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Intervenção dirigida ao Senhor Ministro da Agricultura 

Discussão da PPL 100/XIII (OE para 2018)  

14 de novembro de 2017 

 

Senhor Ministro,  

O Decreto-Lei nº 27/2016, de 23 de agosto, que teve por base um 

projeto do PCP, aprova medidas para a criação de uma rede de 

Centros de Recolha Oficial de animais e estabelece a proibição do 

abate de animais errantes como forma de controlo da população, 

visava o respeito pelo bem-estar dos animais e a eliminação de 

riscos de saúde do ser humano. 

Como esta Lei, após um ano de ter sido aprovada, ainda não se 

encontrava regulamentada, o PCP apresentou um projeto de 

resolução onde recomendava que se procedesse à regulamentação 

da referida lei, o que veio a acontecer através de uma Portaria 

publicada em 26 de abril de 2017. 

Não é, pois, a falta de legislação, Senhor Ministro, que impede o 

abate de animais errantes nem a criação de uma rede de centros 

oficiais de recolha animal, mas sim o incumprimento dessa lei, que 

o PCP exige que seja cumprida! 

Prevê a Lei que o Estado, em colaboração com outras entidades, 

deve promover campanhas de esterilização de animais errantes. 

Entretanto, o PCP tomou conhecimento de uma reunião - solicitada 

por um grupo de peticionários que pretendiam que fosse realizada 

uma campanha de esterilização de cães e gatos -, tida com 

representantes do Governo aos quais apresentaram a petição e 
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foram informadas sobre as linhas gerais de um despacho 

governamental, que respondia à sua pretensão, tendo mesmo sido 

adiantada verba de cerca de 800 mil euros, para a realização de 

20.000 esterilizações por ano. 

Os peticionários foram posteriormente informados da desistência 

dessa portaria governamental por falta de verbas. 

 

Senhor Ministro, 

 Quais as verbas do OE alocadas para conceber o 

programa de criação de rede de centros oficiais de 

recolha animal, que permita a requalificação, ampliação e 

até reconstrução destes centros, dando assim 

cumprimento à lei em vigor?  

 Considera que é possível inscrever no OE de 2018 uma 

verba para a esterilização dos animais errantes? 

 

Ana Virgínia Pereira 

Deputada do PCP na Assembleia da República  


