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INTRODUÇÃO 

 

A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais analisou e emitiu parecer, na sequência 

do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, sobre a Audição n.º 256/XI-AR – “Projeto de Lei 1236/XIII (ILC) - Termina com a 

atribuição de apoios financeiros por parte de entidades públicas para a realização de 

atividades tauromáquicas”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

 

O Projeto de Lei em apreciação foi enviado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores para audição, por despacho da Senhora Chefe de Gabinete de Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia da República, com pedido de parecer. 

A apreciação do presente Projeto de Lei enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 

229.º, da Constituição da República Portuguesa, e no n.º 1 do artigo 116.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores – Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

Considerando a matéria da presente iniciativa, constata-se que a competência para 

emitir parecer é da Comissão de Assuntos Sociais, nos termos da Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro. 

 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

 

O projeto de Resolução em apreciação visa, em concreto, terminar com o financiamento 

da tauromaquia por parte de entidades públicas e para isso argumentam que pese embora a 

devida regulamentação da atividade tauromáquica, “nomeadamente através do Decreto-lei 

89/2014, de 11 de Junho e da Lei n.º 19/2002, de 31 de julho (…) esta é uma indústria que tem 

vindo a perder o público ao longo da última década e que tem, desde sempre, mas em especial 

nos últimos anos, reunido cada vez mais oposição por parte da opinião pública” e que “é 

entendimento dessa massa que se opõe a estes espetáculos que o facto de se tratar de uma 

atividade tradicional em alguns locais não se deve sobrepor ao nível de sofrimento que esta 

provoca aos animais”. 

Acrescenta ainda que “a defesa dos direitos dos animais é uma causa que tem trilhado 

um caminho profundo na sociedade portuguesa e que, como não poderia deixar de ser, o 
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legislador tem, cada vez mais de forma mais aberta, acompanhado” e que “as implicações do 

financiamento de atividades tauromáquicas por parte de entidades públicas tem um alcance 

estrutural na nossa sociedade”. 

 

APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

 

Nada a registar. 

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

 

Grupo Parlamentar do PS: “Os Deputados do Partido Socialista, emitem parecer desfavorável à 

presente iniciativa, uma vez que esta, ao prever no seu artigo 2º (Financiamento) a aplicação 

direta ao Governo Regional dos Açores, viola a autonomia legislativa e administrativa da Região, 

a qual está expressamente consagrada na Constituição e desenvolvida no Estatuto Político 

Administrativo da Região Autónoma dos Açores”. 

 

Grupo Parlamentar do PSD: “A presente iniciativa merece da parte do GP/PSD Açores parecer 

desfavorável”. 

 

Grupo Parlamentar do CDS-PP: “Relativamente ao diploma acima mencionado, o parecer do GP 

do CDS-PP é desfavorável considerando a autonomia legislativa e administrativa da Região 

Autónoma dos Açores, a qual é violada quando no artigo 2º prevê a aplicação direta ao Governo 

Regional dos Açores”. 

 

Representação Parlamentar do PPM: Não se pronunciou. 

 

Apesar de não terem direito a voto foram consultados o Grupo Parlamentar do BE e a 

Representação do PCP, tendo o Grupo Parlamentar do BE emitido o seguinte parecer: “O GP 

do BE emite parecer favorável à presente iniciativa por concordar plenamente com os seus 

objetivos, não deixando de alertar para a necessidade da Assembleia da República, decorrer do 

processo legislativo assegurar que a redação final da lei aprovada tenha em conta as 

competências legislativas dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas". 
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CONCLUSÕES E PARECER  

 

 A Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou dar parecer desfavorável à 

presente iniciativa. 

 

 Ao presente relatório anexa-se uma declaração de voto da Deputada Renata Correia 

Botelho. 

 

 

O Relator 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 



 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

 PROJETO DE LEI N.º 1236/XIII (ILC) – TERMINA COM A ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

FINANCEIROS POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES TAUROMÁQUICAS. 

 

Votei desfavoravelmente a iniciativa acima identificada por motivos legais, na medida 

em que a Região, pelo seu Estatuto Político-Administrativo, tem autonomia legislativa e 

administrativa nesta matéria. 

Contudo, pretendo deixar clara a minha posição quanto à substância aqui patente, que 

conta com a minha concordância. 

Desde logo, por um imperativo de consciência. 

Considero que nenhum animal deve ser explorado para entretenimento do homem, 

nem utilizado para espetáculos que se sirvam dele. 

Entendo, por isso, tais atos incompatíveis com a sua dignidade. 

Prescreve, aliás, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais:  
 
1 - Todos os animais têm o mesmo direito à vida.  
2 - Nenhum animal deve ser maltratado.  
3 - Todo o ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida.  
4 - O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender 

os animais. 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em 15 de outubro de 1978, 

pela UNESCO, refere, tenhamos sempre presente, que todo o animal tem direito a ser 

respeitado e que nenhum animal será submetido a maus tratos nem a atos cruéis. 

Para além disso, por um imperativo civilizacional. 

Em pleno século XXI, numa sociedade que se quer justa e progressista, não é possível 

pactuar-se por muito mais tempo com atentados à dignidade e à apologia da crueldade. 

 

Ponta Delgada, 9 de outubro de 2019 

 

A Deputada, 

 

Renata Correia Botelho 


