e nos animais domésticos
• Não ingerir carnes cruas ou mal passadas

• Comer apenas vegetais e frutas bem lavados em água corrente
• Evitar o contacto com as fezes de gato

Cuidados a ter

• Ter em atenção os sintomas
apresentados!

MUITO
OBRIGADA!

BEM-ESTAR ANIMAL,
SAÚDE PÚBLICA e HIGIENE
URBANA
Alexandre Freire
Diretor do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas da Câmara Municipal de Setúbal

18 de outubro de 2019

Aspetos a compatibilizar
• Preocupação com os aspetos relacionados com as
condições de bem-estar animal e higiene urbana
• Necessidade de assegurar a manutenção da
limpeza dos espaços públicos
• Necessidade de garantir o bom estado de saúde
das colónias e animais errantes

Aspetos a assegurar
• Evitar o desenvolvimento de pragas urbanas
• Assegurar a alimentação e acompanhamento das
colónias

Revisão do Regulamento do Bem Estar Animal
• Previsão da alimentação das colónias e respetivas
condições, na linha do preconizado pela legislação
e pela Ordem dos Médicos Veterinários
• Medidas relacionadas com as esterilizações sociais
• Outras adaptações legais

• Alimentação dos animais das colónias, quando
incluídos em programas CED
• Preferencialmente com utilização de alimento
seco (evitando o uso de restos)
• Garantia de que os locais de alimentação fiquem
limpos
• Evitar o excesso de disponibilidade de alimentos

• Garantir acompanhamento pelos serviços
veterinários municipais
• Responsabilizar os cuidadores por assegurar as
condições de higiene dos locais de alimentação
das colónias

Como garantir boas condições de higiene e
salubridade?
• Limpeza do espaço público
• Manutenção dos contentores de resíduos
fechados e limpos
• Recolha dos restos e desperdícios
• Bom acondicionamento dos alimentos

• Lavagem regular dos espaços e recipientes de
alimentação
• Existência de locais específicos e protegidos para a
alimentação de cada colónia
• Utilização de alimento seco
• Os recipientes não devem permanecer no local e
devem ser lavados regularmente
• O uso de alimento húmido atrai pragas

• Devem existir abrigos para a alimentação, sendo
estes geridos pelos cuidadores
• Os locais devem ser mantidos limpos

• No caso dos cães não é autorizada a alimentação
dos animais, uma vez que estes devem ser
recolhidos ao CROAC

Intervenções em casos de insalubridade
• Quase sempre existem animais associados
• Condições de maus-tratos?
• Situações de precaridade social
• Necessidade de envolvimento de diversos
parceiros: inclusão social, higiene urbana,
autoridades policiais, saúde pública

Obrigado

ATUAÇÃO DOS MUNÍCIPES PERANTE SITUAÇÕES
DE ANIMAIS SUJEITOS A MAUS TRATOS

Cátia Simões
médica veterinária
C.R.O.A.C. de Setúbal

COMO DEFINIR “MAUS” TRATOS?
Lei
92/95
Artigo 1.º Medidas
gerais de proteção
1 - São proibidas todas
as violências
injustificadas contra
animais, considerando-se
como tais os atos
consistentes em, sem
necessidade, se infligir a
morte, o sofrimento cruel
e prolongado ou graves
lesões a um animal.

Decreto lei
276/2001

Lei 69/2014

(DL 260/2012)

Artigo 7.º Princípios básicos
para o bem-estar dos animais

Artigo 387º Maus Tratos a
Animais de Companhia

1 - As condições de detenção e de
alojamento para reprodução,
criação, manutenção e acomodação
dos animais de companhia devem
salvaguardar os seus parâmetros de
bem-estar animal, nomeadamente
nos termos dos artigos seguintes.

1 – Quem, sem motivo legítimo, infligir
dor, sofrimento ou quaisquer outros
maus tratos físicos a um animal de
companhia (…) prisão até 1 ano

3 - São proibidas todas as violências
contra animais, considerando-se como
tais os atos consistentes em, sem
necessidade, se infligir a morte, o
sofrimento ou lesões a um animal.

Artigo 388º Abandono
Quem, tendo o dever de guardar,
vigiar ou assistir animal de companhia,
o abandonar, pondo desse modo em
perigo a sua alimentação e a
prestação de cuidados que lhe são
devidos (…) prisão até seis meses

Lei 8/2017
Artigo 1305.º-A
Propriedade de animais
1 - O proprietário de um
animal deve assegurar o seu
bem-estar e respeitar as
características de cada espécie
(…)
3 - O direito de propriedade
de um animal não abrange a
possibilidade de, sem motivo
legítimo, infligir dor, sofrimento
ou quaisquer outros maustratos que resultem em
sofrimento injustificado,
abandono ou morte.

LEI 92/95 – LEI DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
Artigo 1.º Medidas gerais de proteção
1 - São proibidas todas as violências injustificadas contra animais, considerando-se como tais os atos 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 atos consistentes em:

Violências (in)justificadas?
…Emergências?
…Arte equestre e Touradas?
…Fins didáticos? Treino?
…Experiência científica?
…Confrontar mortalmente
animais uns contra os outros,
na caça?

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 (…)

Socorridos na medida do
possível? Por quem?

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

Capacidade de
discernimento do “utilizador”
do animal?

c) Adquirir ou dispor de um animal enfraquecido, doente, gasto ou idoso (…)

LEI 92/95 – LEI DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
Artigo 1.º Medidas gerais de proteção (…)
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;
Outros marcos:
- assinala a importância do controlo da reprodução (as câmaras devem
“aconselhar”)

- declara o direito de transportar animais de companhia em transportes
públicos
- outorga às associações zoófilas direitos alargados para atuação na defesa
dos animais, nomeadamente a dispensa de taxas de justiça

Abandonar?
…intenção ou acidente?
…via pública?
…no domicílio atual ou
anterior?

Sancionamento das
infrações?
… Apenas em 2001 – DL
276/2001
… alteração ao código
Penal – Lei 69/2014

DECRETO-LEI 276/2001 – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO
EUROPEIA PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA
- várias espécies de animais de companhia
- normas gerais do alojamento e “tratos mínimos” – limiar
para a definição de maus tratos
- critérios particulares de acordo com a espécie animal e a
fase de desenvolvimento
- deveres e responsabilidades do detentor / responsável
pelo maneio
- enunciação de abandono num sentido mais abrangente
- definição de sanções para as práticas de maus tratos –
coimas e sanções acessórias

«qualquer animal detido ou
destinado a ser detido por seres
humanos, designadamente no seu
lar, para seu entretenimento e
companhia»

Exclusão de animais sem
“utilidade” como companhia
(regulamentação especial)
…fauna selvagem autóctone e
exótica
…touros de lide
…espécies de pecuária

DECRETO-LEI 276/2001 – SOLICITAÇÕES AO DETENTOR
Artigo 6.º Dever especial de cuidado do detentor

Artigo 16º Cuidados de saúde animal

Incumbe ao detentor do animal o dever especial de o cuidar, de
forma a não pôr em causa os parâmetros de bem-estar, bem
como de o vigiar, de forma a evitar que este ponha em risco a
vida ou a integridade física de outras pessoas e animais.

Primeiros cuidados pelo detentor e se não
houver indícios de recuperação, devem ser
tratados por Médico Veterinário.

Artigo 13º Maneio
❑ Supervisão diária, pessoas com formação específica
❑ Sem dor, sofrimento ou distúrbios desnecessários
❑ Alimentação e assistência imediata a animais doentes,
lesionados ou com alterações de comportamento

Artigo 22º Controlo de Reprodução
pelo detentor
O detentor de um animal de companhia
que pretenda controlar a reprodução do
mesmo deve fazê-lo de acordo com as
orientações de um médico veterinário(…)

DECRETO-LEI 276/2001 – MANEIO E INSTALAÇÕES
Artigo 8.º Condições dos alojamentos

Artigo 9 .º Fatores ambientais

Espaço para satisfazer as necessidades fisiológicas e etológicas
(exercício, refúgio e proteção, exploração ambiental, interação
social) – específicas da “espécie”

(…)

Controlo de riscos ambientais (físicos e sociais)

Artigo 12.º Alimentação e abeberamento
➢ Valor nutritivo adequado
➢ Quantidade suficiente
➢ Refeições variadas, segundo a rotina que mais se adequar à espécie (…) comportamento
alimentar natural
➢ Sem que haja competição excessiva dentro do grupo.
➢ Preparação e armazenamento com padrões estritos de higiene

➢ Dispor de água potável e sem qualquer restrição, salvo por
razões médico-veterinárias.

6 - As instalações devem dispor de
abrigos para que os animais se protejam
de condições climáticas adversas.

Artigo 14.º Higiene
❑ Do pessoal, das instalações e dos
animais
❑ Prevenir riscos de saúde pública
❑ Boa drenagem
❑ Não toxicidade dos materiais
❑ Remoção do lixo e controlo de pragas

DECRETO-LEI 276/2001 – MANEIO E INSTALAÇÕES
REVISÃO DE 2012
(Decreto-Lei 260/2012)
Artigo 27º Condições particulares
para a manutenção de cães e gatos
✓ gaiolas, máximo 15 dias, exercício
diário em recinto exterior coberto ou
descoberto e enriquecimento
ambiental
✓ não usar pavimentos de grades nas
gaiolas dos cães
✓ recintos para gatos com tabuleiro
para excrementos, área de repouso e
estruturas de entretenimento
adequadas à espécie, com
plataformas a diferentes alturas

Artigo 35º Venda em feiras e mercados
1 – A venda de animais de companhia em feiras e mercados só é permitida quando se encontrem
asseguradas as condições de bem-estar animal e de segurança das pessoas, outros animais e bens,
designadamente:
(por espécies; a área deve permitir que os animais se possam virar, deitar e levantar; não
podem ter os membros atados; estar protegidos da chuva, de sol direto, do vento ou de outros
fatores; água e os animais devem ter acesso à mesma permanentemente)
2 - A venda de cães e gatos em feiras e mercados obedece às condições previstas no artigo 27.º, com
as necessárias adaptações, devendo os animais:
a) Cumprir os requisitos higiossanitários, de identificação, registo e licenciamento, em vigor;
b) Ter idade superior a 8 semanas.

3 – A venda de animais de companhia em feiras e mercados depende de:
a) autorização da câmara (…) para realização de feira ou mercado por entidade privada (…)
b) mera comunicação prévia à câmara, para que esta promova uma vistoria aos locais de venda
pelo MV Municipal.

6 – Não é permitida a venda ambulante de animais de companhia

Recinto fechado interior (marquise?) =
= 4,3 m2 x 1,8 m de altura
Canil exterior = 8,6 m2 x 1,8 m de altura
Parque = 37 m2 para 10 cães grandes

Gato = 1 m x 0,6 m x 1 m de altura

DECRETO-LEI 276/2001

MANEIO E INSTALAÇÕES

ANEXO III – NORMAS
ESPECÍFICAS PARA
ALOJAMENTOS DE
CÃES E GATOS

DECRETO-LEI 276/2001 – ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
Artigo 16.º Cuidados de saúde animal
1 – (…) deve existir um programa de profilaxia médica e sanitária devidamente
elaborado e supervisionado pelo médico veterinário (…)

2 - No âmbito do número anterior, os animais devem ser sujeitos a exames médicoveterinários de rotina, vacinações e desparasitações sempre que aconselhável.

Artigo 18.º Amputações
1 - Os detentores de animais de companhia que os apresentem com
quaisquer amputações que modifiquem a aparência dos animais ou com
fins não curativos devem possuir documento comprovativo,
passado pelo médico veterinário que a elas procedeu, da necessidade
dessa amputação, nomeadamente discriminando que as mesmas foram
feitas por razões médico-veterinárias ou no interesse particular do animal
ou para impedir a reprodução.

Amputações (in)justificadas?
… corte de caudas
… corte de orelhas
…ablação das cordas vocais (para evitar
ruído)
…amputação das unhas (para evitar
arranhadura)
… castrações caseiras nos machos
…cesarianas DIY
…plastia de olhos e rugas faciais em
Cocker ou Shar Pei
… plastia de nariz e garganta em Bulldog
Francês
…mastectomia terapêutica / profilática???
…esterilização cirúrgica???

DECRETO-LEI 276/2001 – OUTRAS ENTIDADES
Artigo 19.º Normas para a recolha, captura e abate compulsivo
Artigo 20º Destino dos animais
Artigo 21.º Controlo da reprodução pelas câmaras municipais
Sucessivas alterações (2003, 2012) e profundas mudanças introduzidas por:

❑ Lei 23/2016 – Proibição de abates de animais errantes
❑ Portaria 146/2017 – Nova regulamentação dos CRO e formas de
controlo do errantes (esterilização)
Artigo 66º Fiscalização e Artigo 67º Plano de Controlo
Competência de todas as autoridades: DGAV, DRA, MVM, ASAE,
ICNF, Câmara Municipal, PM, GNR, PSP
Artigo 70º Tramitação Processual (última revisão Lei 95/2017)
• instrução do processo de CO
• aplicação das coimas e sanções acessórias
Competência da DGAV e do OPC (antes Presidente da CM)

NORMAS ESPECÍFICAS PARA:
•
•
•
•

Locais de venda
Casas de tosquia
CAMV (centros de atendimento medicoveterinário)
Espetáculos, circos e afins

Artigo 67º- A Acesso ao alojamento
1 – (…) o titular da exploração do alojamento está
obrigado a facultar às autoridades competentes o
acesso ao alojamento.
2 – Caso o titular (…) se recuse a facultar o acesso ao
alojamento, pode ser solicitado mandado judicial
para permitir às autoridades competentes o acesso aos
locais onde os animais se encontrem, nomeadamente
casa de habitação e terrenos privados

Coima de 200 a 3740€ - Artigo 68º (nº 1)
(ANTES 25€ a 3740€)
▪ Negação ou inviabilização de dados ou de informação
requeridos pelas autoridades competentes e seus agentes,
bem como prestação de informações falsas ou inexatas
▪ Alojamento de animais em desrespeito das condições
fixadas no presente diploma
▪ Venda ambulante de animais de companhia ou feridos /
doentes
▪ Violação do dever de cuidado do detentor que crie perigo
para a vida ou integridade física de outro animal

Tentativa
é punível
Negligência
= meia culpa

Coima de 500 a 3740€ - Artigo 68º (nº 2)
▪ Violação dos princípios básicos para o bem-estar dos
animais (artigo 7º – sem condições, inadaptado ao
cativeiro, práticas violentas injustificadas)
▪ Maneio / treino com brutalidade (pancadas e pontapés)
▪ Abandono nos termos do artigo 6º A – não prestação
de cuidados no alojamento / remoção para fora do
domicílio
▪ Espetáculos de lutas entre animais
▪ Violação do dever de cuidado do detentor que crie
perigo para a vida ou integridade física de uma pessoa
▪ Amputações injustificadas

DECRETO-LEI 276/2001
DAS CONTRAORDENAÇÕES

Artigo 68º Contraordenações
Artigo 69º Sanções acessórias

LEI 69/2014 – CRIMINALIZAÇÃO DOS MAUS TRATOS A ANIMAIS
Artigo 387º
Maus tratos a animais de
companhia

Artigo 389º
Conceito de animal de
companhia

Artigo 388º

Abandono de animais
de companhia

2 – O disposto (…) não se
▪ infligir dor, sofrimento ou quaisqueraplica a factos relacionados com Quem tendo o dever de
outros maus tratos físicos a um animala utilização de animais para
de companhia – prisão até 1 ano / fins de exploração agrícola, guardar, vigiar ou assistir
animal de companhia, o
multa até 120 dias
pecuária ou agroindustrial, abandonar, pondo desse
▪ causar a morte / privação de
assim como não se aplica a modo em perigo a sua
importante órgão ou membro ou
e a prestação
afetação grave e permanente da sua factos relacionados com a alimentação
capacidade de locomoção – prisão utilização de animais para fins de cuidados que lhe são
até 2 anos / multa até 240 dias
de espetáculos comercial ou devidos – prisão até 6
meses / multa até 60 dias
outros fins legalmente
previstos.

LEI 8/2017 – NOVO ESTATUTO JURÍDICO DOS ANIMAIS
Regime de “Coisas Especiais” → alterações do Código Civil, CPC e Código Penal
▪ seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica (e não Sujeito de Direitos)
▪ suscetibilidade de ocupação, se achado e não reclamado pelo dono
▪especial consideração em partilhas e divórcios Artigo 1793º A

▪ especial consideração em caso de dano (lesão ou morte) Artigo 493º A
▪ especial consideração relativamente à propriedade da coisa (posse com “deveres”) 1305º A
▪ direito de indemnização do prejuízo ou despesas tidas com o animal

▪direito de retenção do achador se houver receio de que o animal seja vítima de maus tratos
por parte do proprietário (?)

LEI 8/2017 – NOVO ESTATUTO JURÍDICO DOS ANIMAIS
Artigo 5º Alterações ao Código Penal
▪ Artigo 203º (…) subtrair coisa móvel ou animal alheios, é punido com pena de
prisão até 3 anos ou com pena de multa.
▪ Artigo 209º animal achado (…) tenham entrado na sua posse ou detenção por
efeito de força natural, erro, caso fortuito ou por qualquer maneira independente da
sua vontade é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120
dias.
▪ Artigo 212º (…) destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não
utilizável coisa ou animal alheios, é punido com pena de prisão até três anos ou com
pena de multa.

CONCLUSÕES
•
•
•
•
•

•
•

CONCLUSÕES

Animal de companhia em posição de valorização individual crescente
Atitude social mais consciente perante todos os recursos ambientais, inclusivamente
aqueles que nos proporcionam “entretenimento e companhia”
Progressivo amadurecimento social e cultural para a ética do bem-estar dos animais –
diferentes níveis de desenvolvimento pessoal e de consciência (pirâmide de Maslow)
para enquadramento das atuais exigências legais com animais
Adaptação dos meios técnicos e humanos a esta nova realidade - Diferencial de
sensibilidades / Desproporcionalidade entre Meios e o Volume de Problemas
Ação construtiva e educativa perante a sociedade VS atitude condenatória e
combativa
Meios de atuação legalmente possíveis VS medidas impulsivas e ilegais
Medidas governamentais para controlo populacional e apoio social veterinário

ATUAÇÃO DOS MUNÍCIPES PERANTE SITUAÇÕES
DE ANIMAIS SUJEITOS A MAUS TRATOS

OBRIGADA

18 de outubro de 2019

Tenente Coronel José Vieira
808 200 520 | sepna@gnr.pt
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AGENDA

O SEPNA da GNR
Condutas que os Cidadãos se devem abster e as que devem adotar
O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada contra animais
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O Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR
(SEPNA)
15 janeiro 2001
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Organização do SEPNA da GNR

• PORTUGAL
• 10,56 Milhões de Habitantes
• GNR
• 22162 Militares
• 1655 Civis
• 1 Direção SEPNA
• 20 Secções SEPNA
• 87 NPA
• 707 Militares
• 281 EPF
• TOTAL: 995
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Responsabilidades do SEPNA
• Fauna e Flora
• CITES
• Florestas, Áreas Classificadas e Rede Natura
• Coordenação 2º Pilar DFCI
• Caça e Pesca
• Recursos Hídricos
• Poluição Atmosférica
• Poluição Solos
• Ruído
• Resíduos e Substâncias Perigosas
• Ordenamento Território
• Inertes
• Controlos Sanitários e Proteção Animal
• Turismo e Desportos
• Património Histórico e Cultural
• Atividades Perigosas ou Nocivas Ambiente
• Outras áreas relacionadas PNA
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Evitarem comportamentos que, para além de colocarem
seriamente em risco a integridade física de quem os pratica
(independentemente das razões que estejam na sua origem),
sendo denunciados ou chegando ao conhecimento da GNR,
poderão ser considerados crimes, nomeadamente:
Ameaça
(Art.º 153º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Perseguição
(Art.º 154.º-A CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Violação de domicílio ou perturbação da vida privada
(Art.º 190º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Introdução em lugar vedado ao público (Art.º 191º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Devassa da vida privada (Art.º 192º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Gravações e fotografias ilícitas (Art.º 199º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Furto (Art.º 203º CP)

Roubo (Art.º 210º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Associação Criminosa (Art.º 299º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Recetação (Art.º 231º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Auxílio Material (Art.º 232º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Descaminho ou destruição de objetos
colocados sob o poder público (Art.º 355º CP)
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Condutas que os Cidadãos se devem abster:
Usurpação de funções (Art.º 358º CP)

808 200 520 | sepna@gnr.pt

“ATUAÇÃO DOS MUNÍCIPES PERANTE SITUAÇÕES DE ANIMAIS SUJEITOS A MAUS TRATOS”

Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Trabalharem em conjunto e cooperarem entre si, tendo como
objetivo comum o bem estar dos animais
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Analisarem as situações de que tiverem conhecimento, de forma
a poderem DENUNCIÁ-LAS rapidamente às autoridades
competentes, no caso em concreto, à GNR, através de:

Linha SOS
Ambiente e Território

808 200 520
www.gnr.pt
(Serviços/SOS Ambiente)

sepna@gnr.pt

Postos Territoriais GNR
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
A Denúncia – Porquê?
▪ Maltratar (Art.º 387º CP) ou Abandonar (Art.º 388º CP) os
Animais de Companhia são considerados Crimes
Públicos
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
A Denúncia – Porquê?
▪ Tal significa que, para se iniciar um
processo crime,
basta que as Autoridades Judiciárias (Tribunais) ou
policiais, tenham conhecimento desses crimes
▪ Nas situações em que estas
Autoridades
não
têm
conhecimento, é fundamental que
todos os Cidadãos colaborem na
proteção e salvaguarda dos
Animais
de
Companhia
(ou
outros), bastando que façam
aquilo que se chama de Denúncia
808 200 520 | sepna@gnr.pt

Linha SOS
Ambiente e Território
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
A Denúncia – Porquê?
▪ Ainda que as Redes Sociais
sejam
uma
forma
de
comunicação muito comum…
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
A Denúncia – Para quê?
▪ Ao ser atendido pelo Operador, procure colaborar e
descrever, pormenorizadamente, os factos de que tem
conhecimento, mantendo-se disponível para futuros
contactos
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
A Denúncia – Para quê?
▪ A denúncia é encaminhada para a Autoridade Policial local
e será averiguada e investigada, podendo ser necessária a
coordenação da intervenção com os vários intervenientes
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
A Denúncia – Para quê?
▪ Durante as averiguações e investigações da GNR também
é feita a recolha de informação com efetivos trajando à
civil
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
A Denúncia – Para quê?
▪ Não basta salvaguardar os animais que hoje estão a ser
vítimas de crimes, é fundamental impedir que amanhã
outros o venham a ser!

808 200 520

DENUNCIAR

JULGAR

COOPERAR
INVESTIGAR
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Sobre Factos (Maus Tratos) vs Emoções:
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Sobre Factos (Abandono) vs Emoções:
Abandono (Art.º 6-A + 68 DL 276/01, de 17Out)
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Sobre Factos (Abandono) vs Emoções:
Abandono de Animais de Companhia (Art.º 388º CP)
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Sobre Varandas:
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Direito de Necessidade (Art.º 34º CP)
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Direito de Necessidade (Art.º 34º CP)
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Objeto e pressupostos da apreensão (Art.º 178º CPP)
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Sobre Correntes:
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Sobre Viaturas Fechadas (Golpe de Calor):
▪ Num dia que façam 32ºC, a temperatura dentro da viatura
pode chegar até aos 71ºC em menos de 10 minutos
▪ Conforme o porte do animal, este poderá sofrer danos
cerebrais ou até mesmo a morte por insolação em apenas
15 minutos
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Sobre Viaturas Fechadas (Golpe de Calor):
▪ Sintomas iniciais: Arfar excessivo, salivação excessiva
(babar-se muito), aumento dos batimentos do coração,
dificuldade em respirar, desorientação…
▪ Sintomas finais: Colapso,
desmaio,
perda
de
consciência,
convulsões,
paragem
respiratória
e
morte…
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Condutas que os Cidadãos devem adotar:
Sobre Viaturas Fechadas (Golpe de Calor):
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…

808 200 520

DENUNCIAR

JULGAR

COOPERAR

INVESTIGAR
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CONDENAR
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Não compre Animais de Companhia, os Centros de
Recolha Oficiais (Canis) e as Associações Zoófilas têm
muitos à procura de um novo lar
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Ser detentor (ou tutor) implica, para
com os seus Animais de Companhia,
um conjunto de responsabilidades,
tais como de lhes disponibilizar e
permitir acesso a:
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Abrigo das condições meteorológicas
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Abeberamento (água e recipientes limpos)
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Alimentação adequada
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Assistência Médico Veterinária (incluindo a esterilização
para controlo de reprodução)
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Expressar o seu normal comportamento (caminhar ou
passear)
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Ter em atenção outras responsabilidades legais

Vacinação Antirrábica
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Ter em atenção outras responsabilidades legais

Número Total de Animais

Trela e Açaimo Funcional
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Ter em atenção outras responsabilidades legais

Aprovação na Formação

Seguro Responsabilidade Civil
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
Alguns Conselhos:
▪ Se vai de férias ou tiver de se ausentar e não puder levar o
seu Animal de Companhia consigo, peça a um familiar ou
amigo que cuide dele ou recorra a um Centro de
Hospedagem para Animais
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O papel dos Cidadãos no combate à criminalidade praticada
contra animais…
É fundamental para nos ajudar a PARAr com os Maus Tratos
e Abandono dos animais através das DENÚNCIAS de factos
e COOPERAÇÃO eficiente!...
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obrigado
Tenente Coronel José Vieira
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