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Numa realização conjunta da Câmara Municipal de Cascais e do ONDAID-Observatório
Nacional para a Defesa dos Animais e Interesses Difusos, Cascais foi palco nos passados
dias 16 e 17 de Maio de 2019, do I Congresso Nacional de Direito Animal.
 
O Congresso envolveu a participação de 195 Congressistas e de 29 intervenientes,
congregando na Casa das Histórias Paula Rego magistrados, advogados, órgãos de
polícia, juristas, veterinários, parlamentares, autarcas, organizações de protecção animal
e órgãos de comunicação social.
 
Cumpre agora ao Observatório apresentar e divulgar as Conclusões do Congresso:
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1. Face à entrada em vigor da lei que proíbe
o abate de animais errantes como forma de
controlo da população, deverão privilegiar-
se acções formativas e educativas com
vista à promoção da adopção responsável,
do bem-estar animal e do combate ao
abandono.
 
2. As exigências legais de protecção animal
decorrentes da evolução do direito,
impõem que os CROs encontrem
mecanismos que permitam uma resposta
permanente eficaz para acorrerem
nomeadamente às situações de animais
maltratados, abandonados e acidentados,
independentemente dos dias e horário de
funcionamento.
 
 

3. Em contexto judicial, nomeadamente na
área de Família e Menores, a intervenção
assistida por cães, faculta um relevante
suporte emocional às partes, o que
contribui para uma melhor aplicação da
justiça.
 
4. Deverão ser criados mecanismos de
alerta por forma a que perante crimes
praticados contra animais de companhia,
seja possível despistar a potencial prática
de outros crimes, nomeadamente de
violência doméstica perpetrados contra
mulheres, idosos e crianças.
 
5. As casas de abrigo das vítimas de
violência doméstica deverão permitir que 
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89%
USERS IN ASIA

estas se façam acompanhar dos seus
animais de estimação, considerando que
não raras as vezes estes são igualmente
sujeitos a maus tratos ou utilizados como
meio para exercício de violência
psicológica sobre a vítima.
 
6. Deve ser clarificado o regime do destino
dos animais de companhia no que
concerne ao direito da família, face à
existência de lacunas legislativas,
nomeadamente ausência de norma que
vincule o Conservador do Registo Civil a
salvaguardar os interesses do animal, no
regime jurídico a aplicar pós divórcio e
quanto ao regime jurídico a aplicar em
caso de separação nas uniões de facto.
 
7. O legislador deverá proceder à análise e
avaliação da lei que criminaliza os maus
tratos e abandono dos animais de
companhia promovendo as adequadas
correções sobejamente identificadas pelos
operadores judiciários nas diversas
audições/pronúncias parlamentares,
removendo assim os obstáculos que
causam entropias à aplicação prática da
lei. 
 
 
 
 

8. O legislador deverá adaptar o Código de
Processo Penal à realidade dos crimes
cometidos contra animais,  nomeadamente
no que concerne a medidas cautelares
processuais a aplicar em sede de processo
penal e especificar como é efectuada a
fiscalização do cumprimento das penas
acessórias.
 
9. Deverá ser criado um protocolo de
actuação a nível nacional no âmbito da
actividade de investigação e recolha de
prova no que concerne aos crimes
praticados contra animais, sendo
ministrada a competente formação junto
dos OPCs, Médicos Veterinários e
Ministério Público.
 
10. Deverá ser criada uma bolsa de peritos
em medicina veterinária forense junto da
Ordem dos Médicos Veterinários.
 
11. O Estado deverá criar um grupo de
trabalho com vista à análise, articulação,
harmonização, sistematização e
consolidação da dispersa legislação animal
existente.
 




