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TRABALHOS DA COMISSÃ O 

A Comissão Permanente de Economia procedeu à análise e emissão de parecer sobre a Petição 

“Fim dos Abates nos Canis Municipais dos Açores para 2018 e a aprovação de medidas para a 

criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais”. 

 

1º.  CAPÍTULO – INTRODUÇÃO  

A 26 de abril de 2017 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

uma Petição denominada “Fim dos Abates nos Canis Municipais dos Açores para 2018 e a 

aprovação de medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais”, 

sendo o Sr. Pedro Miguel Vicente Neves o primeiro subscritor. 

 

A presente petição pretende antecipar de 2022 para 2018, o prazo para o fim dos abates nos 

canis municipais dos Açores, bem como a aprovação de medidas para a criação de uma rede de 

centros de recolha oficial de animais. 

 

2º.  CAPÍTULO – ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

O direito de Petição enquadra-se no âmbito do artigo 52.º da Constituição da República 

Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei n.º 43/90, de 19 de agosto, com as alterações 

introduzidas pelas leis n.º 63/93, de 1 de março e n.º 15/2003, de 14 de junho. 

 

A apreciação na Comissão Permanente de Economia exerce-se no âmbito do n.º 4 do artigo 73.º 

do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 

189.º a 193.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 
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3º.  CAPÍTULO – APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE  

A Petição em análise tem por objeto “determinar o fim do abate de animais nos canis reduzindo 

a moratória existente do ano de 2022 para o ano de 2018” e “aprovar medidas para a criação 

de uma rede de centros de recolha oficial de animais”, através da alteração ao Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2016/A. 

 

Os peticionários alegam que a “dignidade dos animais não humanos, designadamente do seu 

direito à vida constitui um facto incontestável e tem vindo a ser reconhecida de forma 

transversal nas sociedade humanas”. 

 

Face ao exposto, os peticionários consideram que: 

• Os custos para o municipio de esterilizar um animal são bastante inferiores aos custos 

de o abater e incinerar. 

• A proteção animal pode ser alcançada através da criminalização de maus-tratos e da 

determinação do fim do seu abate a nível municipal e da exigência de garantir condições 

condignas nos centros de recolha oficial. 

• O período de implementação de seis anos, na Região Autónoma dos Açores, é 

demasiado dilatado; 

• Pelo que se impõe a definição de um prazo mais razoável e consentâneo, 

designadamente, o ano de 2018. 

• Durante este período, devem ser tomadas todas as medidas preparatórias para se evitar 

o abate de mais animais e a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais 

(CROA), com as dimensões e modernização adequada. 

 

 

A Comissão Permanente de Economia deliberou proceder à audição do primeiro subscritor, 

Sr. Pedro Miguel Vicente Neves e solicitar pareceres, por escrito, a diversas entidades. 
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A Comissão Permanente de Economia, no dia 26 de maio de 2017, procedeu à audição do 

primeiro subscritor da petição, Sr. Pedro Miguel Vicente Neves, na delegação da ALRAA em 

Ponta Delgada, São Miguel. 

 

O Peticionário começou por afirmar que o prazo existente na moratória era demasiado longo, 

motivo pelo qual propõe a redução de 2022 para o ano de 2018, em complemento com a criação 

de uma rede de recolha oficial de animais. Acrescentou que tem consciência que há municípios 

que têm dado maior prioridade à criação das infraestruturas dos centros de recolha, mas que o 

partido PAN – Pessoas-Animais-Natureza tem recebido muitas denúncias, principalmente de 

turistas oriundos da Holanda, Alemanha e Inglaterra, que se recusam a voltar aos Açores. 

 

O deputado Luís Rendeiro indicou que existem cerca de cinco CROA nos Açores e perguntou se 

o peticionário sabia qual o custo subjacente à execução financeira do diploma original e da 

alteração proposta, uma vez que se trata de um investimento avultado, bem como qual é o 

período de tempo de permanência, máximo e recomendável, num centro de recolha oficial de 

animais. 

 

O peticionário respondeu que apenas conhece os valores relativos ao centro de recolha de Ponta 

Delgada, que crê ser o único oficial, e que sabe que a eutanásia (custo estimado de 120,00 euros 

por animal) é mais cara do que a esterilização e adoção. Reconhece ainda que nem todas as ilhas 

têm capacidade para ter um CROA, mas pode existir uma ligação e colaboração interilhas. Além 

disso, afirmou que não sabe o tempo máximo de permanência num CROA, por não ser a pessoa 

mais indicada para tal, e que o aumento do investimento nas infraestruturas e na antecipação 

do prazo de 2022 para 2018 pode trazer bons resultados a nível turístico. 

 

Posteriormente, a deputada Mónica Rocha perguntou se não estará em causa o bem estar 

animal, se as infraestruturas dos canis municipais não tiverem a capacidade adequada para 

suportar o aumento de animais, devido ao fim dos abates. Perguntou ainda se o peticionário 

tem conhecimento do esforço que algumas autarquias têm feito na resolução destes problemas.  

 

Em resposta, o peticionário afirmou que conhece quase todos os canis dos Açores e que o canil 

de Sâo Jorge, nas Velas, é o pior dos Açores, mas que isso é uma questão de prioridades que 

devem ser tidas em conta pelas autarquias. A falta de capacidade nos canis municipais resulta 
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da falta de estratégia e de não terem colocado a expansão das infraestruturas como uma 

prioridade, o que pode ser colmatado com a existência de canis intermunicipais, cujo custo é 

mais reduzido e aceitável. Ainda assim, reconhece que há já algum trabalho feito por algumas 

autarquias, mas há outras que simplesmente nada têm feito. 

 

De seguida, a deputada Catarina Cabeceiras afirmou que o cenário é diferente de ilha para ilha, 

sendo a realidade de um meio urbano diferente da de um meio rural, referindo ainda que 

existem realidades em que o abandono dos animais continua a ser bastante elevado, 

verificando-se, frequentemente, prejuízos avultados em outros animais, como por exemplo em 

bezerros e ovelhas causados por cães vadios, motivo pelo qual é necessária uma maior 

sensibilização. Afirmou ainda que as condições do canil de Velas já foram, substancialmente, 

melhoradas, nos últimos 3 anos, apesar de ainda existirem melhorias a fazer, e que hoje os 

animais têm condições como nunca tiveram antes, conforme podem confirmar os dois 

deputados eleitos por São Jorge.  Assim, perguntou se o peticionário conhece o esforço que cada 

município tem realizado por forma a cumprir com o que já está legislado; qual o número médio 

de animais nos centros de recolha; e se encurtar o prazo não poderá ser prejudicial, devido ao 

eventual aumento do número de animais abandonados nos canis,  podendo estes não ter as 

condições para manter tal numero de animais. 

 

O peticionário concordou com a necessidade de haver uma maior sensibilização dos cidadãos, 

mas tem de existir também a responsabilização destes, sempre que pratiquem infrações. De 

qualquer forma, entende que nada foi feito por muitas autarquias e que não sabe o número 

médio de animais, por centros de recolha. 

 

A terminar, o deputado Carlos Silva questionou se não deveríamos dar prioridade à colocação 

de chip e registo dos animais, e só depois de ultrapassar esta etapa, passar para a discussão 

sobre o prazo para o fim de abate de animais, de forma a responsabilizar os cidadãos. 

 

O peticionário reconheceu que é fundamental haver o registo dos animais, o que não está a ser 

cumprido, que um dos maiores problemas reside nos “criadores de quintal” e que a melhor 

solução passará pelo conjunto entre esterilização, registo, responsabilização e rede de CROA. 

Acrescentou que vê um enorme potencial nos Açores devido à nossa insularidade, na resolução 

desde problema, pois estamos “fechados geograficamente”. 
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Os pareceres solicitados e recebidos pela Comissão Permanente, à data de aprovação deste 

relatório, são anexos do mesmo. 

 

4º.  CAPÍTULO – CONCLUSÕES E PARECER  

Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições efetuadas e dos 

pareceres recebidos, a Comissão deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do PS, PSD e 

CDS/PP e com a abstenção do BE, pronunciar-se da seguinte forma: 

 

1. Os peticionários têm como principal missão garantir a antecipação do prazo estipulado para 

o fim do abate de animais nos canis municipais, de 2022 para o ano 2018, bem como a 

aprovação de medidas que permitam criar uma rede de centros de recolha oficial de animais 

(CROA), através da alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A. 

 

2. Os peticionários consideram ainda que os custos de esterilização de um animal são inferiores 

aos custos de abate e incineração, pelo que deve ser criada uma rede de centros de recolha 

oficial de animais, com as infraestruturas adequadas a esta nova realidade e exigência. 

 

3. Consideram ser necessário haver uma maior sensibilização, mas, também, uma maior 

responsabilização dos cidadãos, através da criminalização dos maus tratos e do abandono, 

pelo que sugerem que se proceda à esterilização, registo, responsabilização e criação de uma 

rede de Centros de Recolha Oficial de Animais. 

 

4. É de realçar ainda que a adaptação e redimensionamento dos centros de recolha oficial de 

animais implica um elevado investimento por parte das autarquias, de forma a alojar todos 

os animais errantes e a garantir o cumprimento das normas de bem estar animal.  

 

5. Acresce que a antecipação do prazo para o fim dos abates, de 2022 para 2018, é demasiado 

intransigente e de difícil execução, enquanto não se ajustar e redimensionar os centros de 

recolha oficial para o cumprimento da legislação em vigor. 
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6. De realçar que a Petição, por ser subscrita por mais de 300 subscritores, reúne as condições 

legalmente definidas para ser apreciada em reunião Plenária; 

 

7. Deve ser dado conhecimento do presente Relatório ao primeiro subscritor da petição. 

 

 
A Representação Parlamentar do PPM apreciou favoravelmente o presente Relatório. 
 

 

Ponta Delgada, 13 de junho de 2017. 

 

O Relator 

                                   

Carlos Silva  

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

Ao presente relatório ficam anexos os pareceres solicitados por escrito 

 

                             

         O Presidente 

        

   _________________________        

          Miguel Costa  

 

 


















