
  

  

 

 

R E L ATÓ R I O  E  PA R E C E R  

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 24/XII 

“REGIME JURÍDICO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ANIMAIS NA  

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES” 

 

  

 

A S S E M B L E I A  L E G I S L A T I V A  D A  R E G I Ã O  A U T Ó N O M A  

D O S  A Ç O R E S  

 

  
 

C O M I S S Ã O  P E R M A N E N T E  D E  A S S U N T O S  

P A R L A M E N T A R E S ,  A M B I E N T E  E  D E S E N V O L V I M E N T O  

S U S T E N T Á V E L  

 2  D E  D E Z E M B R O  D E  2 0 2 1  

I/530/2021 09/12/2021  



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

CAPADS|2 

 

INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

procedeu à apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII – “Regime Jurídico de Transporte Marítimo 

de Animais na Região Autónoma dos Açores”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Decreto Legislativo Regional, subscrito pela 

Representação Parlamentar do PAN, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de 

março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no 

artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução 

da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, 

alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

3/2009/A, de 14 de janeiro). 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à respetiva 

comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente relatório sobre a 

presente iniciativa.  

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada pela Resolução n.º 49/2021/A, de 11 de agosto e pela 

Resolução n.º 52/2021 de 25 de outubro de 2021, a matéria em apreço incide sobre “bem-estar 

animal”, sendo por isso a Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, competente para proceder à sua análise. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  E ESPECIALIDADE  

A iniciativa inicialmente apresentada, foi alvo de substituição integral, tendo a apreciação da 

Comissão incidido sobre esta última. Assim e conforme refere o seu artigo 1.º, este projeto de 

Decreto Legislativo Regional visa proceder à adaptação à Região Autónoma dos Açores do 

Decreto-Lei n.º 265/2007, de 24 de julho, que estabelece as normas de transporte marítimo e 

rodoviário de animais vivos, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1/2005, do Conselho, 

de 22 de Dezembro de 2004, relativo à proteção dos animais em transporte e operações afins. 

O proponente, em sede de exposição de motivos, elenca vários considerandos que 

fundamentam a apresentação da presente iniciativa legislativa, a saber: 

“São diversos, mais dispersos, os mais recentes desenvolvimentos da legislação sobre animais e 

seus direitos em vigor em Portugal. No enquadramento daquilo que é um crescente interesse 

científico sobre o emergente “Direito Animal”, abrangendo uma dimensão complementar de 

áreas de investigação, acaba por se inserir num movimento cada vez mais corrente no plano 

nacional e internacional quanto à atitude a adotar pela ordem jurídica em relação aos animais 

não-humanos. Mesmo perante as múltiplas leituras filosóficas e até jurídicas do tema e o 

confronto de posturas distintas que se avizinham nas próximas décadas, augura-se um rumo no 

sentido do reconhecimento de que o quadro normativo cada vez mais preciso e apurado, pois o 

existente não é nem suficiente, nem adequado ao crescimento da consciência social.  

Perante a Constituição da República Portuguesa, na redação da alínea e) do artigo 9.º, no que 

concerne às Tarefas Fundamentais do Estado, “Proteger e valorizar o património cultural do 

povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar 

um correto ordenamento do território” e no n.º 1 do artigo 66.º que “Todos têm direito a um 

ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender” 

podemos ler a intenção da criação de um tronco equilibrado entre os seres humanos, e natureza, 

valorizando o respeito pelos recursos ambientais. É premente o dever de defender o que de 

mais identitário prevalece na raiz humana que se traduz pela sua riqueza patrimonial maior: a 

natureza. 

Na verdade, a Lei Fundamental do Estado não faz qualquer referência à proteção dos animais, 

nem quando se refere à proteção do ambiente e da natureza. Contudo, é importante referir que 

o ordenamento jurídico-constitucional português se caracteriza pela sua componente 

humanista, no entanto, o texto constitucional falha na limitação do reconhecimento destes 
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valores jurídicos aos humanos, esquecendo por completo os animais, sem estipular qualquer 

orientação que ofereça um fundamento constitucional para a proteção destes. 

Este não acompanhamento jurídico daquilo que é uma evolução societal denota-se a vários 

níveis. Em todo o mundo, o crescente reconhecimento da senciência animal acarreta consigo 

mudanças em várias áreas da sociedade, que vão desde tecnologia, nutrição e saúde, ao 

entretenimento e até mesmo o próprio conceito de família. As origens recentes do movimento 

animal iniciaram-se com o pensamento e trabalho de Peter Singer, e as abordagens filosóficas 

aos animais foram sendo acompanhadas pela própria lei, que passou a refletir as novas visões 

de "o que" os animais não humanos são e "como" deveriam ser tratados pelos humanos. Embora 

sejam tímidas e muito conservadoras e com alguma aplicação prática limitada, as mudanças na 

lei também têm respondido ao desejo crescente da sociedade de tratar os animais de acordo 

com sua natureza senciente. 

Os animais de grande porte e de pecuária, maioritariamente alvo de transporte comercial 

marítimo entre as ilhas e destas para o exterior, são, ainda e unicamente considerados, pela 

maioria da população, animais de consumo e não dignos da mesma visão holística que muitos 

dos animais domésticos já usufruem. Parte da legislação e alguns estudos vigentes, assim como, 

da sensibilização feita por instituições públicas, associações não governamentais e de resgate, 

demostram uma transmutação evolutiva no pensamento e na visão que tem vindo a manifestar 

se nas últimas décadas. 

Não obstante, o direito e os legisladores não acompanham, na grande maioria dos países, essa 

evolução e muitos passos estão ainda para dar nesta longa caminhada sendo que importantes 

marcos podem ser referidos. Em 1964, o Livro Animal Machines da jornalista e veterinária Ruth 

Harrison, mostrou ao mundo as péssimas condições e os maus-tratos a que os animais ditos de 

criação eram submetidos. A obra provocou um choque na época e deu origem Farm Animal 

Welfare Council (FAWC). Em 1979 este órgão publicou, de forma inédita, uma listagem de boas 

práticas para o bem-estar animal que, ainda hoje, vigoram e compreende a certificação Certified 

Humane, cujo selo abrange inúmeras produções. Este selo assegura o respeito pelas 

necessidades de bem-estar de cada espécie. Em outras palavras, esses animais têm e devem ter 

garantido o seu direito a uma existência digna e livre de maus-tratos, desde o nascimento ao 

abate, passando, obviamente, pelo transporte. 

As 5 liberdades ou direitos dos animais de pecuária preconizados por Ruth Harisson são tão 

básicos como necessários ao direito a respirar de qualquer ser vivo: estar livre de fome e sede; 

estar livre de desconforto; estar livre de dor doença e injúria; ter liberdade para expressar os 
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comportamentos naturais da espécie; estar livre de medo e de stress. São as equilibradas leis da 

senciência tão comuns a animais humanos e não humanos. No sistema alimentar linear dos dias 

de hoje, a maioria dos animais criados para alimentação são transportados para diferentes locais 

com base no seu "estágio de produção", como reprodução ou engorda. No mínimo, os animais 

são transportados do local de nascimento e criação para o matadouro. Ainda segundo o relatório 

de 2019 da FAWC concernente ao transporte de animais vivos, os especialistas espelham as 

mesmas preocupações sentidas na Região Autónoma dos Açores, das quais se destacam:  

a)  Grosso modo, todos os movimentos de transporte são stressantes para os animais, com 

uma série de fatores que contribuem para influenciar isso, incluindo pegar, mover, 

carregar, descarregar (individualmente ou em módulos), a jornada propriamente dita, a 

qualidade do transporte e motorista e o acesso a alimentos, água e descanso; 

b)  O transporte sempre foi uma parte inerente da pecuária. Hoje, os animais são 

transportados globalmente para fins de criação, produção, reprodução, abate ou 

entretenimento; estudos de aprofundo genético; 

c)  Embora se apliquem as mesmas normas, perante a questão de prática comercial, os 

animais considerados de alto valor económico geralmente são transportados em 

melhores condições de bem-estar, (por exemplo, porcas reprodutoras ou cavalos de 

corrida). 

Em contraste, os animais de baixo valor económico (por exemplo, animais "gastos" mais velhos 

que no final de seu uso sendo transportados para abate) não recebem transporte que atenda a 

todas as suas necessidades básicas. E um último ponto de sobeja importância constante no 

relatório, mas fundamental: para efeitos do presente parecer do FAWC e não definido conforme 

estabelecido no Regulamento (CE) n.º 1/2005; O tempo de viagem é referido como “a viagem”, 

onde um determinado veículo está em movimento, não levando em conta o tempo de carga, 

descarga ou descanso. O tempo geral de viagem deve levar em consideração toda a viagem 

incluindo: carregamento (começando do 1º animal em diante), descarregando (terminando com 

o último animal descarregado) e tempos de descanso. Segundo a FAWC, estes termos serão 

indicados para definir o tipo de viagem real. 

Como supracitado, os animais que são transportados em conexão com uma atividade económica 

e operações relacionadas estão apenas protegidos pelo Regulamento (CE) n.º 1/2005 do 

Conselho Europeu, de 22 de dezembro de 2004. Por seu turno, o Regulamento (EU) 2017/625 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março de 2017, procurou assegurar a aplicação 
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da legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre 

saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos. Para o efeito, este 

pretende que os normativos da União garantam um nível elevado de saúde humana, saúde 

animal, fitossanidade e bem-estar animal ao longo da cadeia agroalimentar. Desta forma, a 

legislação da União Europeia pretende acautelar modelos dignos de saúde humana e animal em 

todo o seu território, em consonância com o desenvolvimento racional da agricultura e o 

aumento da produtividade, contribuindo para a realização do mercado interno de animais. 

Mesmo nas condições mais controladas a nível de legislação, o transporte é algo que causa um 

stress intenso num animal. Relatos de contentores sobrelotados, privação de local de repouso, 

de abeberamento e comida, amarrações desnecessárias e traumáticas; embarque e 

desembarque com mau tempo; horas exageradas de permanência em espera para viajar ou 

mesmo uso de gruas para içar animais e uso de descargas elétricas são recorrentes, quando não 

a morte por trauma e falta de cuidados especializados a bordo. Aliás, considerando que oitenta 

por cento do calor animal é perdido pela transpiração, é fulcral que os locais onde os animais 

transportados por via marítima são acondicionados, tenham adequadas condições de 

arejamento e higienização, por forma a evitar que cheguem ao local de destino doentes, 

moribundos ou ofendidos na sua integridade física e que as carcaças sejam deitadas ao mar, 

violando a Convenção MARPOL. 

Se por um lado, a consolidação da indústria da carne nas últimas décadas resultou em menos 

matadouros, também forçou animais a suportar viagens mais longas. São longas as listagens de 

acidentes com gado em viagens marítimas, especialmente de longa duração e em condições 

meteorológicas adversas. 

Tal como plasmado no Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE) dispõe no artigo 

13.º que “Na definição e aplicação das políticas da União nos domínios da agricultura, da pesca, 

dos transportes, do mercado interno, da investigação e desenvolvimento tecnológico e do 

espaço, a União e os Estados-Membros terão plenamente em conta as exigências em matéria 

de bem-estar dos animais, enquanto seres sensíveis, respeitando simultaneamente as 

disposições legislativas e administrativas e os costumes dos Estados-Membros, nomeadamente 

em matéria de ritos religiosos, tradições culturais e património regional”. Ademais, o estatuto 

jurídico dos animais reconhece-os como “Seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de 

proteção jurídica em virtude da sua natureza”, conforme dispõe o artigo 201.º - B do Código 

Civil. 
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Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 265/2007 de 24 de julho, e ulterior alteração mais recente 

observada pelo Decreto-lei n.º 158/2008, de 08 de agosto, estatuiu regras com vista ao 

melhoramento da proteção e bem-estar animal no transporte rodoviário, realizado em território 

nacional, e no transporte marítimo entre o continente e as Regiões Autónomas, e entre as ilhas. 

Sem prejuízo das respetivas adaptações às Regiões Autónomas através de diploma próprio, 

conforme resulta do teor do artigo 19.º daquele Decreto-Lei.  

Ademais, o Decreto-Lei n.º 257/2007 de 16 de Julho, e subsequentes alterações, bem como o 

Decreto Legislativo Regional, n.º 7/2010/A, adequaram as regras relativas ao requisito de 

capacidade profissional, também, no transporte rodoviário de animais vivos, por forma a 

garantir e fomentar a obtenção ou consolidação de melhores e mais atualizadas competências 

em matéria de bem-estar, sobretudo no que respeita aos procedimentos impostos pela 

regulamentação comunitária relativa ao transporte de animais vivos. 

Devem, a todo o custo, ser desenvolvidos mecanismos e procedimentos de monitorização que 

facilitem a divulgação de informação, promovendo a transparência na salvaguarda da proteção 

e bem-estar animal, por forma a, também, permitir o envolvimento e participação direta e 

imediata dos atores civis, e, consequentemente, a respetiva literacia. 

Assim, atendendo às características e singularidades arquipelágicas açorianas, considerando à 

qualidade autonómica existente, importa proceder à sua adaptação em conformidade com a 

concreta realidade experimentada na Região. Porquanto, é da responsabilidade das autoridades 

competentes governamentais da Região assegurar e fiscalizar o cumprimento dos requisitos 

legais dos navios de transporte de gado, impedindo a realização das viagens que não assegurem 

as condições exigidas. 

O conceito cartesiano que incide na visão do animal-máquina deve ser ultrapassado pelas 

categorias que comungam na biodiversidade. Tal como defende Trajano de Almeida Siva, o 

reconhecimento das semelhanças entre humanos e não humanos são a chave para a aposta na 

garantia da dignidade dos animais. Este reconhecimento funcionaria como elo entre humanos e 

não humanos e seria a base para a concessão de direitos, mesmo em animais que se destinam 

à alimentação. 

Ainda com base em algumas premissas do foro puramente ético da FAWC e com as quais 

comungamos, destacamos que todo e qualquer animal não humano tem valor, 

independentemente de sua utilidade para os animais humanos e não devem ser considerados 
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bens meramente económicos. Animais vivos transportados como parte da necessidade da 

atividade humana devem ter suas necessidades de bem-estar atendidas. 

Mesmo em regime de exceção de mudança para um ambiente melhor e mais adaptado às suas 

necessidades biológicas, o transporte é sempre um processo com imenso impacto negativo, já 

que um meio desconhecido e instável para o animal lhe causa limitações ao nível dos 

comportamentos mais básicos. Este transporte apresenta diversas modalidades e formas que 

devem ser monitorizadas de perto. Esta monotorização deve ser feita desde a origem até ao 

destino por uma cadeia de especialistas que devem proceder à vigilância do comportamento 

animal e manter procedimentos que garantam o seu bem-estar contínuo. Por norma, a 

deslocação de animais implica que o criador (origem) tenha, muitas vezes, conhecimento 

limitado do bem-estar final do animal vendido (destino) e de toda a condição do processo, deve-

se, por isso, tentar manter, durante todo o processo, um escrutínio de todas as ocorrências. 

Sendo que a responsabilidade legal pelo bem-estar possa ser dividida, é fundamental que na 

origem haja uma responsabilidade ética ativa e efetiva de todo o processo até ao destino. 

A exploração de animais nunca deverá abolir um certo “tombo” moral ou a própria dignidade 

dos animais. E, de facto, mesmo nas sociedades atuais, onde o paradigma cartesiano está 

lentamente a ser abolido, a instrumentalização animal permanece forte.  Mesmo em países 

onde a dignidade animal foi reconhecida, tal dignidade está um degrau muito abaixo da 

dignidade humana. Este degrau é tão mais percetível quanto maior é a instrumentalização e a 

resistência a mudanças normativas. Impõe-se, como tal, um passo que simboliza um salto 

civilizacional na mudança de abordagem aos animais não humanos que partilham o mesmo 

plano biodiverso que os humanos. 

Nas palavras de Hannah Arendt, “O nosso presente é enfaticamente, e não apenas logicamente, 

o ponto em suspenso entre um já-não e um ainda-não. O que agora começa, depois do fim da 

história universal, é a história da humanidade. O que essa história virá a ser, não o sabemos.”. 

Mas podemos começar já a escrever uma história que passa pela dignificação jurídica daqueles 

que não são humanos, mas que merecem estatuto específico que não esteja apenas reservado 

para alguns.” 
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PROCESSO EM ANÁLISE  

Diligências efetuadas: 

O Senhor Deputado Pedro Neves, na qualidade de proponente, procedeu à apresentação deste 

projeto de Decreto Legislativo Regional, na reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu no dia 28 de junho de 2021.  

Após apresentação, a Comissão deliberou por unanimidade, solicitar pareceres escritos às 

associações de defesa dos animais, designadamente: AFAMA - Associação Faialense dos Amigos 

dos Animais; APA – Associação Açoriana de Proteção dos Animais; Associação Amigos dos 

Animais da Ilha Graciosa; Associação Amigos dos Animais dos Animais da Ilha da Terceira;  

Associação da Defesa dos Animais da Ilha de São Jorge; Associação Cantinho dos Animais e 

Associação Ilha Negra – ACANIL, bem como à Associação do Animal e ao Conselho Regional da 

Ordem dos Médicos Veterinários e ainda às organizações não governamentais de ambiente nos 

Açores oficialmente registadas, designadamente: Associação Ecológica Amigos dos Açores; 

AFAMA - Associação Faialense dos Amigos dos Animais; ACDRG - Associação Cultural, Desportiva 

e Recreativa da Graciosa; AJITER - Associação Juvenil da ilha Terceira, Associação Os 

Montanheiros; Associação Asas do Mar - Instituto de Ornitologia Marinha dos Açores; AZORICA 

- Associação de Defesa do Ambiente; AZULINVADE - Associação Ambiental; CNE - Escotismo 

Católico Português - Junta Regional dos Açores; Gê-Questa - Associação de Defesa do Ambiente; 

Norte Crescente - Associação de Desenvolvimento Local; OMA-Observatório do Mar dos Açores; 

QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza Núcleo Regional; TRYBIO - 

Associação de Produtores e Consumidores de Agricultura Biológica e SPEA - Sociedade 

Portuguesa para o Estudo das Aves. 

Na mesma reunião, a Comissão deliberou, igualmente, ouvir presencialmente o membro do 

Governo com competência na matéria, nomeadamente o Senhor Secretário Regional da 

Agricultura e Desenvolvimento Regional, um representante da PATAV – Plataforma Anti- 

Transporte de Animais Vivos e o presidente da Federação Agrícola dos Açores, cujas audições 

ocorreram no dia 7 de outubro de 2021, bem como ouvir os representantes das empresas 

Noviçor do Grupo Finançor e Quinta dos Açores.  

De referir que a audição à representante da Quinta dos Açores ocorreu no dia 8 de novembro 

de 2021 e, no que se refere à audição da empresa Agraçor (Noviçor), apesar da mesma ter sido 
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agendada para a mesma data, não foi possível a presença do Administrador da empresa, tendo, 

por isso, a Comissão deliberado solicitar parecer por escrito. 

Deram entrada nesta Assembleia Legislativa os pareceres da AFAMA - Associação Faialense dos 

Amigos dos Animais, da TRYBIO – Associação de Produtores e Consumidores de agricultura 

biológica, do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos Médicos Veterinários e ainda, na 

sequência das audições, o parecer da FAA - Federação Agrícola dos Açores e da Quinta dos 

Açores, bem como o parecer da empresa Agraçor (Noviçor). 

Todos os pareceres encontram-se em anexo ao presente Relatório e dele fazem parte 

integrante. 

DA APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA: 

Foi dada a palavra ao Deputado Pedro Neves do PAN, para a exposição da iniciativa que disse: 

“Na Região, não há Regime Jurídico, o que usamos foi o Nacional e algumas restrições a nível 

da norma Europeia, juntamos as normas Europeias de 2005, e seus aditamentos, que foram 

feitos 4, sendo o último em 2018, e fizemos uma adaptação ao regime jurídico a nível Nacional, 

dentro da nossa realidade Regional. Além disso, alteramos também, algumas restrições a nível 

de transporte marítimo, interilhas, para conseguirmos versar o que é norma Europeia em vigor 

noutros países. Há outros países que vão mais longe, nomeadamente, presumo, foi Inglaterra 

que restringiram em tudo o que fosse transporte Vivos de animais vivos, e dentro deste Regime 

Jurídico, também temos o transporte marítimo de animais fora dos Açores que não fosse 

comtemplado, que não houvesse sequer essa possibilidade, tendo em conta  que o Governo 

Regional anterior tivesse feito várias diligencias e investimento astronómico dentro de vários 

matadouros em muitas ilhas, para o qual fechou rede para que  nós consigamos que não 

houvesse transporte marítimo de animais, e que dessemos mais valor acrescentado do animal, 

ou seja, que fosse ao matadouro o animal, e se fizesse a própria desmancha no matadouro, 

apesar de sabermos que as salas não estivessem a funcionar, mas isto é algo que tem a ver com 

a tutela do Governo e nada ter a ver com a Assembleia e a ideia do PAN é inserir o bem estar 

animal como prioridade, algo que nunca foi feito e, meter algumas alíneas que já devia ser 

cumprido a lei nos Açores, e se foi cumprido foi mesmo para “inglês ver””.  

Referiu ainda ter provas que, os tratadores que têm de acompanhar os animais, não o fazem e 

justificaram que não o fazem por causa do Covid, e que acha que não é desculpável, por isso, 

entender estar na altura de passar a haver um regime jurídico próprio da Região Autónoma dos 

Açores que está a tentar que esse transporte seja cada vez maior, da quantidade de cabeças de 
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gado que vão para fora dos Açores, na sua maioria para o continente para a “engorda” em 

Alcochete. Para o PAN, nem em termos económicos será esse o valor acrescentado daquilo que 

se chama mercadoria, para o PAN, obviamente, o bem-estar animal está acima de tudo, e que 

tendo em conta, o que o PAN propõe é que na Região se acompanhe aquilo que está a acontecer 

mundialmente, como na Nova Zelândia que já não fazem sequer transporte marítimos de 

animais para fora do seu próprio país. 

DA AUDIÇÃO AO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO AGRÍCOLA DOS AÇORES -JORGE RITA: 

Começou por referir que é de todos conhecida a intenção que o Senhor Deputado Pedro Neves 

tem mostrado, na preocupação em relação aos animais, e agora no que diz respeito ao 

transporte de animais vivos e continuou dizendo: 

 “Vivemos em ilhas especificas com economias diferentes, muitas delas dependentes de 

pequenas exportações e neste caso de transportes marítimos e aéreos, e outras de exportações 

de animais vivos e aqui temos de ter cuidado é, matar completamente a situação de um dia 

podermos ser um viveiro de exportação de animais vivos para fora da Região.  

 A nível da carne e do setor leiteiro porque são um potencial um dia, até pelo património 

genético que temos na Região como sabem, não somos importadores de genética na área do 

leite. Temos boa capacidade de exportação e este diploma limitará essa possibilidade do 

transporte para fora da Região. 

 Aqui entre ilhas, tem sido habitual e já tínhamos este cuidado, tanto pelo Governo anterior e 

este possivelmente, e as organizações da produção, tem sido uma filosofia regional o aumento 

substancial do abate dos animais na Região Açores.   

Em 2020 saíram da Região 9066 animais vivos e aqui na Região abateram-se 77.000.   

Em relação ao ano 2005 eram 46.000 animais que saíam vivos, demos aqui um salto qualitativo 

em matéria que é o objetivo regional e essa tendência vai aumentar, ou melhor irá diminuir a 

exportação, uma vez que foram inaugurados alguns matadouros e melhorados outros 

matadouros na RAA. Já não é aquele grande número de animais vivos que são exportados, mas 

sabemos que quem vive em Ilhas como Santa Maria e Flores sabemos que tem mais dificuldade, 

pela logística dos transportes e pelas implicações, mesmo nos animais abatidos.  

Ao contrário temos o Pico a Ilha que mais animais vivos exporta e a Ilha Terceira. O Pico 

transporta 2.724 e a Terceira 2108, Santa Maria 1915 e Flores 816. 
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Para o Pico e Terceira, uma situação mais favorável que para as outras duas Ilhas, a sua 

diminuição, mas sabemos que são conveniências do mercado porque o mercado pede à Região 

e tem uma forma de remunerar mais os seus animais, e ver o seu valor acrescentado por via da 

exportação. 

Se me perguntarem se sou defensor de animais vivos para fora da Região, não! Se me 

perguntarem se é uma necessidade premente em algumas Ilhas, é! E tem que se continuar a 

apostar porque é fundamental para esta situação. 

A nível de deixar matar completamente a nível de negócio futuro, em relação a  tem que se ter 

cuidado legislativo, no sentido de não se fazer desta forma, sim para  melhorar os transportes, 

estes não serão da responsabilidade da Federação, mas da responsabilidade de quem 

transporta os animais  e quem  estará disponível para o pagamento brutal dos custos nas 

incorporações, nas alterações que se querem fazer na matéria de transporte e que consta desta 

proposta. 

É bom também que não queiramos estar à frente de todos na Europa, porque não estamos a 

ser remunerados por sermos, os primeiros. 

Neste momento o transporte de animais está a ser discutido em Bruxelas o bem-estar animal, 

ou seja, chegamos à frente já com decisões na Região daquilo que ainda está a ser discutido em 

Bruxelas.  

Sabemos que há uma legislação que permite a durabilidade das viagens dos animais, mas foi 

criado um regime de exceção para os animais das ilhas periféricas. O horário. A tantas horas os 

animais tem que parar e descer, por via terrestre e marítimo. No caso das nossas ilhas esta 

situação foi salvaguardada, se não tínhamos dificuldades em retirar animais vivos da Região. 

Por isto, e bem, o governo anterior melhorou os matadouros e fez novos matadouros.  

É bom não descurarmos a hipótese de, por vivemos nas ilhas de não continuarmos com regimes 

de exceção e este que nos permita continuar a ter comportamentos adequados ao transporte 

de animais, mais bem-adaptados à nossa realidade. 

 Quanto aos transportes marítimos, existem dificuldades, de previsibilidade e regularidade de 

transportes marítimos, se houver animais de grande porte, são raros, mas se houver nas Flores 

e Santa Maria igual, não devem ser exportados vivos e devem ser abatidos no local, na própria 

Ilha e os lavradores produtores ser ressarcidos da diferença que teriam com o preço final. Isso 

é tudo uma legislação que tem que imperar, na nossa opinião, muito bom senso, a todos os 

níveis. 
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Quanto aos transportes marítimos, também sabemos das dificuldades que existem, na 

previsibilidade do mesmo. Pode existir em São Miguel e Terceira, mas nas outras ilhas não 

existem, com isto estamos perante um entrave existente nas outras ilhas. Os animais de grande 

dimensão, de grande porte, também são raros e se houver, por exemplo, nas Flores, estes, no 

meu ponto de vista, nem devem ser transportados, devem ser abatidos no local e apoiados nos 

prejuízos que estes animais possam causar aos produtores na própria ilha. No meu ponto de 

vista, será sempre mais fácil solucionar o problema desta forma. 

Tendo noção que para o PAN, que é um grande incómodo, os animais de grande porte dentro 

de um contentor, mas sendo que em Santa Maria e, no caso concreto, nas Flores, na nossa 

opinião não são assim tantos, sendo que se trata de 4 ou 5 novilhos de grande porte, que pode 

acontecer serem sempre abatidos e os lavradores/produtores serem ressarcidos com o custo 

final.  

Acho que seria bom termos isso em atenção para que não criemos uma situação ao ponto de 

ser radical ao ponto de depois criar um conflito desnecessário com os produtores destas ilhas. 

Sublinhou também que, no caso concreto da Ilha das Flores, o porto ainda terá imensas 

dificuldades nos próximos tempos no que toca aos transportes marítimos e, sendo que não será 

uma situação que não ficará resolvida a curto tempo, é um problema que dificulta ainda, 

imenso. 

Estamos atentos à morosidade que os transportes têm em algumas ilhas, derivado às condições 

climatéricas e outros fatores, é uma obrigação e, não sei se o PRR (Plano de Recuperação e 

Resiliência) contempla isso, ou o próximo quadro de apoio aumentar substancialmente as 

ligações, ou seja, aumentar o fluxo de transporte em todas as Ilhas. 

 Para isto também deverá haver barcos adequados que se adaptem à realidade das ilhas e terem 

as condições exigíveis para o bem-estar dos animais.  

Sabemos que são deficientes as estruturas dos contentores até há falta de bebedouros, e a 

alguns acessos, há muitas lacunas que podem ser alteradas. 

Só existem três armadores, o preço competitivo está muito próximo do quartel. 

Os contendores de 10 pés para menos quantidade de animais, podemos perceber, o custo dos 

transportes de animais podemos ter menos animais. há que fazer reflexão naquilo que é o 

transporte marítimo entre ilhas e para fora delas, mas tudo isto irá onerar mais as exigências 

que vamos analisar sobre a venda da carne por via da exportação.” 
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Referiu ainda que há uma inversão em relação a esta matéria, tendência que será cada vez mais, 

até porque não se investiu muito na Região quanto aos matadouros e salas de desmancha e 

outras salas de maturação, se não fosse para abater mais animais na Região até porque as mais 

valias ficam na Região e oneram muito menos os transportes por carnes desmanchadas que 

não tem nada a ver com animais vivos, é mais baixo o custo. 

De seguida fez uma análise na especialidade ao diploma: 

“Artigo 5º ponto 1. O nosso amigo já está muito à frente, ainda estamos em 2021. E não em 

2030. 

Não concordo para aquilo que é o objetivo do, bem-estar animal. Eu concordo na higienização 

dos animais, mas os animais procuram o seu próprio conforto, nós não definimos, isto é, até 

gostam de se deitar onde se sentem mais bem acomodados, nas suas próprias fezes. 

Se falamos em duração de viagens de mais de 8 horas, então aqui, está a concordar que os 

animais possam sair da Região?” 

O Deputado Pedro Neves respondeu “Não”.  

E continuou o Presidente da Federação Agrícola: “Então aqui na região não há viagens com mais 

de 8h, deve ser uma exceção. 

É obrigatória a existência de estabilizadores nos navios de transportes?  Acho que não é muito 

possível sendo que os próprios animais conseguem a sua própria estabilidade.” 

Continuou ainda a responder à questão sobre a obrigatoriedade de médicos veterinários a 

bordo do navio durante toda a viagem, ao que referiu que existia ainda dificuldade pela falta 

de veterinários na Região, com isso, concorda com um acompanhamento de um boieiro. Não 

faz sentido deslocar um veterinário, por exemplo, a vir das Flores para o Pico a acompanhar só 

8 ou 10 animais. Mais referiu que, se existissem muitos médicos Veterinários na Região, ainda 

o justificava uma vez que teriam que dar emprego aos médicos desta especialidade. 

Referiu quanto ao Art.º 9, operações sobre cargas e descargas dos animais, é obrigatória a 

presença e supervisão de um médico veterinário e um elemento de força de segurança pública, 

nas operações de carga e descarga de animais, uma vez que já existe um veterinário, exigir uma 

força de segurança, GNR, tratar-se de um exagero. Se, se tratasse de um transporte de 100 ou 

150 animais, aí concordaria com um boieiro e a presença de um veterinário, só para 10 animais, 

acha desnecessário.  
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Quanto ao artigo 10º, manuseamento e transporte de animais que são acondicionados de 

acordo com a sua espécie, volumetria, peso, idade e sexo. Referiu que aqui pode haver uma 

melhor articulação dos animais dentro de cada contentor, por exemplo, se os machos não são 

castrados, na viagem pode haver alguma dificuldade para os animais pelo que percebe que 

pode haver uma maior atenção a este pormenor. 

Sobre outras condições de transporte, os animais são transportados em locais arejados e 

ventilados por forma a garantir a circulação de ar, sem prejuízo de manter uma boa 

temperatura de 25 graus, referiu que arejados já são os contentores, ventilados é que não, uma 

vez que a ventilação natural é a melhor e a que funciona. 

Quanto às Proibições disse: “sendo que não sei se é possível prever com antecedência de duas 

horas o estado do tempo, deixo ao vosso critério fazer estas avaliações e previsões científicas”. 

Quanto ao ser proibido o embarque de fêmeas prenhas, com período igual ou superior a 50% 

do tempo de gestação ou que tenham parido há menos de 10 dias, referiu que sobre o facto de 

serem fêmeas que tenham parido há menos de 10 dias concorda, e também em relação às 

prenhas em grandes viagens, principalmente com mais de 7 meses, tendo em conta o risco do 

aborto. Já se for em pequenas viagens referiu que não tem problema.” 

Continuou ainda dizendo, achar que não se deve criar legislação que proíba a saída dos animais 

da RAA, quanto muito há necessidade de criar legislação para a saída de animais da R.A.A onde 

deva estar assegurada o Bem estar Animal.   

Criar uma base de dados de acesso público para registo dos animais sujeitos ao transporte. 

O Senhor Presidente da Federação acrescentou ainda: “Eu penso que se há disponível alimentos 

na RAA, com garantia de segurança alimentar, nenhum é mais seguro que a nossa carne de 

gado bovino.” 

Após a intervenção do Presidente da Federação Agrícola foi aberto período de esclarecimentos: 

Pelo Deputado Pedro Neves, foi dito que “isto é um regime jurídico para ficar como bitola e 

para no futuro fique explanado que se trata de um regime jurídico que não temos nos Açores. 

Usamos transposto da Assembleia da República e da Norma Europeia que é isso que usamos 

como regra e como lei. Isto para que fique registado todas e quaisquer dúvidas sobre os vários 

momentos dentro da própria distribuição ou desde a entrada até à saída do navio.” 

E adiantou que “cruzando os dados que o Sr. Jorge Rita nos deixou, a saída dos animais dos 

Açores são cada vez menos devido ao investimento público dos matadouros que nós temos, 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

CAPADS|16 

infraestruturas estas que são pagas pelo contribuinte, para que possamos dar um produto 

acrescentado ao animal em si, em vez de enviarmos os animais para a engorda no continente 

que é isso que acontece na larga maioria. Por isso, o problema relativamente aos bovinos de 

grande porte, não é só, é também os outros porque isso é uma raridade que sabemos que os 

bovinos de grande porte fazem transporte marítimo, porque não tem lógica nenhuma fazermos 

o transporte marítimo de um animal que já está no seu auge, a menos que não haja 

infraestruturas na ilha para o fazer e tenha que ir para uma ilha que tenha matadouro nos 

Açores”. 

Referiu que “temos uma diferença de 529% entre aquilo que exportávamos, nesse caso o nosso 

máximo foi em 2000, que tínhamos 56 mil cabeças de gado comparativamente com 10700 

neste preciso momento e enviamos cada vez mais carcaça, neste caso o animal não tem o 

sofrimento pelo menos do transporte em si, e neste investimento também invertemos o nosso 

plano de negócio, e ainda bem, porque aqui não temos tanto sofrimento do animal e estamos 

a fazer uma continuidade daquilo que é a Norma  Europeia, daquilo que também o Senhor Jorge 

Rita falou que é a ANIT- Comissão de proteção dos animais relativamente ao transporte 

marítimo e, também temos vários, e não seriamos o primeiro, porque pelos menos já há países 

que já têm essa proibição pelo menos na União Europeia, a nível mundial nós temos, em 

Inglaterra em Gales, na Irlanda havia uma misto em que uns queriam mandar para a Líbia e 

contra, totalmente, a lei Europeia, na Grã-Bretanha não são todos os países, mas ao menos nós 

sabemos que Inglaterra é o que tem mais peso relativamente à exportação e fez a proibição 

porque disse mesmo que o plano de negócio não tinha qualquer lógica, usou a proteção de bem 

estar animal, sem dúvida, mas também disseram que, exatamente como a Nova Zelândia tinha 

uma exportação massiva para a China e também proibiram o transporte marítimo de animais 

vivos e é isso que nos pretendemos”. 

E continuou: “não estou aqui a ter uma agenda escondida, há um investimento público em 

termos dos matadouros, e houve uma inversão em termos dos planos de negócio, isto foram 

os dados do Sr. Jorge Rita deu, são os dados que eu tenho, porque o gado abatido nos açores 

teve de 2019 e comparativamente com 1995, nós temos um aumento de 366%, isso é uma 

realidade, é o  plano de negócio é que haja mais carne abatida nos Açores, mas que não seja 

enviada viva para a engorda e na maioria das vezes nós sabemos que vai para Alcochete e 

Alentejo e depois para Israel. Nós temos registos que entraram em Israel, o que para nós é 

completamente anacrónico porque nós sabemos à partida que isso não tem a ver apenas com 

o plano de negócio, tem a ver com a reputação dos Açores, porque estamos a falar de carne 
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que é, Kosher para  Israel ou Marrocos que já enviamos também, porque a carne lá, como vocês 

sabem, supostamente, o animal tem que ser morto de melhor forma humanamente possível, o 

que é completamente errado porque o próprio transporte em si retira essa parte humanista 

das pessoas, aliás, o próprio Rabino  de Lisboa veio mesmo dizer que é completamente contra 

o transporte marítimo dos animais, neste caso do continente para Israel, porque não têm 

qualquer dignidade para o próprio animal, apesar de eles defenderem o animal, a carne 

Kosher”.  

E adiantou que “aquilo que nós pretendemos com isso, não é barramento, tanto por isso o 

transporte interilhas nós sabemos sobre Santa Maria, Graciosa, Flores, continuam pelo menos 

nivelados desde os anos 80 até agora, sendo que continuam com o mesmo tipo de exportação, 

nós tivemos uma redução drástica em São Miguel, drástica também na Terceira, o Pico 

aumentou obviamente, mas vemos aqui um paradigma completamente diferente e é disso que 

nós queremos. Não é o nosso plano de negócio nos Açores, nós não temos grandes dividendos 

relativamente a isso, e o próprio produtor nunca ganhou muito com isso, ganharia mais se 

fizesse própria engorda, se fosse possível, em algumas ilhas não é possível, então nós temos o 

transporte interilhas para que depois vá ao matadouro e dai ou mandamos por carcaça ou 

maduração da carne como o Sr. Jorge Rita disse e aí, eleva ainda mais o produto acrescentado. 

Acho que é a partir dai que deve ser o nosso plano de negócio nos Açores, não é do transporte 

marítimo de animais, tanto pela própria reputação, até para o próprio produtor e até para o 

próprio Açoriano, porque se nós enviamos um animal que supostamente é produzido nos 

Açores, usa os nossos recursos naturais, tanto a água, como o nosso terreno, como em tudo 

que seja privado ou público, nós ao enviarmos para o continente, este usa o aproveitamento 

dessa carne para fazer depois uma engorda que não é natural e que, o Sr. Jorge Rita deve 

conhecer pelo menos a de Alcochete, e aquilo de natural ou, ao menos parecido com os Açores, 

não tem absolutamente nada, nós sabemos como é feito essa “engorda”. Aquilo que nós 

queremos fazer é simplesmente não sermos drásticos relativamente ao transporte marítimo 

interilhas e porque é que retiramos para o continente, retiramos para o continente porque o 

nosso plano de negócio mudou e nós temos uma diferença de 1818% da saída de carcaça desde 

2001 até agora. Em 2001, não posso usar esses dados porque foram só 200 animais, não posso 

dizer, mas foram 2360 em 2000. E agora temos 42000 e você referiu os valores 77000 em 2020 

em termos de carcaça. E aqui em termos de carcaça não há qualquer problema, nós dizemos é 

transporte marítimo de animais vivos e por isso não há aqui radicalização relativamente a isso, 

foi pelo menos uma iniciativa, um diploma que tivemos bastante cuidado, foi uma investigação 

bastante exaustiva, vai um pouco embeber do que é Norma Europeia, saber qual é a realidade 
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dos Açores, das ilhas mais pequenas que não têm um transporte condigno, pelo menos para os 

Açorianos, seja ele de mercadoria, seja de gado vivo ou seja das próprias pessoas, isso nós 

sabemos que é um grave problema que nós temos nos Açores, exceto São Miguel e Terceira 

que ao menos têm uma disponibilidade maior desse envio e, é isso que nós queremos, uma 

sustentabilidade económica e ambiental ao mesmo tempo, que não é só da proteção e bem 

estar animal, é também da sustentabilidade económica daquele é que o nosso produto e, 

podemos dizer que, é um produto açoriano que quando enviamos para o continente deixa de 

ser um produto Açoreano”. 

Sobre as condições climatéricas, explicou que: “duas horas é possível, neste caso pedir em 

termos do radar e, quando nós tivermos os radares em funcionamento conseguimos saber duas 

horas antes das condições climatéricas, usando também o IPMA para nos ajudar, e nós sabemos 

que houve navios com animais que não era bom saírem, mas saíram porque, obviamente têm, 

aquelas obrigações dos Portos e não em termos da proteção e bem estar animal, sabendo que 

houve navios que saíram em condições que não eram as melhores o que é o nosso normal no 

inverno nos Açores. Por isso, aquilo que nós mais queríamos, sem dúvida, é: o plano de negócio 

está lá, o investimento publico foi feito, neste caso os matadouros e assim, para nós, não tem 

lógica termos transporte de gado vivo para o continente, não em termos económicos, não em 

termos ambientais e também não em termos do bem-estar animal e é acompanhar a União 

Europeia neste caso, não é sermos visionários sendo que não somos os primeiros uma vez que 

há países que vão fazer esta mudança. Pretendemos um regime jurídico usando aquilo que nós 

vemos como um normal.” 

Quanto à videovigilância, disse: “não comparando com os humanos, esta é só para sabermos 

que estamos a usar a norma e a norma está a ser cumprida, isto é, em termos de Legislação 

Laboral, temos a proteção de dados e obviamente tem que se ter esse cuidado e tem que haver 

um parecer técnico para que isso aconteça”.  

Sobre a higienização, disse: “é também pela norma Europeia, como disse, o animal gosta de 

estar também por cima dos seus excrementos, mas talvez uma mudança, mas isto também é 

só para ficar em regime jurídico e não era para longa duração. Como nos falamos em termos de 

interilhas não é um problema, o problema do transporte marítimo interilhas é: não concorda 

com o veterinário, ok tudo bem, não posso tirar-lhe a razão, mas, pelo menos precisamos ter 

tratadores e nos não temos uma coisa nem temos outra, na maioria das vezes não temos 

tratadores nos transportes interilhas. E isso é uma obrigação. Foi justificado pelo Secretário 

Regional uma desculpa, devido ao Covid, desculpa esfarrapada, dentro de um transporte 
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marítimo interilhas tendo em conta o número de pessoas dentro de uma embarcação, mas nós 

não temos tratadores e precisamos de tratadores para fazer o acompanhamento da carga à 

descarga. Na carga e descarga estão lá os veterinários, uma autoridade de segurança publica 

não precisa ser uma figura robusta, é simplesmente verificar se a Legislação está a ser 

cumprida”.  

E adiantou: “Uma vez que sabemos que de 60 a 80% nós não cumprimos a lei que está em vigor 

no transporte marítimo de animais interilhas. Já fiz várias denúncias desde 2016 e, continuarei 

a fazer. Há registos de que, em outras ilhas, que se “fecharam os olhos” para uma sobrecarga 

de transporte de animais vivos em contentores, isto acontece e eu tenho fotografias disso. Há 

muitas exceções em relação aos transportes marítimos e nós queremos regulamentar que já há 

já também uma forma de inspecionar se estamos a cumprir ou não as regras, sejam elas quando 

a iniciativa for aprovada, ou usar a lei que está em vigor seja ela da República ou Norma 

Europeia”. 

E questionou se “Para o Senhor Jorge Rita, era preferível que o nosso plano de negócio 

continuasse a enviar pelo menos para o continente a carcaça, ou enviar o transporte de animais 

vivos, sabendo à partida que estamos a falar de carne, não estamos a falar em termos genéticos 

relativamente às vacas leiteiras que se possa ser despertado, mas em termos de carne que é 

aquilo que existe o investimento, pelo menos deste Governo atual que é contrário ao Governo 

anterior, que queria reduzir o transporte de animais vivos tendo obviamente a infraestrutura 

do matadouro, se acha que esta mudança de plano de negócio, por este novo Governo se está 

certo porque eles querem aumentar exponencialmente o numero de transporte de animais 

vivos nos Açores para o Continente?” 

Em resposta à questão colocada pelo Deputado Pedro Neves, o Senhor Jorge Rita foi dizendo 

que: “nem tudo é divergente, também há pontos convergentes. Aqui o ponto fulcral tem a ver, 

essencialmente, com as ilhas mais pequenas, em situações sazonais como é que resolvem os 

problemas das ilhas mais pequenas e como é que depois os animais saem em termos de 

carcaça. A questão do Pico e da Terceira é que pode vir a evoluir no aspeto do próprio abate. A 

questão que também para nós tem alguma pertinência, aqui entre ilhas, atendendo a que nós 

na Região Autónoma dos Açores ,  isto começou com o discurso do paradigma, e o paradigma  

vai ter que continuar, não era muito isso que gostava de falar nesta altura mas percebo e chego 

à conclusão que também tenho que reconhecer que muita coisa, cada vez mais tem que mudar 

na Região Autónoma dos Açores , em  matéria de produção agrícola, de maneira transversal , 

não só do leite mas também da carne, mas  para deixar alerta que tudo vai mudar e uma das 
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condições que vai ter que mudar de paradigma será a mão de obra. Umas serão mais 

beneficiadas e esta é a da carne que é a menos exigente, não é tão exigente como a produção 

do leite, hortícolas nem das produções frutícolas. A reconversão que está acontecendo nas Ilhas 

S Miguel, Terceira e Graciosa, derivada à situação do leite, fazer com que haja um circuito de 

vendas de animais dessas Ilhas, não animais de abate, mas animais para continuar a produzir 

carne. No mercado da Ilha Terceira e São Miguel, a substituição pelo gado de engorda, não há 

gado de engorda suficiente em São Miguel e na Terceira disponível para substituir as outras 

leiteiras que saem, daqui vamos buscar às outras ilhas, que até pode ser um comércio 

interessante em termos económicos para as outras ilhas se todos nós pensarmos de uma forma 

integrada. Estamos a falar a nível de transportes, isso não salvaguarda também é uma 

salvaguarda para que se faça os transportes com rigor e com as devidas exigências que a Norma 

pretende”. 

Referiu que: “na exportação do gado, eu mantenho a mesma posição que tenho mantido ao 

longo dos anos, eu sou sempre apologista e defensor que os animais devem ser abatidos 

totalmente na Região Autónoma dos Açores, se houver condições em todas as ilhas para o 

abate de todos os animais de carne nos Açores, isso era o ideal, por varias razões obvias, uma 

pela subsidiação garantida dos animais que não irão para o continente, porque os primeiros 30 

dias ou os primeiros 60 dias nunca iria parte do apoio para fora mas ficava na região, isso é uma 

parte, e a outra parte era também dar mais mão de obra e mais valor acrescentado ficava na 

Região Autónoma dos Açores. Mas nós estamos aqui a falar nas exceções, e o que tem que ficar 

em cima da mesa, no meu ponto de vista, são as exceções, porque eu sei que isso é sempre 

conflituante exceções quando se cria legislação, mas tem que haver. E, as exceções, o que sou 

muito claro em relação a isso, por isso é que se criou os matadouros, foram inaugurados uma 

série deles recentemente e reparados uma serie deles recentemente e, ainda sou defensor que 

se deve melhorar alguns matadouros e que se deva alocar salas de maturação aos grandes 

matadouros do Pico, principalmente aos de maior dimensão Pico, Terceira e São Miguel, não é 

desagregadas, é deixa-las integradas nos matadouros com as outras salas de desmancha que já 

existem e as salas de maturação que é para depois dar segurança alimentar.” 

E continuou: “Nada melhor que dar a segurança visual que os animais são bem tratados, com o 

bem-estar animal, mas, todo o processo da carne, também ter confiança para o consumidor. E 

nada melhor também, do meu ponto de vista, não é proibir que os privados façam as 

candidaturas às salas de maturação ou desmancha, mas eu acho que as salas de maturação 

também devem ser parte integrante na construção de obra do matadouro, porque ainda se 
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pode fazer um melhor aproveitamento de toda a carcaça de uma forma transversal com a 

maturação, porque a maturação não vai para as peças nobres porque não é preciso”.  

E continuou: “Como Presidente da Federação ao longo desses anos se nós não exportássemos 

nada em vivo de carne, a não ser algum novilho de valor acrescentado que em termos de 

genética, temos genética muito boa na carne dos açores, no Pico, Sta. Maria Graciosa, Terceira, 

Flores. 

S. Miguel não tem genética de carne, tem bom leite, mas genética de carne não. No Corvo 

existem 11 animais de carne muito boa. Limitar a exportação de alguns animais, pode ser 

quartar o património genético que nos temos na RAA para isso é necessário que se crie 

legislação que se adapte depois ao transporte destes animais o que traduz na confiança do bem-

estar animal. A exportação de gado vivo da região tem que ser uma exceção e é o que está a 

acontecer, por isso os números estão a ser reduzidos.” 

O Deputado Pedro Neves questionou o Presidente da Federação: Qual é a exceção que, se o 

Senhor fosse legislador, inseria no regime Jurídico dos transportes marítimos de animais para 

fora dos Açores?   

O Presidente Jorge Rita respondeu que uma das exceções seria a genética, que é transversal a 

todas as raças, ou seja, tudo o que for núcleos de carne ou de leite e acrescentou: “Vamos às 

exceções em relação à Ilha das Flores, o que não se poderá chegar ao ponto é, perante uma 

intempérie, não tem porto, tem gado para sair, não há alimentos, já perde o negócio cá porque 

não vem o boi. Para mim as exceções devem assentar muito nas ilhas de menor dimensão em 

que a carne dá um peso brutal na economia destas ilhas, porque eles não devem ser mais 

prejudicados do que já são derivado aos transportes.” 

Pelo Deputado Rui Martins do CDS, foi dito que por parte do seu partido sempre foi considerado 

que era de extrema importância haver processamento alimentar e, neste caso, do gado bovino 

de carne, sobretudo que quanto maior for o trabalho feito na RAA mais valia fica na Região e 

obviamente os produtos chegarão aos mercados finais com melhor qualidade e acrescentou: 

“Todos sabemos que tem havido grandes investimentos nas salas dos matadouros, 

diferenciados em cada ilha, mas não é fácil todas as ilhas terem a mesma dimensão que possa 

adequar a ter várias salas de desmancha mediante os produtos que são produzidos ou que 

poderão ter potencial numa das ilhas”. 

Colocou a questão ao Senhor Jorge Rita: “se isso não poderá estrangular às vezes algum 

potencial crescimento em algumas ilhas, a não deslocação de animais vivos para outras ilhas, 
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onde possa ser valorizado em salas de desmancha próprias, que permitam valorizar o produto 

e eventualmente até, logo processá-lo?” 

Perguntou também quanto ao Artigo 9º, no ponto 3: “em que fala de ter um parceiro de uma 

organização não governamental, para acompanhar a carga e descarga dos animais, e sabendo 

que estas ONG têm pessoas que são voluntárias, muitas vezes impedidas de estarem presentes 

nas operações de carga e descarga, em que medida é que isso inviabilizaria   a carga e descarga 

não estando um representante destas organizações. Falou bem em relação ao IPMA e dos 

estabilizadores, alias, verifico aqui na travessia do canal as pessoas são passageiros, humanos e 

atravessam, por vezes com condições adversas, é uma necessidade. Aqui é mais uma 

consideração, o Deputado Pedro Neves disse que no fundo é criar aqui um regime jurídico para 

o futuro, mas ao mesmo tempo porque há coisas na lei que não são cumpridas, mas no fundo 

pretende que continuem a não ser cumpridas as coisas deste Regime jurídico que estamos a 

criar para o futuro. As questões foram bem levantadas pelo Sr. Jorge Rita desde a videovigilância, 

dos navios com estabilizadores, quer dizer, os custos que isso implicaria.” 

“A pergunta que lhe deixo também é que se acha viável as próprias empresas neste momento 

fazerem esta adaptação, neste momento, e estando em lei a ideia é que se cumpra e que não 

se cumpra e se isso seria viável”. 

“Mais uma consideração tem a ver com o registo dos animais que saem da Região e foram para 

Israel, mas não me parece estar a confundir o que é que é KOSHER. Os bovinos não vão para 

Israel por serem KOSHER isso implica que haja uma visita do próprio Rabino Ortodoxo às 

explorações, não sei se há registos dos Rabinos ortodoxos estarem a visitar as explorações nos 

Açores”.  

E adiantou: “Há que registar a contradição, se o animal sai da Região para ir para o continente e 

então já não é de cá, como é que então há esta certificação, KOSHER.  Não é por causa dos 

alimentos KOSHER que estamos a exportar animais vivos. Para o CDS era importante nós termos 

condições de exportar produto acabado e não animais vivos, mas até por questões do bem-estar 

animal e sobre o ponto de vista económico que ficaríamos todos a ganhar.” 

O Senhor Jorge Rita respondeu às perguntas: “deixar a possibilidade da transição entre ilhas dos 

animais, mas isso terá de continuar sendo uma questão do bem-estar animal, entre ilhas que é 

permitido, salvo a exceção de situações exageradas pelo que acabei de dizer. 

 As ilhas que vão fazer a reconversão de leite para carne, vão precisar de muitos animais na área 

da carne porque as de leite irão ser todas abatidas. Isso depois vai requerer aqui um mercado 
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interno de saída de algumas ilhas de alguns animais que vai ser uma mais valia a nível das fêmeas 

que são aquelas que temos mais dificuldade a serem vendidas e que já não são tao valorizadas.” 

E continuou: “Quanto à questão dos Rabinos desses lados de senhores Israel, penso que eles em 

tempos vieram fazer uma visita aos Açores, eles queriam um tipo de carne e um método que 

não nos satisfaziam, até porque a valorização que eles tinham era inferior àquelas que já nos 

pagam.” 

Continuo a reafirmar que: “temos que ser rigorosos na legislação, temos que a cumprir, tem que 

se dar meios para que se possa cumprir a legislação, estou vendo um produtor das Flores que 

tem 10 animais ou 8 animais que têm que sair num contentor, as suas organizações querem que 

os seus animais sejam entregues aos seus comerciantes da área, querem retirar, e por qualquer 

razão o matadouro não tem esta capacidade de frio, depois a carcaça não tem capacidade de 

congelamento, depois a carcaça se demora mais que 8 dias a ir para outra ilha, vai para o lixo, 

por isso é que criaram regime de exceções em algumas ilhas de menor dimensão, será 

extremamente importante, e continuar a fazer o trabalho de uma forma pedagógica, é continuar 

a abater os animais nos Açores, sendo este também um desafio que vos deixo.” 

Mais referiu que: “quem está no mercado da carne não pode pensar ilusoriamente que pode os 

nossos animais para apresentar uma boa tonalidade, uma boa homogeneização das carcaças, é 

só com a nossa ervinha verde da pastagem, isso é uma parte, mas não é só, a gente dificilmente 

irá vender algum gado no mercado. Acabamentos e homogeneização, a carne só tem sucesso 

comercial, falando na parte empresarial e na parte da legislação que irá sair nesta base do Bem 

Estar Animal, no âmbito desta exposição. Temos um próximo quadro de apoio, temos a transição 

com verbas asseguradas muito boas e é preciso percebermos na carne qual é o passo que temos 

que dar, para alem da melhoria genética, melhoria alimentar, melhoria no transporte, mais 

acutilantes na parte comercial, mais valorização nos nossos produtos. Isso não se faz se não 

houver uma agregação nalgumas ilhas e algum acabamento nos nossos animais, e acabamentos 

dificilmente se farão homogeneizados, ou seja, criar animais homogéneos para o mercado só na 

pastagem, porque isso é impossível, sendo que a pastagem deverá ser sempre a base da 

alimentação dos nossos animais.  

Aquilo que se produz de forma endógena na nossa terra, que é o milho e a erva, são a base mais 

forte da alimentação dos nossos animais, tem que ser sempre 2/3. O primeiro impacto do animal 

no mercado só vale é pela tonalidade e pela tenrura, mas o primeiro impacto é a cor, e o 

consumidor na carne, a cor é, e a cor faz-se com acabamentos muito simples, nem sequer 

milagres.  
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O que quero dizer com isso, é que também no próximo quadro de apoios, tem que se ver a 

legislação que apoia algum produtor particular, individual e coletivo que terão que fazer bons 

acabamentos e isto também se fazem com condições infraestruturais para a salvaguarda do 

bem-estar animal.” 

O Deputado Rui Martins, afirmou que: “a lei no fundo deve servir para melhorar as práticas e 

não como muitas das alíneas que eu vejo aqui neste projeto, que servem para burocratizar os 

transportes de maneira que corremos o risco de aniquilar um setor económico, uma área de 

negócio, em vez de estarmos a melhorar as práticas.” 

O Deputado Luís Soares do PSD referiu que o senhor Jorge Rita quase esvazia a possibilidade de 

colocar questões pela forma como explica as coisas: “somos de acordo com o cumprimento de 

todas as normas do bem-estar animal, que sejam aplicados os regulamentos Europeus, não só 

os Nacionais, e pela nossa especificidade que somos ligados pelo mar, utilizamos os transportes 

marítimos”. 

E continuou: “A questão a colocar sobre os acabamentos dos animais faz-se com forragens, faz-

se com rações que nós importamos, não as fabricamos nos Açores. Se criarmos aqui exceções e 

não acautelarmos esta parte, pode haver um desequilíbrio, em que a parte económica deixa de 

ser fiável a criação porque antes não era, não conseguíamos fazer o acabamento da carne nos 

Açores até porque não tínhamos a cultura da carne. Portanto, se estas rações continuarem a 

subir nos mercados, as forragens, que nós necessitamos para dar cor às nossas carnes boas, 

podemos ter que voltar a exportar os milhares de animais que exportávamos e não os poucos 

milhares que exportamos agora. 

Não seria também aqui a própria valorização do produto a ditar as regras, ou seja, se nós 

mandarmos mais carcaças é mais viável do que nós termos que mandar mais animais vivos é 

mais viável.” 

Pelo Senhor Jorge Rita, foi dito que: “no momento atual existe a tal legislação Europeia e a 

legislação que está em cima da mesa proposta pelo PAN e eu sou chamado para fazer um 

comentário sobre a mesma e dei a visão do que eu penso, sendo que no início disse logo que 

não valia a pena irmos muito à frente tendo em conta que não sabia o que é a que União 

Europeia vai decidir. Fui claro em relação a isso, se houver gravação deve lá estar. 

Se a UE está a discutir sobre o, bem-estar animal, temos que perceber o que eles querem e 

depois vamos ponderar o que eles querem e se as propostas são viáveis. A questão económica 

não se pode sobrepor a tudo, mas o contrário também não pode. Se der cabo da parte 
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económica, também damos cabo de uma Região. Naquilo que disse, na eventualidade de haver  

a contínua subida dos fatores de produção que depois também faz parte do acabamento por via 

das rações, se continuar da forma que estão, obviamente que também pode ser inviável 

produzir carne e vender carcaças, mas também podemos ver o contrário, é que a ração não vai 

subir só nos Açores nem as matérias primas, a que preço a que íamos vender as carcaças uma 

vez que os outros também têm as rações mais caras.  

Se as rações só subissem nos Açores, tinha alguma razão a sua a preocupação, não deixa de ser 

muito pertinente a sua pergunta, mas o que quer dizer no caso de exceção, essa pode ser uma 

razão, mas na minha opinião no Continente e na Europa ninguém vai fazer acabamentos, 

comprar gado para fazer acabamentos, quando as rações estão em alta, porque isso não se faz, 

quer dizer não é normal, ou seja, aqui o problema ração/preço/acabamento é aqui, é no 

Continente, na Europa e em todo o lado, neste momento com a exceção do Brasil e Argentina 

que eles têm lá com fartura para produzir. 

Com esta legislação aprovada, se nos acontece algo de errado e que temos que exportar os 

animais vivos o que se faz? Aqui já entra a Assembleia Legislativa Regional, que é aquela que 

tem poder de decisão também no sentido de inverter, não sabendo se altera a lei ou não, mas 

apoiando o abate das carcaças cá e a viabilizar economicamente os produtores. 

Depois juntamente com os Governos tem sempre que se criar uma solução. O mercado é que 

define os preços, até podemos estar aqui a fazer um trabalho excecional da carne, com a 

legislação alterada, com tudo isso e, depois, as pessoas não querem a carne dos Açores por 

qualquer razão por que foram comprar mais barato noutro lado e ficamos com carne 

extraordinária muito boa, com o bem-estar animal salvaguardado e não vendemos a carne. Isto 

também nos pode acontecer.  

Só que depois tem de haver arte e engenho de quem decide e quem Governa e quem opina 

sobre a matéria e quem tem a capacidade de decisão final, no sentido de poder colmatar a 

situação de que houve prejuízo por esta ou outra razão. É o que acontece de vez enquanto 

quando se fazem alguns acertos.  

Para nós os animais vivos têm sempre 2 problemas, que aliviava aqui um pouco as verbas 

Regionais e isto era favorável era a saída dos animais e a subsidiação e os rateios deixavam de 

existir. Se vendêssemos vivo, mas penso que não é isso que queremos na Região, eu prefiro o 

contrário, prefiro que tenhamos mais animais cá, mais animais abatidos cá, que os subsídios 

fiquem cá e se o Governo tiver de dar rateio está dando para a economia Regional.” 
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O Deputado Marco Costa do PSD referenciou: “está a ser um momento construtivo a análise ao 

diploma apresentado pelo PAN, de forma séria e defendendo os seus ideais, mas está a ser um 

momento também importante para a Região sobre aquilo que é a consciência do bem-estar 

animal que acho que a principal consciência está no agricultor. 

 Os agricultores Açorianos não são de forma nenhuma, carniceiros, têm amor aos seus animais 

pela proximidade, com o registo de exploração que têm, são explorações a maioria delas ainda 

numa componente muito familiar e eles próprios sabem o trajeto que fizeram para aquilo que 

são os resultados que têm hoje e passam isso de geração em geração. 

O Sr. Presidente da Federação deixou aqui alguns reptos que não poderei deixar de levar à minha 

memória profissional, sendo que o meu primeiro trabalho foi numa empresa, em que inscrevia 

produtores para a então carne IG, e sei bem o que é que é hoje, portanto, é um trajeto que não 

pode ser esquecido, sei bem qual era a lotação de animais nessa altura, nesses contentores, sei 

bem qual era a vontade, ou não, na existência da carne do que é hoje.  

Hoje exportam-se nos Açores cerca de 9 mil animais e, era exatamente um número próximo que 

saía do Pico, em 2005, antes do matadouro. O trajeto está a ser feito e leva não só o mundo 

rural que o acompanha, é a sociedade toda que tem consciência de proximidade da realidade 

das nossas ilhas, é valor acrescentado que tem surgido e que é uma cadeia de valor que se criou. 

É verdade que no Pico há uma tradição grande de exportadores, se existiam, não é numa geração 

nem em duas que se perde a tradição de indivíduos ligados ao setor que exportavam perto de 

10 mil animais por ano e que de repente passam automaticamente para a exportação de 

carcaças. Isso não acontece, não é fácil e, numa ilha que tem os constrangimentos de produção 

de forragens e de alimentos com qualidade energética para favorecer esse acabamento, a não 

ser que comece a haver também aqui  um trajeto comercial de forragens com silagens de milho 

interilhas, e que tem a ver com os operadores e com a necessidade da pouca existência, em 

certas alturas do ano, de alimentos que tem que ser combatida e que já teve melhores dias em 

termos do número de animais abatidos, por várias questões, mas que vai fazer o seu trajeto. E 

isto está ligado ao que é a estratégia do Governo.  

Está previsto melhoramento na estrutura de abate na região no Pico, a construção do 

matadouro em São Jorge e não nos envergonha nada o trajeto que tem sido feito e aquilo que 

se prevê que venha a ser executado, até porque esta sociedade de informação, leva-nos todos 

os dias a saber o que representa estes 9 mil animais no Continente e os preços que são 

praticados la fora.  
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Os nossos animais, têm alguma relutância em dizê-lo desta forma, são matéria prima barata 

para os centros de engorda no Continente e o diferencial que é pago aos agricultores Açorianos 

demonstra isso, que não é só o transporte que justifica tudo, mas pronto, é o mercado a 

funcionar.  

As outras notas que gostaria de dar foi da experiência tida há um ano atrás, com os 

constrangimentos existentes nas Flores que acompanhei durante 3 semanas aquilo foi a 

preocupação, tanto dos produtores nas Flores como do operador do Pico, sabendo o trajeto que 

os seus animais tinham que fazer pela região. Tive presente na descarga dos animais em São 

Roque e o que ficou foi a ideia, que é que foi pior, foi o transporte atribulado, é verdade, porque 

foi um trajeto que passou pela vinda dos animais a São Miguel para conseguirem chegar ao Pico, 

ou foram as condições em que eles estavam nas Flores com 2 meses de atraso, com deficiência 

na alimentação, com condições que se calhar que não era de pastoreio que até o inverno se 

fazia sentir, e isto reflete qual é a preocupação que tem que tem que acontecer da realidade de 

cada uma das ilhas, referindo Flores e Corvo, bem como situações que existem noutras ilhas. 

Deixo ainda outra nota que deve ser objetiva, sobre a questão referida dos Veterinários, isso 

não se muda rapidamente e fazer uma legislação que obrigue a ter lá veterinários é matar a 

essência da legislação à partida, porque se não existe no mercado veterinários disponíveis e, se 

a lei assim o obriga, vamos ter problemas.   

Deixo a pergunta, tanto ao promotor como ao Senhor Presidente da Federação a leitura sobre 

a existência de um programa de formação para os operadores e tratadores, achando que este 

assunto da obrigação do veterinário, não é que seja irresponsável na intenção é irresponsável 

na prática.  

A outra questão que já foi debatida na comissão da Economia, tem a ver com o tráfego local, 

interilhas, aqui no transporte de animais, no triângulo que se desenvolve muito entre Graciosa 

e Terceira e que é claro que, neste momento os grandes transportadores, se calhar, têm 

melhores condições de transporte de animais dos que fazem para fora da Região, do que os que 

estão na Região.  Mas isso passa por uma questão que eles têm problemas não é só com os 

animais, têm problemas de frota, têm dificuldade no investimento e modernização e esses, 

embora em viagens muito curtas a realidade de transporte não é diferente para melhor, quando 

comparado com os transportadores de carga contentorizada para o Continente.” 

 O  Presidente da Federação , Jorge Rita, respondeu sobre o assunto dos veterinários, dizendo 

claramente que não era defensor: “no meu ponto de vista, não há veterinários, porque se 
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quisermos canalizar veterinários para a função publica para depois andar a vistoriar e faltar para 

tratar os animais nas pastagens, estamos a criar um problema de bem estar animal e ficamos 

sem eles para trabalhar nas vacarias, teremos mais veterinários para investigar do que para 

trabalhar no campo, que é onde são precisos. O resto, estamos de acordo, que é mais formação 

nos boieiros ou do pessoal que estiver a bordo, isto depois tem tudo um custo, é preciso 

perceber se existe valorização suficiente no negócio para suportar todos estes custos. Falar na 

melhoria dos transportes em si, desde as boxes que os animais são transportados as melhorias 

terão que ser feitas e devem em alguns casos concretos, é depois o custo e o aumento deste 

transporte que são brutais, terá sempre um reflexo negativo nos custos e depois na receita por 

via dessas melhorias todas ainda não estamos a assistir. Mas até agora não se está a ver em 

termos de retorno económico, porque o investimento tem que ser feito e temos que pagar isso. 

Na questão dos Veterinários, na minha opinião, o Veterinário e mais alguns técnicos a 

acompanhar só numa grande exportação de 300 ou 400 novilhas que terão que ir num barco 

estável com as condições asseguradas, como se fazem na Europa. Na Europa continua a vender 

novilhas, quer dizer a Irlanda, em Inglaterra continua a sair os animais com a segurança total 

que lhes é exigido.” 

DA AUDIÇÃO À REPRESENTANTE DA PATAV: 

A Dra. Isabel do Carmo começou por agradecer o convite endereçado à PATAV e explicou que 

estava em representação deste movimento cívico que teve início em março de 2017 

esclarecendo que trabalham, essencialmente, na tentativa de abolir o transporte de animais 

vivos por via marítima para países terceiros, e disse: “Eu gostaria de fazer inicialmente um 

primeiro enquadramento. O quadro normativo atual seja ele nacional ou comunitário é quanto 

a nós insuficiente e não pugna pelo bem-estar animal.  Costumo até dizer que de certa forma 

hipócrita, porque se baseia em princípios que depois não são traduzidos nas normas legais. 

Portanto, é do ponto de vista da PATAV indiscutível que os interesses económicos se sobrepõem 

à defesa e à proteção do bem-estar animal. 

E não achamos que o tão proclamado artigo 13 º do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia, venha excecionar interesses como os religiosos, culturais comerciais, pronto como 

alguns gostam de interpretar. Para nós esta norma é clara o que estipula é que na definição e 

aplicação das políticas da União seja respeitado em simultâneo, repito simultaneamente os 

interesses que aqui referi tanto os comerciais, os culturais, os económicos e outros com as 

exigências em matéria de bem-estar animal enquanto seres sencientes que como sabem são 

seres que sentem que têm uma vida e que são donos de interesses, portanto não é uma 
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derrogação, embora toda a vida, embora na prática é isso que temos vindo a assistir. 

Certamente, também por isso, e pela primeira vez, o Parlamento Europeu criou como, é do 

vosso conhecimento, uma comissão de inquérito que é a ANITE para aferir o bem-estar animal 

durante o seu transporte e este bem-estar animal tem vindo a ser aferido não só a nível europeu, 

mas também para países terceiros. Nos Açores naturalmente, como é óbvio, não estão fora 

destas exigências europeias nem fora aquilo que foi e ainda é, embora já em fase de conclusão, 

felizmente, o objeto deste inquérito e com isto, o que quero dizer é que há muito, mesmo muito, 

eu diria até quase tudo por fazer nesta matéria.” 

Continua dizendo: “sim, é verdade. Bem sabemos que a nossa Lei Fundamental não autonomiza 

os animais, antes os inclui no artigo 66 da Constituição integrados no direito ao ambiente, mas 

a lei civil já lhes atribui alguma dignidade, já os considerou como seres sencientes.  Aliás, o 

Código Civil é um Diploma que é permanente e de difícil mutação e porque a ciência evoluiu 

porque a mentalidade evoluiu, o legislador acabou por não conseguir ignorar mais o interesse e 

a vontade dos seus legislados. Portanto os animais não são coisas, são detentores de interesses. 

São seres que sentem, como disse, prazer, angústia, stress e devem ser por isso respeitados com 

toda a dignidade.   E não me parece, de facto, que o sejam e restringe-me agora em concreto ao 

transporte de animais vivos de pecuária por via marítima, já que é esse o tema que aqui me 

trouxe e também queria ver se não me alongava muito. Ora, estes animais têm continuamente 

sido vistos como objetos de comércio e lamentavelmente a maior parte da população 

portuguesa nem sequer conhece esta realidade e fica muito surpreendida quando nós falamos 

dela. 

Na verdade, não estão a ser respeitadas. Durante o transporte temos animais com fome e sede 

em manifesto desconforto que não conseguem expressar os seus comportamentos naturais, 

que estão com medo e sob stress. Ora, nos Açores para além do transporte interilhas, há ainda 

o transporte para o continente e não raras vezes os animais embarcam de ilhas como as Flores, 

o Pico, outras ilhas em contentores sobrelotados pois as viagens principalmente no inverno e, 

não só por essa razão, mas também acho que contribuirá para isso, portanto, as viagens 

principalmente durante o inverno são feitas com mar picado, com um clima mais adverso e os 

barcos tendem a reduzir o seu número de viagens e, portanto, vão destas ilhas até Ponta 

Delgada em viagens que podem até durar três dias e depois ficam a aguardar, segundo sabemos, 

em contentores durante mais alguns dias, já ouvi falar até em uma e duas semanas para depois 

serem então transportados para o continente. Ora, todas estas viagens que aqui referi são 

consideradas viagens de longo curso, ou seja, viagens que como estabelece o próprio Diploma 
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e vem do Regulamento Comunitário, são viagens superiores a oito horas e, por isso, deviam 

assumir um caráter excecional. Infelizmente no continente não é isso que temos vindo a verificar 

e nos Açores, pelos vistos, também não é isso que acontece. Ou seja, recorre-se a este 

transporte como se pode recorrer a qualquer outro.  E por viagem entenda-se, que isso também 

está vincado no projeto regional, que agora está a ser objeto de análise, que a viagem inicia- se 

no momento em que o animal é carregado até ser desembarcado no seu destino. Aliás, há um 

acórdão do Tribunal Europeu que veio precisamente instar o Estados membros, porque estes 

acórdãos do Tribunal Europeu têm caráter vinculativo e que veio avisar os Estados-Membros 

que a viagem de facto começa com o carregamento e termina no destino, o país ou na ilha de 

destino. 

Falando em União Europeia, que se arroga de ser a entidade que mais se preocupa com o bem-

estar animal, esta fica também muito aquém no seu Regulamento 1/2005. E é por isso que 

certamente a "Anite" vai concluir pela necessidade urgente de alteração do Regulamento 

Comunitário, para que possa haver um incremento da proteção do bem-estar animal. Ora, 

adianto até, que recentemente em declarações ao meio de comunicação social, a Presidente da 

comissão de inquérito referiu mesmo que o Parlamento Europeu vai certamente recomendar o 

fim das viagens superiores a 8 horas, o que impedirá o negócio para países terceiros e/ou 

também um negócio entre alguns Estados membros. Sabemos que esta recomendação irá estar 

pronta em dezembro e será discutida, portanto, em janeiro do próximo ano 2022. Está mais do 

que comprovado que a União Europeia não soube defender os animais de origem Europeia, nem 

proteger os seus interesses e que não é possível continuar a haver transporte de animais para 

fora das fronteiras europeias sem se poder garantir o seu bem-estar. Aliás no dia 14 de fevereiro 

de 2019 houve uma outra recomendação do Parlamento Europeu que pediu até, ou sugeriu até 

aos Estados Membros, como sabem as recomendações não assumiu caráter vinculativo, mas 

que recomendou aos Estados-Membros e alguns adotaram essa recomendação, de não fazerem 

transporte durante os meses de estio, portanto, os meses de verão onde há elevadas 

temperaturas e até tivessem em atenção o destino para onde os animais eram exportados. Por 

que há países que não, obviamente, que não estão ao abrigo da Legislação Europeia e muitas 

vezes não têm regras de bem-estar animal ou se têm, na prática não são aplicadas. 

Portanto é preciso regras de transporte mais transparentes e fechar lacunas que existem nos 

atuais regulamentos. E aqui entram novamente os Açores que acabam por estas viagens do 

carregamento nas ilhas e depois vão para Ponta Delgada e depois de Ponta Delgada acabam por 

vir para o continente. Portanto, são viagens com duração superior a oito horas e, 
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inclusivamente, depois deste transporte os animais, segundo sei, ficam em quarentena aqui nos 

arredores de Lisboa, para depois seguirem também para países como Marrocos e Israel. Esta 

parte de Israel em reunião com o Ministro da Agricultura que a PATAV esteve com o ex-Ministro 

da Agricultura, Doutor Capoulas Santos, foi nos transmitido inclusivamente que os animais 

provenientes dos Açores não eram embarcados para Israel. 

A mesma informação foi nos transmitida aquando da nossa apresentação da petição na 

Assembleia da República pelo Senhor Engenheiro António Ventura, ele também deputado da 

República, e também, até por escrito, numa resposta que deram ao grupo parlamentar do PAN 

em janeiro de 2000 que de facto os animais provenientes das ilhas, e neste caso, refiro-me aos 

Açores teriam como destino Marrocos. Infelizmente, sabemos que isto não é verdade que há 

animais também estão a ser encontrados, animais de origem açoriana, que estão a ser 

encontrados em Israel. Mas, e continuando, é importante reter que os animais não foram feitos 

para embarcar ou ser transportados em camiões e que todo este manuseamento e toda esta 

deslocação provoca elevados níveis de stress associados à impossibilidade de repouso, porque 

os animais não têm espaço para se deitar, os contentores estão sobrelotados, estão em 

ansiedade e, acima de tudo, há uma coisa que por norma as pessoas costumam esquecer que é 

o barulho da maquinaria, portanto, os motores sempre a trabalhar. Não conseguem que os 

animais possam eles descansar. 

Muitos não conseguem chegar à comida ou à bebida, outros viajam amarrados. Já vi, tive acesso 

a fotografias disso também. Temos também a questão do mau tempo, que muitas vezes se faz 

sentir nas ilhas e que provocam uma destabilização dos navios e dificultam o embarque e os 

desembarques.  Os animais, o tempo que os animais, também, aguardam para seguir viagem 

para o continente, e, muito surpreendentemente, até a utilização de gruas que é para içar os 

animais, que é uma prática proibida pelo Regulamento Comunitário. As descargas elétricas são 

permitidas, embora sob determinadas condições e em determinadas partes do corpo dos 

animais, mas pelo que consta são utilizadas até de maneira também de forma um bocadinho 

irregular. Ora e do meio destas irregularidades todas fica uma dúvida, que é:  qual é a taxa de 

mortalidade que decorre desde as viagens? O que é feito dos animais que padecem durante 

estes dias? Qual é a causa da sua morte?  Se são feitas necropsias?  Onde está o princípio da 

transparência e a possibilidade de organizações não governamentais e até de movimentos 

cívicos ou da sociedade civil poderem ter uma voz ativa e ficarem com o papel, por que não, de 

observadores do transporte de seres que não se podem exprimir por eles próprios. 
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Portanto, o Estado deve ajudar a defender estes movimentos para que os princípios que apregoa 

sejam de fato respeitados. E ao ler o projeto de Decreto Legislativo Regional fiquei, confesso, 

um bocadinho chocada com a necessidade de ser, de terem que ser vincadas certas normas que 

para nós seriam uma questão de bom senso, quer dizer o não recurso à violência ou a 

necessidade de ter um livre acesso ao abeberamento ou à alimentação ou o não uso de gruas, 

o não recurso à violência. Pronto em relação ao diploma, ao projeto em concreto eu queria fazer 

aqui algumas considerações em relação a algumas normas. 

Não são muitas, no geral nós naturalmente concordamos com ele, até porque acaba também 

por ser um vincar daquilo que já consta do Regulamento Europeu. Mas em relação ao artigo 

terceiro na alínea e), e agora vou-me socorrer dos meus apontamentos, há aqui uma questão 

que eu já referi que fala no tempo de repouso, eu gostaria de salientar que no transporte 

marítimo os animais não conseguem repousar.  Não se conseguem deitar, há ao barulho da 

maquinaria, estão amarrados. No nosso entender não há o direito ao repouso para estes 

animais. Em relação ao artigo quarto, número  três, eu acho que era importante que ficasse claro 

que o descarregamento deve ser feito após qualquer atracagem do navio, ou seja, se há animais 

que vêm de outras ilhas para São Miguel, para Ponta Delgada e depois seguem para o 

continente, estes animais devem desembarcar no porto de Ponta Delgada. Mantê-los em 

contentores durante dias é de uma violência atroz. Temos também o artigo quinto que dispõe 

uma matéria referente ao sistema de vigilância. Concordamos naturalmente com eles, mas 

achamos que deve ser também implementado durante as próprias viagens.  Não é suficiente 

que nos fiquemos pelos locais de acondicionamento. 

De referir, ainda, que o número dois desta norma, também deve vincar que a higienização 

pressupõe uma mudança regular das camas.  No artigo 9º, é preciso garantir que a força de 

segurança pública que está nos portos tem formação adequada para acompanhar as operações 

de embarque e desembarque, caso contrário a sua presença naturalmente nada releva e que os 

incumpridores, neste caso, do Regulamento 1/2005 devem ser severamente autuados, punidos. 

No artigo 10º, número 4, estipula-se aqui que a questão dos animais que viajam amarrados. Nós, 

enquanto PATAV custa-nos um bocadinho admitir que isto possa acontecer uma viagem, por si 

só, já é um momento estressante e desgastante, e bastante aflitivo para os animais e, portanto, 

sujeitá-los ainda a amarras com cordas, que com certeza os ferem e os amedrontam... é para 

nós uma causa de sofrimento e de ansiedade, que não é de todo aceitável. Portanto, se os 

animais viajam amarrados porque não podem conviver com outros, ou porque se vão agredir 
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ou porque são de espécies diferentes, o melhor seria terem navios e contentores separados, 

tendo em consideração cada uma das espécies e de cada comportamento animal.  

Queria só dizer que o Decreto Lei 158/ 2008, que vem alterar o 265/ 2007 já foi feito, portanto, 

há 13 anos, o regulamento comunitário é de 2005, portanto passaram 21 anos. 

Toda esta legislação está caduca não responde às novas exigências científicas e ser agora 

adaptado, sabe-nos a pouco. É preciso ir mais além, é preciso aceitar as recomendações do 

Parlamento Europeu, as que já existem e as que virão agora em janeiro 2022. Portanto é preciso 

nova legislação, é preciso acabar com o transporte superior a oito horas. É preciso mais 

transparência e, acima de tudo, é preciso mais respeito pelos outros seres vivos.  A nosso ver 

este projeto podia ir um bocadinho mais além, mas é pela PATAV congratulado.  Sei que é uma 

iniciativa, é a primeira vez que um partido político tem a coragem de pegar nesta matéria e, 

portanto, o PAN está de parabéns e obrigado ao senhor deputado Pedro Neves.  Os Açores de 

facto não tem sido o foco de interesse por parte da PATAV. Nós dedicamos mais à exportação 

de animais vivos para países terceiros, mas espero que a recomendação do Parlamento Europeu, 

e todas as outras, sejam tidas em consideração em todos os Estados membros e, naturalmente, 

também nos Açores.” 

Foi dada a palavra ao Senhor deputado Luís Soares do PSD que disse: “o grupo parlamentar do 

PSD, está preocupado com o transporte de animais e com a forma como os animais são 

transportados, e devo dizer-lhe que era bom que viesse aos Açores, porque os Açores são um 

arquipélago composto por nove ilhas com a dispersão geográfica, mas que não duram três horas 

de viagem entre as ilhas, portanto, não duram três dias aliás de viagem entre as ilhas. Portanto, 

há aqui qualquer coisa que não deve ter observado bem, porque estas viagens não duram 

efetivamente três dias. Depois não transportar no inverno, mas também não transportar no 

verão, seria nunca transportar. É preciso que se tenha atenção ao animal, sim senhor, tratar 

mesmo do animal, mas realmente ele é um produto económico, um produto da economia 

açoriana que sempre esteve na base daquilo que é o modo de vida dos açorianos. 

Portanto, não há outra forma de olhar para essa situação. Dizer que, se proibirmos o transporte 

de animais vivos, estamos a contribuir para criar talvez, ilhas selvagens. Há ilhas como as Flores, 

Santa Maria, Graciosa e São Jorge em que os animais são para criação, e o acabamento é noutras 

ilhas, ou até mesmo, no continente. Se bem que se reduziu imenso o transporte para o 

continente, como até ainda hoje ficou aqui provado.  
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Portanto, nós percebemos que é preciso melhorar muito o transporte de animais, até porque 

aqui, e vou ter que associar mais uma vez o animal à economia, um animal ferido ou um animal 

maltratado não tem interesse nem para quem exporta, nem para quem importa nem para quem 

o cria. Portanto, não tem esse interesse. Portanto, é bom que os animais sejam realmente bem 

tratados, que se criem condições para o transporte marítimo de animais. Eles estão 

excecionados, no próprio Regulamento Europeu, as regiões ultraperiféricas estão excecionadas 

precisamente pela distância que tem aos grandes centros urbanos e aos continentes. Portanto 

têm de se excecionar.  

Mais uma vez, volto a referir, está na base da economia regional principalmente das ilhas mais 

pequenas, não havendo este tipo de atividades muita gente vai emigrar, ou seja, vai ser mais 

um fator de emigração, de despovoamento das ilhas mais pequenas. Não é isso que nós 

queremos, nós queremos é fixar população e queremos que as pessoas tenham condições para 

lá viver e que isso continue a ser um fator económico associado, e aqui é que está, e nós temos 

que pensar isto de uma forma em duas partes. A parte do bem-estar animal e a parte 

económica.” 

Dra. Isabel do Carmo referiu: “nós não estamos dedicados tanto ao transporte dos Açores para 

o continente, estamos mais dedicados ao transporte para países terceiros, de qualquer maneira, 

a informação que me chegou é que por exemplo da ilha das Flores para Ponta Delgada em dias 

de inverno e com mar picado as viagens podem durar até três dias. Naturalmente não são três 

dias para todas as ilhas, mas isso pode acontecer e eu estou a falar, no último caso, o máximo 

de duração que poderá acontecer. Naturalmente que há esta questão da fixação da população 

e dos animais serem vistos como interesse económico. Não é essa a visão da PATAV, de qualquer 

forma há outras maneiras de fazer produção pecuária e o seu transporte, que não seja passar 

pelo transporte de animais vivos. Podem instalar por exemplo matadouros nas ilhas e aí já 

fixariam mais população. Se os animais são bem tratados com os produtores, pois com certeza, 

não tenho como dizer que não são bem tratados pelos produtores, o que eu sei é que eles não 

são bem tratados durante a viagem, e disso há provas. Portanto, o bem-estar animal até pode 

ser tido em conta e não tenho nada a obstar a isso durante a sua produção, mas naturalmente 

durante a viagem isso não acontece.” 

O Deputado Luís Soares do PSD exerceu o seu direito de réplica: “quero mais uma vez referir 

que efetivamente o transporte de animais poderá não ter as condições todas, suficientes e 

necessárias. Por isso é bem-vinda aqui o diploma que o PAN apresenta sobre esta matéria, e 

sim, sem dúvida nenhuma, que serão necessárias algumas correções ao modelo que existe até 
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à regularidade e outras questões. No entanto, mais uma vez referir que nos Açores não se pode 

dissociar as duas coisas e tem que se olhar para estes tipos de animal com um interesse 

económico, não há outra forma.” 

O Deputado Pedro Neves do PAN, usou da palavra e referiu: “como nota introdutória, neste 

caso, pelo meu colega do lado, deputado do PSD, que foi assim um bocado drástico, a dizer que 

isto passa como fosse as Ilhas Virgens ou as Desertas, sem ninguém, se não houver transporte 

marítimo de animais.  Nós sabemos, e a Dra. Isabel não ouviu de manhã, mas nós tivemos uma 

audiência do Presidente da Federação Agrícola dos Açores, que é uma pessoa que todos dão a 

credibilidade por aquilo que é dito em termos técnicos e também pelo seu sarcasmo que não 

usou neste dia. Foi espetacular, foi um dia espetacular para nós e que disse mesmo que em 

termos de sustentabilidade económica os planos de negócios dos Açores mudaram. Obviamente 

mudaram, porque nós com matadouros certificados que antes nós não tínhamos, reduzimos 

drasticamente o transporte marítimo de animais para fazer juntamente com os matadouros 

para nós enviarmos como carcaça em termos de exportação. Pelo menos conseguimos retirar o 

sofrimento animal do transporte marítimo, isso foi dito de manhã, e que obviamente que esse 

plano de negócio está em andamento e, está desde 2008, houve um impulso maior e teve 

drasticamente uma subida a partir de 2018, como aqui os senhores deputados sabem, que nós 

agora temos uma grande quantidade de animais que fazem o transporte interilhas.” 

Referiu ainda, respondendo ao Senhor Deputado do PSD, que as ilhas pequenas podem mandar 

para as ilhas maiores, em termos de transporte marítimo de animais, e assim, em termos 

económicos não há drasticamente aquilo que o deputado do PSD estava a dizer. 

Continuou afirmando: “nós continuamos com a economia e a economia até pode a ficar nos 

Açores, não precisa de ir para o continente para mandar os animais para engorda, quando nós 

aí perdemos completamente o valor do produto dos produtores. Isto falando de uma forma 

económica, pragmática e sem obviamente diplomacia ou empatia necessária. Aquilo que nós 

pretendemos é que o que era dito era, obviamente, que nós consigamos cumprir aquilo que já 

são regras da União Europeia cumprir também com aquilo que já é lei e nós não cumprimos. 

E também dizer que aconteceu, por isso é uma verdade, a Dra. Isabel não disse nenhuma 

mentira. Já tivemos do navio Malena, das Flores, a demorar três dias, três dias e meio, para 

Ponta Delgada. Eu já nem falo de uma semana e meia das Flores até Lisboa, que é o destino final. 

Neste caso, foi às Flores, fez uma paragem em São Miguel, ficou o fim de semana porque no fim 

de semana ninguém trabalha. Os animais nunca saíram do contentor, saiu de Ponta Delgada, 
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imaginem só, para o Funchal e do Funchal é que foi para Lisboa. Uma semana e meia que o 

animal não conseguiu nem se deitar, deitar-se porque não tem espaço.  

Isto mesmo saiu das Flores eu tenho registos fotográficos, esses foram enviados tanto para a 

Secretaria, mas também para a PATAV, isto já há três anos atrás, e este ano também aconteceu 

exatamente o mesmo. Isto é a realidade.  Eu sei que há deputados não gostam dessa realidade, 

mesmo que sejam exceções, mas não pode haver este tipo de exceções. Uma semana e meia, 

um animal que não se consegue deitar não é um animal que é bem tratado para receber em 

Lisboa, mas isso é verdade.  Por isso é que, obviamente, que o regime jurídico nos Açores é algo 

que é necessário ter porque nós não temos até agora. Usamos leis que não são da nossa 

realidade açoriana. Por isso é que o PAN fez este projeto para termos um regime jurídico de 

transporte marítimo de animais.” 

Dra. Isabel do Carmo respondeu: “eu de facto, tenho a concordar com tudo aquilo que disse. 

Nós bem sabemos o estado em que os animais viajam. E, ao contrário do que disse o senhor 

deputado do PSD, os barcos não têm todas as condições suficientes, e necessárias à viagem, e 

ainda bem que o reconhece. Eu diria mais, não têm praticamente nenhuma, não é todas, é 

praticamente nenhuma.  Que os animais não podem viajar nestas condições. E acho que basta 

olhar, não é preciso palavras.” 

Foi dada a palavra ao Deputado Rui Martins do CDS que referiu: “agradecer a presença da PATAV 

que nos permite aprofundar o conhecimento para que possamos depois de forma informada 

votar esta Legislação e este projeto de decreto legislativo regional que estamos hoje e analisar. 

Eu gostaria de começar por dizer que obviamente na região há um interesse da parte do governo 

e dos produtores para que saiam produtos acabados, obviamente, porquê?  Porque é aí que 

está o valor acrescentado. Se nós transportarmos animais vivos, como foi dito, e bem, de acordo 

com o Deputado Pedro Neves que se tivermos a fazer a engorda no continente quer dizer 

estamos a perder aquilo que é o valor acrescentado do pasto dos Açores. Pronto ganhamos 

talvez a parte genética, mas ganhamos ou mantemos a parte genética, mas perdemos parte da 

riqueza e da marca Açores e no potencial dessa marca. E por isso, é óbvio que, julgo que estamos 

todos de acordo, que na região deveria haver formas e isso também tem sido os investimentos 

na região para que circulem carcaças ou, melhor ainda, as salas de desmancha que foram criadas 

para produtos e IGP ou de denominação geográfica protegida  que no fundo pretendem valorizar 

o produto no mercado e que seja tratado, porque esse rendimento e esse processamento sendo 

feito na região, é criação de postos de trabalho, a economia que fica na região e, obviamente, 

isso é um fator que julgo que não deixou de estar em cima da mesa e é algo para o qual se está 
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a trabalhar constantemente e já não é de agora não é este governo. Já houve governos 

anteriores com os investimentos que foram feitos na melhoria dos matadouros, foi exatamente 

nessa perspetiva. 

Agora obviamente, e se bem conhece a realidade dos Açores, pelo menos a dispersão geográfica 

a população e as próprias explorações agrícolas que existem nas diversas ilhas também deverá 

compreender que por vezes não se justifica ou será de difícil justificação criar e construir 

matadouros com todo o investimento que isso acarreta.  

Todas as questões ambientais também associadas e que por vezes numa mesma ilha com 

produções relativamente pequenas e se houver gado diferenciado por sua vez pudesse requerer 

até salas de desmancha diferenciadas quer dizer do ponto de vista económico mais valia então 

pagar aos produtores para não terem animais. 

Mas, relativamente aos argumentos que aqui aludiu, e compreendendo obviamente a posição, 

e sem pôr em causa a defesa do bem-estar animal em todos os segmentos da produção animal 

e produtos animais, gostaria de perguntar relativamente ao diploma que está que está em 

análise. Há aqui um ponto, entre muitos artigos, eu vou-me focar em poucos que tem a ver no 

fundo com a operacionalização, ou seja, porque nós estamos a tentar de colocar a legislação 

que no fundo que seja viável e que seja possível cumpri-la atendendo àquilo que são as 

características e àquilo que se passa na região.  

E pergunto, relativamente ao artigo 8º, que no fundo diz que é preciso haver acompanhamento 

veterinário no transporte do animal, bem como no embarque e desembarque, isso é algo que 

já acontece, pelo menos na maioria das vezes.  

Deveria ser em todas, mas o transporte e o acompanhamento não! Eu gostaria de perguntar se 

tem conhecimento do que são as dificuldades da contratação de médicos veterinários nos 

Açores. Se tem alguma ideia do que se passa.  É que posso dizer-lhe que mesmo as associações 

agrícolas e as cooperativas agrícolas nem sequer conseguem contratar veterinários para 

acompanhar os partos e, isso sim, é algo que ainda é mais premente do que até a questão do 

transporte. Porque é que pergunto e que digo na questão do transporte? Porque gostaria, então 

também que me dissesse, quantos os animais foram exportados para Marrocos, quantos é que 

foram exportados para Israel e quantos é que foram transportados para o continente e, 

eventualmente, depois o que é a quantidade de animais que são no fundo processados em 

matadouros na região e fazer essa relação. 
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Depois relativamente aos barulhos, que eu percebo, efetivamente um barco está sempre a 

trabalhar e tem ruídos.  

Mas pergunto então deveríamos proibir as explorações agrícolas que são perto das imediações 

das centrais termoelétricas, por exemplo. E se além das explorações agrícolas se calhar então 

devíamos proibir as pessoas de lá viverem, que há habitações também e há ruído permanente.  

Depois relativamente às viagens com o mar picado, também lhe pergunto se conhece o que é o 

tráfico de passageiros aqui nos Açores? E o mar e as condições do mar e se elas são diferentes 

entre os animais e as pessoas?” 

Continua o Deputado Rui Martins: “pelo menos ao nível de cancelamentos. Eu acho que há 

menos cancelamentos para viagens de Transporte Animal do que de pessoas, porque de pessoas 

sem dúvida, que aqui se conhecer a realidade Pico, Faial então... certamente verificaria o que é 

que se passa. E depois gostaria também de lhe perguntar sobre um outro artigo que fala nas 

equipas de observadores, nas equipas que no fundo acompanham o embarque e desembarque 

de animais e que impõe a criação de uma equipa que tem que ter um veterinário, uma força de 

segurança e alguém de uma organização não governamental. 

Eu pergunto-lhe, atendendo ao conhecimento que tem, que a maioria dos associados, das 

associações não governamentais são voluntários, ou seja, tem outra atividade profissional, pois 

fazem em regime de voluntariado o seu ativismo cidadão, que legitimamente, se não considera 

que isso pode ser um fator que venha a impossibilitar, ou mesmo atrasar, estas atividades de 

embarque e desembarque, ainda por cima se quer que sejam feitas o mais celeremente possível. 

Se nós tivermos que esperar que esteja alguém que é voluntário, que no fim da sua atividade, 

que esteja presente nessa atividade e se isso não considera que isso pode ser um fator até de 

atraso destas atividades ou, em última análise, até impossibilitar essa atividade. 

Depois disse que a legislação já não era atualizada há 21 anos, com 21 anos de atraso, mas a 

informação que nos deu foi de 2005. É um preciosismo, mas qualquer das formas é isso.” 

Dra. Isabel do Carmo: “Tem que se ponderar o que é que está mais em questão, o bem-estar 

animal e sua defesa e proteção enquanto seres vivos dotados de interesses, ou são as questões 

económicas? E as questões ambientais, pois claro, toda a produção que tem um dano ambiental, 

mas se formos também com atenção veremos também o próprio transporte de animais vivos 

acarreta um impacto ambiental também bastante impactante. Aliás, o nosso trabalho tem esta 

vertente animal, mas também tem a vertente da questão ambiental, porque estes barcos 

costumam ser bastante antigos usam muitas vezes o combustível não adequado, fazem 
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descargas constantes no mar. Segundo nos chegou também atiram carcaças de animais para o 

mar e, se calhar, muitas vezes em violação da Convenção de Marco Polo que foi ratificada pelo 

Estado português em 1973. 

Portanto, questões ambientais terão aqui em cima da mesa, seja por uma questão de 

matadouros, ou seja, por uma questão de transporte e as questões económicas, é uma questão 

de saber o que é mais importante se é defender os interesses económicos, se é defender o bem-

estar animal ou tentar, e seria se calhar o ideal, é haver aqui uma compatibilização entre estes 

dois interesses, mas não por totalmente de parte o bem-estar animal.” 

Depois referiu, continuando: “que em relação ao artigo 8º, da necessidade que consta do 

projeto Regional, portanto, o acompanhamento veterinário no transporte. O que posso dizer é 

que nós já tivemos algumas reuniões com a Ordem dos Médicos Veterinários, a propósito deste 

assunto, e que o nós temos muitos veterinários emigrados por falta de trabalho em Portugal. 

Eventualmente, não sei se eles não preferiam ir para os Açores, do que ir para o estrangeiro. 

Quanto aos dados de exportação para Marrocos, Israel e continente, posso fazer chegar a 

resposta que recebi, pelo menos de janeiro de 2020, resposta esta que me foi enviada pelo PAN. 

Mas entendam, que eu, na minha intervenção, disse que nos tinham dito que não havia animais 

de origem açoriana a irem para Israel, e nós temos provas de que afinal isso não é verdade. E, 

portanto, posso lhe dar os números dos animais que vão para Marrocos e dos animais que vão 

para os Açores. 

Mas acho que o senhor deputado, melhor do que eu, pode ter acesso a estes números, porque 

eu não sou deputada e, portanto, mais dificuldade tenho em aceder aos mesmos. Em relação às 

explorações, ao facto de haver explorações pecuárias junto de centrais termoelétricas, pois 

como referiu e bem, também há pessoas a viverem lá perto. O ideal seria que isto não 

acontecesse, mas também uma coisa é os animais estarem no seu habitat natural no seu pasto 

no sítio onde nasceram, onde se sentem protegidos e seguros do que estarem num barco em 

andamento e com ondulação e ainda ter que ouvir o barulho que vem da maquinaria. 

Outra questão que terá colocado foi o mar picado. Pois com certeza os passageiros também 

sofrerão, mas os passageiros, que eu saiba, não vão em cima uns dos outros. Podem ir sentados 

e não vão amarrados, espero eu. E em relação à equipa de acompanhamento do desembarque 

ser feito por veterinários e entidade policial e as ONG´s pois segundo consta a entidade policial 

já está no Porto, o médico veterinário está no embarque e desembarque e lamentavelmente 

não está durante as viagens. Aliás, isso é uma das coisas que eu tenho quase certeza que vai ser 
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recomendado pelo Parlamento Europeu, é a exigência de um médico veterinário a bordo ou 

médicos veterinários de acordo com o rácio dos animais, ou então um médico veterinário 

acompanhado de tratadores, devidamente especializados, e formados nesse sentido.  E em 

relação às ONG`s ou movimentos cívicos ou a população em geral que tenha interesse em 

verificar o que se passa nos portos. Obviamente que isto não seria tanto com caráter de 

obrigatoriedade. O que nós apelamos aqui é uma maior transparência e posso-lhe dizer que no 

porto de Sines e no Porto de Setúbal, que é onde partem de animais, portanto de origem 

portuguesa com destino nomeadamente a Israel chegam a pôr lonas durante os embarques para 

nós não podermos ter acesso, do ponto onde nos encontramos para ver como é que se 

processam as operações de transporte, isto é lamentável. Eu não sei se respondi a todas as suas 

questões, mas estou aqui disponível para o que for necessário. “ 

Deputado Rui Martins replicou: “Eu estava a perguntar a questão dos números, porque eu posso 

sempre fazer requerimentos uma vez que estamos em sede de audição, como tinha os números 

era para nos facultar." 

Dra. Isabel do Carmo: “mas posso facultar senhor deputado. Se quiser, eu envio.” 

Deputado Rui Martins: “sim com certeza agradeço. E depois relativamente aos médicos 

veterinários emigrarem, temos conhecimento de abertura de concursos para a admissão de 

Veterinários, é declarado deserto por falta de concorrentes. E posso dizer, não falando no 

exemplo das ilhas mais periféricas, mas posso dar o exemplo daqui do Faial, em que os serviços 

da própria cooperativa agrícola, têm imensas dificuldades em contratar um veterinário que 

possa acompanhar os partos. Alias, acho que é algo mais importante do que o transporte. Eu 

falava dos números exatamente por isso. 

Se reparar aquilo que era a evolução nos Açores, no transporte de gado vivo, tanto interilhas 

como para o continente, agora é algo avassalador. Isto é um esforço que é continuado, porque 

não é algo que venha deste governo. Essa questão dos veterinários, é sem dúvida algo que não 

revejo esta facilidade que aqui alega e por estar a emigrar, é a mesma coisa. Nós sabemos que 

há enfermeiros a emigrar, mas também sabemos que há falta de enfermeiros no Sistema 

Nacional de Saúde e no Sistema Regional de Saúde. 

A questão dos representantes das Organizações Não Governamentais, agora estava a tentar 

encontrar o artigo, mas o que lá diz, no fundo, é uma obrigatoriedade haver uma equipa que 

seja composta por estes três elementos. Logo, isso teria que ser algo que tinha que ser 

organizado e em que essas pessoas não podiam faltar. Atendendo à atividade associativa e das 
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organizações não governamentais, dos movimentos cidadãos e tudo mais, ou seja, havendo essa 

obrigatoriedade o que podíamos era incorrer em alguém que, de repente, não aparece no local 

designado à hora indicada e, por sua vez, atrasar as operações ou do ponto de vista, se 

estivermos a falar de uma carga, impossibilitar sequer a carga, sendo que o animal já foi retirado 

do prado, já está muito provavelmente num contentor e depois o que acontecia? Era retirado e 

devolvido ao prado à espera desse representante da ONGs?” 

Dra. Isabel Carmo: “eu compreendi, o que disse o senhor Deputado. Obviamente que os Açores 

têm a sua especificidade. Embora não concorde, ficou aqui uma questão por responder que o 

Senhor Deputado colocou, que tem a ver com a legislação não estava atualizada e que era 2001. 

Pois, precisamente por isso, é que houve tantas queixas dirigidas à Comissão Europeia da 

maneira como os animais estavam a ser tratados. A PATAV também fez uma queixa à Comissão 

Europeia e foi uma das três entidades, não governamentais, que foi ouvida na sede do inquérito 

da ANIT. 

Tivemos a oportunidade de expor tudo o que desejávamos e graças também ao nosso 

contributo, espero que esta legislação seja alterada rapidamente, e até com base na 

recomendação que aí vem.” 

DA AUDIÇÃO AO SENHOR SECRETÁRIO REGIONAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

Começou por referir que este diploma tem pontos positivos e tem, naturalmente, algumas 

lacunas e algumas excessividades. Começava por felicitar o PAN, por novamente trazer este 

tema de bem-estar animal, que é sempre um tema muito atual, de preocupação também atual 

das sociedades que vivem neste momento, neste mundo. 

E continuou referindo que: “A ideia efetiva do PAN é reforçar estas normas do bem-estar 

animal. No caso em apreço, no que diz respeito ao transporte marítimo de animais. Um enfoque 

positivo porque o diploma direciona muito a questão para a Direção Regional, de forma a 

supervisionar o transporte. Isto é importante que sejam as nossas entidades, de facto, a 

estarem a acompanhar e fiscalizar a questão do transporte. Também é positivo porque adapta 

à Região a legislação Nacional, o decreto lei 265 / 2007 e o Regulamento Comunitário 1/2005, 

é positivo porque regista em letra de lei de forma clara a definição dos animais sendo estes 

últimos a carregar e os primeiros a descarregar "last in/first out”. O artigo 6º também é positivo, 

que é a parte relativa à alimentação dos animais, água e alimento sempre disponível. É 

importante que exista este reforço legislativo e os cuidados a ter com as camas dos animais. O 
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artigo décimo na questão do manuseamento e transporte dos animais, especificando com 

maior clareza o tipo de animais que podem coabitar por transporte.  

Que espécies é que podem, obviamente, estar no transporte e cria de facto um guia de boas 

práticas agrícolas. A verdade é que já existe, mas torna-o também numa forma legislativa e 

numa forma obrigatória.  

Relativamente àquilo que são as lacunas no nosso entender, do Decreto Legislativo, adapta o 

265/2007, mas esquece a parte rodoviária que é importante nos Açores também adaptar essa 

parte rodoviária e considerávamos que, este diploma não tratasse só da questão dos 

transportes marítimos, mas tratasse também a questão rodoviária, que está patente no 

265/207. Não tem um regime sancionatório e, portanto, qual é que vão ser de facto as 

consequências do incumprimento deste setor. É preciso haver um regime sancionatório e a 

logística de aprovação e registo de transporte e transportadores, designadamente em 

contentores atrelados, não existe neste decreto legislativo que era importante também ser 

considerado para ele estar completo. 

Depois, acha excessivo e, mais que excessivo, acha muito limitativo e impossível de existir, é a 

questão da proibição do transporte marítimo para fora de animais vivos para fora da região. 

Primeiro é uma limitação básica de Mobilidade de Transporte vivo, animal por via marítima 

numa região arquipelágica o que irá limitar a um conjunto de situações de âmbito económico, 

até de segurança alimentar e também sociais.  Por exemplo, a venda de animais para 

melhoramento genético, quer para fora da região que é uma vertente económica importante 

que a Região está a considerar uma vez que temos 40 anos de melhoramento genético, 

designadamente de bovinicultura de leite, mas também na pecuária de carne. 

 Esta vertente económica fica limitada, ou seja, fica sem existir, mas também a importação de 

genética viva. Nós importamos anualmente para a suinicultura muitos animais para o 

melhoramento genético e não é possível apuramentos de raça nem continuidade da raça sem 

haver essa introdução de genética vão estar com uma limitação, quer de importação quer de 

exportação relativamente à genética. A questão da sazonalidade como é que nós iremos 

resolver a questão da sazonalidade, chega ao final do ano e, por via do maneio das manadas, 

existe um, considerável conjunto de animais que em determinadas ilhas não é possível fazer o 

acabamento e esses animais têm que ser exportados vivos. Aliás, é muito benéfico para a região 

que esses animais sejam exportados vivos, aliás atendendo também aquilo que são os custos 
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atuais da alimentação. Nós vivemos uma crise de custos para produzir e estes custos de 

produção também se refletem na bovinicultura de carne. 

E continuando estes custos, os engordadores da Região estão a deixar de engordar os animais. 

Qual é que é o destino desses animais? Naturalmente a exportação em vivo.  

E, portanto, nas crises, e isso é uma crise que estamos a viver, ao nível dos custos de produção, 

é fundamental continuar a existir esse canal de expedição de animais, uma vez que ninguém 

pode obrigar os engordadores a ficar com eles na região.   

Mas também no âmbito da COVID, e posso vos dar alguns números, o consumo de carne de 

bovino na Região desceu, desceu 10% em 2020 e descendo 10% em 2020 a verdade é que os 

animais têm que ser expedidos vivos, se não levam a constrangimentos de maneio e também 

de apoios comunitários e, portanto, esta limitação também muito económica.  Mas também se 

acabava com as exposições pecuárias no Continente, e vice-versa, ou seja, nós não podíamos 

expor o que melhor nós temos nas feiras pecuárias no continente, nem o continente podia 

expor nos Açores o que tem de melhor a nível de genética Vida.  Por exemplo, também a 

questão da nossa raça autóctone o Ramo Grande que existem importadores no continente, 

explorações no continente que a procuram cada vez mais, e que está em vias se nada acontecer 

daqui a três meses, será uma raça autóctone, uma DOP, uma Denominação de Origem 

Protegida. Deixará de ser expedida também como raça autóctone para o continente e do qual 

há cada vez mais procura desse tipo de animal. E basicamente, relativamente ao impedimento 

da exportação.  

Mas também achamos que é de difícil implementação no âmbito decreto legislativo, a 

existência de câmaras de videovigilância, não estamos a dizer que é impossível, mas é difícil 

haver este ajustamento a curto prazo e mesmo a longo prazo.  A presença do médico veterinário 

de forma permanente com todos os custos que isto acarreta e mesmo a existência de médicos 

veterinários na Região, a higienização dos contentores, o que exige a saída dos animais dos 

contentores (para que sítio) e voltar novamente a colocá-los. Esta mobilidade dos animais 

torna-os mais agressivos no transporte, não os torna mais calmos, mas mais agressivos. A 

ordenha das vacas de seis em seis horas, fisiologicamente é impossível, tem de ser de oito em 

oito horas, o ideal seria de 12 em 12.  Também a questão do regime geral de Proteção de Dados, 

o artigo 16, o acesso público aos navios dos animais, portanto, não sei se isto não vai ferir aquilo 

que é a proteção, o Regime Geral da Proteção de dados, ou conhecimento da carga, o número 

do navio, o número do exportador, o número do produtor, o número de animais, penso que, 

pensamos, no nosso entender, que isto está a ferir o Regime Geral da Proteção de Dados.  
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E portanto, feita esta introdução, ficava-me por aqui, dando aqui da nossa parte consideramos 

ser pontos positivos, o que considerarmos lacunas do decreto, o que consideramos ser um 

excessivo e aquilo que consideramos que é difícil de implementação mas que, obviamente, cabe 

aos senhores deputados decidir sobre esta dificuldade criando meios para isso ou não. A 

verdade é que neste momento nós não temos meios para essa implementação destes itens que 

acabei de vos dizer e que está no decreto, que é proposto nesse decreto legislativo.” 

Foi dada a palavra ao Senhor Deputado Pedro Neves do PAN que disse: “eu estava à espera de 

outra coisa, depois de ter visto na comunicação social que me chamou de “radical e 

fundamentalista”, coisa que são argumentos fáceis, quando à partida dizem-nos que temos falta 

de conhecimento, mas não é o conhecimento que falta é simplesmente termos opções 

diferentes de pensar, porque o pensamento do PAN também tem um pensamento a nível 

económico, ao contrário do que aparenta. Isto porque nós também tivemos uma audiência do 

senhor presidente da Federação Agrícola que não concorda com o Senhor Secretário em alguns 

pontos que disse, mas concordamos que, foi dito de manhã e eu vou repetir, que o investimento 

público foi feito pelo governo anterior relativamente aos matadouros e que daí também 

decresceu drasticamente a exportação, não em termos de genética, mas à exportação como 

carne  em si, nós tivemos aqui temos uma variação de 529 por cento a menos e 1818 por cento 

a mais de saída de carcaça e não de transporte de animais vivos. Por isso, não estamos aqui 

obviamente a querer retirar a parte económica desta situação. No plano de negócio que nós 

pretendemos nos Açores, houve essas exceções que o senhor secretário disse o senhor 

presidente da Federação também, sobre a parte de genética, mas em termos da sazonalidade, 

em termos do acabamento, podemos não ter a formação adequada em termos de acabamento, 

mas em termos de algumas ilhas, nós continuamos a ter transportes interilhas, não é?  Tudo o 

que seja da engorda em determinadas ilhas que não é possível, nós temos as outras ilhas, que 

poderão ter e colmatar essa diferença.  

E também sobre as crises que temos da alimentação, estamos a falar da ração. Também foi dito 

pelo senhor presidente da Federação que quando existe esta crise nos Açores, existe também 

no mercado europeu e nomeadamente, o mercado português como um todo. Se temos aqui 

uma crise, essa crise também existe no continente e há sempre o problema, você falou em 

termos de subsidiação, ação, mas há o problema do rateio que nós não recebemos. Por isso, se 

nós ficarmos com os animais de montante a jusante e neste caso, não ficar só com o espaço, 

essa economia fica nos Açores, dos recursos naturais retirados nos Açores e não vamos estar a 

retirar alguns passos, seja um passo de engorda que até poderá ser importante para o próprio 
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produtor, em termos da sua margem ou do produto acrescentado que pode ter, e não apenas 

por causa da ração. Aliás, o senhor presidente da Federação disse mesmo que, opinião individual 

dele, é que para ele não havia transporte marítimo de animais vivos para o continente, ficava 

tudo aqui nos Açores. Mas eu agradeço as suas palavras sobre aquilo que é positivo, tanto da 

legislação portuguesa como também da normativa europeia. Porque é que o PAN retirou a parte 

rodoviária? Senhor secretário não me dê ideias? Eu retirei a parte rodoviária de propósito, 

porque se já era difícil, e se acha que excessivo algumas medidas dentro do PAN, dentro desta 

iniciativa, na parte rodoviária ainda seria o mais desadequado e que aí seria, obviamente poderia 

chamar-me radical porque sabemos que a parte de transporte rodoviário não corre muito bem 

e é fácil de ver, a própria fiscalização da parte de todas as autoridades que nós temos rodoviárias 

assim o dizem e não o fizemos de propósito. 

Eu acho que tem sempre dois passos e é um passo importante, também, num dos transportes, 

nomeadamente transportes marítimos, por um lado, nós somos uma região ultraperiférica, mas 

marítima, se somos ilhas temos essa importância comparativamente com o continente que não 

tem a mesma importância em termos marítimos e, por isso, a rodoviária que qualquer partido 

poderá fazer se não o fizerem o PAN vai chegar-se à frente, obviamente.  

Como pergunta, e a questão em si, e faço a mesma pergunta, sobre o plano de negócios que se 

está a inverter inverteu se drasticamente pelas percentagens que eu disse, 1818%, não é algo 

que de forma leviana podemos verificar, tirando as exceções que falamos em termos de 

genética, não é um plano de negócios que adequava à Região, tendo em conta que de montante 

a jusante os animais ficavam sempre nos Açores. Então a economia ficava também nos Açores, 

incluindo também os apoios para os produtores.” 

O Senhor Secretário Regional Agricultura, António Ventura referiu: “Bom, começando pela 

questão da transposição 265, que nós consideramos é que ao ser transposto para a Região teria 

que ser na sua totalidade e não ficar numa parte. Nós queremos transpor não deixando uma 

parte atrás, porque ao transpor ele deixa de existir. Portanto, consideramos que ao haver o 265 

devia ser na totalidade até porque as normas do transporte rodoviário de animais em território 

nacional já se aplicam a nível regional e, portanto, não havia, no nosso entendimento, qualquer 

alteração e poderiam ser todas acomodadas no decreto legislativo regional. Depois, a questão 

do acabamento e transporte interilhas, com a chegada ao período invernal, e o senhor deputado 

aprovou, não me recordo o mês, mas aprovou na Assembleia Regional também uma iniciativa 

do PS em que propunha apoios pecuniários aos animais detidos por via do mau tempo do 
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transporte marítimo. Isso é o que mais acontece nos Açores, são de facto essas dificuldades de 

Inverno. 

Chega-se agora a outubro e a novembro, é preciso fazer viagens extraordinárias de transporte 

marítimo, além daquelas que são regulares, porque por via maneio das Manadas é o tempo de 

retirar os animais jovens das mães. Isso acarreta um volume anormal de carga animal 

relativamente ao resto do ano. Por vezes e simultaneamente, não há nenhum ano em que não 

exista atrasos, dificuldades, mas também são ilhas em que o acabamento não é algo que se 

consiga realizar devido à estrutura produtiva, devido à orografia da ilha devido a uma prática de 

agricultura tradicional e, portanto, o acabamento de algumas ilhas é muito difícil. Aliás, já por 

duas vezes lançamos o concurso para a casa, para a sala de desmancha da Graciosa. O 

procedimento já foi lançado duas vezes e duas vezes o procedimento ficou deserto. Ou seja, não 

há interesse em algumas ilhas nos privados em alugar a sala de desmancha porque o negócio 

não é rentável. Claro que em termos de política objetivamente o anterior executivo como este, 

e qualquer executivo, o que quer é que as mais valias da produção sejam transferidas para uma 

transformação e que tenha ganhos, rendimentos locais designadamente com a mão de obra, 

designadamente com os ganhos de eficiência de carcaças e, portanto, transformar o animal vivo 

para carcaça é o objetivo de qualquer governo. Mas isto ainda não é possível, nem sei quando 

vai ser possível devido às especificidades de algumas ilhas.  

Este exemplo da sala de desmancha da Graciosa, é um exemplo claro de falta de interesse dos 

privados em explorar a sala de desmancha. Mas também nas Flores isto também acontece e 

mesmo algumas salas de desmancha que estão alugadas existe muitas reclamações 

relativamente ao aluguer e depois há aqui pedidos de isenção. Nós somos confrontados com 

disposições de quebras de rendimento porque, de facto, a transformação em vida da carcaça 

não é um processo regular, não é um processo que se consiga fazer um planeamento adequado 

e, muito mais, numa região dispersa por nove ilhas.  

Por outro lado, tem se verificado desde 2005 a 2020 uma quebra na exportação "in vivo", e isto 

é muito positivo e é muito saudável economicamente. Houve um decréscimo de cerca de 81%. 

Nós passamos de 45.730 animais em 2005 para 9.066 animais em 2000. Em 2020, a verdade é 

que houve aqui uma quebra de 10% naquele que foram os abates por cada questão da Covid. 

Estes animais que não foram abatidos tiveram que ser exportados. 

Também é verdade que as crises dos preços, não são crises só açorianas, obviamente são crises 

europeias e mundiais, mas também é verdade que no continente, sendo um espaço maior e não 

havendo a necessidade de atravessar o Atlântico, porque há outros meios de transporte, é 
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possível mudar esta carne in vivo, o armazenamento " in vivo", ou seja não abatendo fazendo 

recria, no continente do que fazendo aqui. Há mais possibilidades, oportunidades e capacidade 

de isto acontecer no continente. E os exportadores no continente nunca dizem que não, podem 

é baixar o preço.  Bom, mas a dada altura o que nos interessa, mais que o preço, é retirar os 

animais dos Açores e havendo essa essa limitação do transporte marítimo, naturalmente 

ficamos com dois problemas nos Açores com o excesso de carga animal por hectare o que vem 

dificultar, não só a questão dos apoios comunitários, mas essencialmente o maneio das 

explorações, em muito em particular, o "pisoteio" das pastagens   que leva a uma degradação 

elevada das mesmas com custos. 

Por outro lado, também isso tem implicações na bovinocultura de leite, em que se não houver 

uma retirada de animais o ciclo aliás um ciclo fecha-se com os engordadores aqui ou no 

continente.  Mas quando não há aqui tem que ser no continente porque as explorações de leite 

também só podem sobreviver se conseguirem vender todos os animais que consideram 

excedentários na manada e, portanto 20 % de uma manada, de 20 % de uma manada retida 

para recria das novilhas. Todos os restantes animais, para além dos 20%, tem que sair desta 

manada, forçosamente. Se não, um custo para a produção de leite e, portanto, não só a 

bovinocultura de carne. E esta fileira da carne tem várias implicações, implicações ambientais 

ao nível da proteção do solo, mas tem implicações também no rendimento dos produtores de 

leite e, portanto, isto não é algo isolado. Isto para dizer que o transporte marítimo, numa região 

como a nossa, é fundamental que continue a existir.  Que podemos melhorar as questões do 

bem-estar animal, estamos de acordo consigo. Obviamente vamos melhorar apurar e ver aquilo 

que é plausível de ser ajustado, daquilo que tem realidade. Também indo em contra aquilo que 

são os nossos recursos humanos e financeiros da Região e, portanto, esse debate, essa 

discussão, é saudável e necessária. Nas questões do Bem Estar Animal, da questão de o 

transporte marítimo impedir é que achamos que é impossível. 

Penso que respondi às suas questões senhor deputado, mas se me esqueci de alguma diga-me 

que volto a intervir, muito obrigado”. 

Dada a palavra ao Deputado Pedro Neves: “Obrigado senhor Secretário. Eu só queria pedir a 

palavra neste caso, de réplica, era apenas para ficar registado que o projeto número 4 do PS, 

que deu apoio extraordinário ao apoio extraordinário aos produtores da agropecuária das ilhas 

das Flores, o PAN foi o único que votou contra.  E votou contra para não sermos injustos para 

com os outros Florentinos que não tenham produções com vacas. Nós à partida queríamos que 

fosse justo para todos os Florentinos, numa altura em que toda todas as pessoas das flores 
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estavam com graves problemas tanto a nível financeiro, como a nível de transporte marítimo, 

seja de carga seja de passageiros seja aquele que for.” 

Deputado Rui Martins: “Desde já, por estar aqui uma vez mais para nos dar alguns 

esclarecimentos e eu vou ser, vou ser muito breve,  que obviamente o PAN aqui com este projeto 

Decreto Legislativo Regional já afirmou várias vezes mesmo nas audições anteriores que 

pretende criar um Regime Jurídico mas que seja para que existe, para que conste mas, na 

verdade, parece - me que não tem muita preocupação em que depois não seja aplicável e que  

no fundo estejamos a contribuir efetivamente para o bem estar animal. O deputado Pedro 

Neves, pois, certamente, verá a gravação.  

De qualquer das formas, há aqui muitas questões que o senhor secretário já referiu que tinha 

aqui para questionar tinha a ver exatamente com a questão da vigilância. A questão, também, 

dos veterinários acompanhar o transporte numa região em que sabemos que há imensas 

dificuldades sequer para contratar veterinários até para acompanhar partos no campo, nos 

prados, ou seja, as próprias associações têm tido imensas dificuldades em contratar. Mas 

gostaria também da sua apreciação relativamente à questão dos estabilizadores nos navios. À 

questão do IPMA ser consultado até duas horas antes para haver cancelamento, ou não, de uma 

viagem. Ou seja, se as condições do mar não permitirem o embarque, ou seja, se a condição do 

mar for previsível que haja turbulência durante a viagem pode-se fazer o cancelamento da 

viagem quer dizer qual é as implicações que isso possa ter, bem como o acompanhamento tanto 

no embarque como no desembarque por cidadãos pertencentes a ONG´s ou associações de 

cidadãs. Se considera que isto não poderia ser na verdade, atendendo à natureza da participação 

da participação cidadã, normalmente nas associações e nas organizações não governamentais 

que é tendencialmente voluntária. Se isso não seria na verdade uma forma de, por um lado, ou 

inviabilizar a exportação de animais uma vez que bastava que este elemento não aparecesse na 

altura do embarque e este não se poderia fazer ou pelo menos não de acordo com a proposta 

legislativa ou mesmo o desembarque. Ou seja, isso acontecendo como se isto não poderia ser 

por um lado inviabilizar ou por outro lado até atrasar aquilo que se pretende que seja célere que 

é o período da entrega dos animais ser o mais curto possível. 

Por outro lado, também relativamente às exceções, o facto de este Decreto Legislativo regional 

apenas excecionar para o transporte para o continente por exemplo os animais que necessitem 

de tratamento. Ou seja, pondo em causa a questão genética, por exemplo, e a importância que 

isso possa ter na economia regional e que até por vezes nem é uma questão de quantidade não 
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estamos a falar assim de tantos animais, não é, mas o facto nem sequer está excecionado. Pedia-

lhe a sua apreciação. 

O Secretário Regional da Agricultura, António Ventura, disse: “Senhor deputado Rui Martins,  

efetivamente  há aqui  também  situações em que a proposta de decreto legislativo contem, o 

nosso entendimento, além das que referi, as que o senhor deputado referiu, depende muito, 

obviamente, agora dos senhores deputados mas no nosso entendimento a questão dos 

estabilizadores, eu conheço estabilizadores de navios cruzeiros, penso que isso é um custo muito 

acrescido para os navios de transporte marítimo , mas  isso vai exigir do operador naturalmente  

um investimento e  esse investimento vai ser retirado aliás, aumentado aquilo  que é o  custo 

do contentor, e que já é elevado e, portanto, vai acrescer os custos mas, enfim, ao seguir com 

isto em frente. Aqui que vos peço, se isso for aprovado, é que se quantifique antes ser aprovado 

um conjunto de situações, porque se não se impede de uma maneira impede-se da outra, pela 

dificuldade do cumprimento daquilo que é o Decreto Legislativo. A questão do Instituto de Mar 

e da Atmosfera também, penso que é difícil, em prazo razoável e curto, dar este nível de 

confiança para a circulação desses navios. Essa questão tem que ser talvez colocada ao Instituto 

Mar, mas é mais um preceito burocrático que irá dificultar esta situação. 

A questão de um cidadão, nós não temos nada contra a questão do cidadão, devemos estar a 

favor da confiança das instituições públicas. Se o Decreto Legislativo remete, e muito bem, a 

uma direção regional, respeitando aquilo que é o governo próprio da Região, ou seja, uma 

instituição pública regional com competência, que tem técnicos formados, não é de agora, já há 

muitos anos. Tem técnicos competentes. Aliás, já disse isso em plenário, e torno a dizer, de valor 

reconhecido, nós temos uma Direção Geral da Agricultura que tem uma secção de Sanidade 

Animal, que é das melhores de todo o Portugal. E Isto também foi conseguido à custa, digamos 

assim, de facto de sermos uma região arquipelágica e à necessidade de ajustar normas de bem-

estar animal, a questão da via marítima, a questão da circulação interna, interilhas e, portanto, 

temos dos melhores técnicos por que que não devemos confiar na Direção Regional e desconfiar 

por via da existência de um cidadão, que não tem nada contra a presença, o que eu  digo  é que 

temos que confiar  do nosso governo próprio, nosso departamento e, portanto, a proposta de 

decreto legislativo, e muito bem, remete para a Direção Regional, e eu confio na Direção  como 

qualquer cidadão deve confiar, até prova em contrário. Portanto, são eles que têm, de facto, a 

competência, o conhecimento técnico, a experiência para fazer este acompanhamento e essa 

fiscalização do transporte. Aliás, como é feito. Eu posso-vos dizer relativamente às fiscalizações 

realizadas este ano. Fiscalizações realizadas pela Direção Regional da Agricultura, já no ano 2021 
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foram realizadas 40 fiscalizações dos Açores para Portugal, o que corresponde a 41 viagens, 13 

em Santa Maria, 21, por exemplo, em São Jorge e assim sucessivamente.  Até à data. Mas por 

exemplo, no ano 2020, foram realizadas 113 fiscalizações. Em 2019, 125 e, portanto, há aqui 

acompanhamento fiscalização e autos, obviamente, de contraordenação daquilo não é 

cumprido, e são muitos e muitos. Não são poucos porque quer por via da presença da imagem 

da carga animal por contentor, quer por maneio dos animais e, portanto, ninguém tem prazer 

em fazer isso, mas estão a cumprir o seu dever. E cumprem. E há muitos autos, muitas 

notificações relativamente ao embarque de animais e ao transporte. Portanto, eu confio, de 

facto, neste departamento, como qualquer cidadão deve confiar até prova em contrário. 

Depois, a questão dos tratamentos, eu acho que ninguém transporta um animal dos Açores para 

o continente para ser tratado. Isto nunca aconteceu, nem nunca, nunca vi isto. Mas pode vir a 

acontecer sendo que tudo é possível. Não há registo de ninguém acompanhar uma vaca, 

estamos a falar de animais de grande porte, como é o caso. Acho que temos portes que podem 

ir por via aérea. Ninguém leva uma vaca ou até mesmo uma cabra ou um suíno ao continente 

para ser tratado. Isso nunca aconteceu. Não tem registo disso.  Por outro lado, a questão da 

presença do médico veterinário, não só por ausência, não só por necessidade da existência 

desses técnicos, mas, repare, quanto é que não custaria por exemplo, isto acontece no contexto 

do transporte interilhas, os transportes dos suínos da Graciosa para a Terceira terão de ser 

acompanhados de um médico veterinário. A que preços chegariam esses suínos aqui à Terceira 

por exemplo ou da Terceira para São Miguel levar um caprino, a que preço chegaria esse caprino 

a São Miguel? Que exige a prudência do médico veterinário. E, portanto, há custos que se 

elevam aqui pela presença do médico veterinário.  É que o decreto legislativo não diz que tem 

de ser 20 animais por médico veterinário, ou 5 animais por médico veterinário. Eu acho que um 

animal tem de ter um animal tem de ter um médico veterinário interilhas, eu acho isso 

impraticável, a não ser que os senhores deputados entendam que tem que ser. 

Mas nós estamos aqui para opinar naquilo que no nosso entendimento é possível, não é possível 

daquilo que pode ser melhorado.  Mas cabe a nós dizer que é impraticável, de facto, 

determinadas situações que estão aqui, e situações que estão aqui. Isso não quer dizer que nós 

não somos o que o conceito é mau. O conceito é bom não é praticável. Tem é que ser melhorado 

e, portanto, eu já disse que a iniciativa do PAN tem esta virtude de por à discussão determinadas 

situações e a evolução dessas situações. Neste momento o modo como está, algumas são 

impraticáveis. E uma que nós somos redondamente contra, esta sim, é uma força da opinião é 

a questão de proibir o transporte de animais por via marítima. “ 
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Foi dada a palavra ao Senhor Deputado Rui Martins: “Se bem entendi, mas eu gostaria no fundo, 

de forma mais lacônica e abreviada, de perguntar se considera então que este projeto de 

decreto legislativo do PAN, tal como está, é uma forma encapotada de liminarmente proibir o 

transporte de animais vivos na Região Autónoma dos Açores?  Seja pela via de regulamentar de 

forma ou de regular de forma extensiva e exaustiva e até visualmente exagerada. Esta 

operação.” 

Deputado Pedro Neves: “Senhor Presidente, neste caso tem a ver com aquilo que o senhor 

deputado Rui Martins disse sobre aquilo que supostamente é a minha pretensão ou pretensão 

do meu partido. Quando está esplanada na iniciativa e não tem que inventar aquilo que não foi 

dito.  Aquilo que é o transporte marítimo de animais, a proibição para o continente ou para 

outro país e continuar a ter um transporte interilhas. Tudo o resto é apenas uma ilusão e um 

sonho do senhor deputado que eu acho que é uma ofensa achar à partida de que eu tenho algo 

encapotado que não faça encapotamentos.  Eu sou uma pessoa extremamente honesta e aquilo 

que eu pretendo dizer eu digo.” 

Secretário Regional Agricultura: “Senhor deputado Rui Martins, pois de facto o artigo 14º, 

número 4, é muito claro nisso:  é proibido o transporte marítimo de animais vivos para o exterior 

da Região. O que o senhor deputado diz, é muito bem, quando fala da questão encapotada é 

outra situação que temos que ponderar que é:  mesmo que se retire esse artigo número 4 é 

impraticável por via económica e pode ser impraticável pelo modo como está, se não é pela 

proibição é por via de um conjunto de exigências que não é possível satisfazer a curto prazo nem 

médio prazo. Uma é a via direta, mas o nº 4 torna-se impraticável do modo como estamos, 

depende dos senhores deputados, de facto, encontrar meios financeiros para que isso exista. 

Neste momento tirando mesmo o nº 4 não é possível exportar com essas exigências todas.” 

Deputado Rui Martins: “Eu fiz agora porque queria deixar, obviamente, o senhor secretário 

responder que foi feito no decorrer de uma pergunta que lhe fiz e obviamente estava à espera 

de uma resposta. Mas era  só para dizer à mesa, e no fundo também aos senhores deputados,  

e nomeadamente  áquilo que foi dito acerca das  conjeturas que eu eventualmente pudesse 

estar a fazer, mas decorre exatamente, e acho que fui bem claro naquilo que disse, que é ao 

estarmos a colocar determinadas condicionantes num determinado transporte que nós 

sabemos que neste momento nem sequer as transportadoras têm capacidade de o poder 

executar se não é uma forma de nós estarmos a proibir liminarmente o transporte de animais 

vivos dentro da Região Autónoma dos Açores,  porque os outros já está vertido na lei ou na 

proposta de decreto legislativo regional. Eu julgo fui bem claro naquilo que afirmei e não 
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percebo por isso a insinuação de eu ter alguma ilusão quanto àquilo que eram as pretensões 

deste diploma. Não tenho ilusão nenhuma, são bem claras. Nota, se isso fosse aplicado, se isto 

fosse votado, se subisse no próximo plenário e fosse aprovada tal como está, acabava-se o 

transporte de animais na Região.” 

Deputado Luís Soares: “Senhor Secretário Regional. De uma forma aqui, muito direta muito 

objetiva, até porque a Secretaria de Vossa Excelência já deu provas de que se preocupa com as 

questões do bem-estar animal, e vou ser muito objetivo, porque já hoje referi aqui várias vezes 

que não se pode dissociar aqui duas questões: o bem-estar animal e a questão económica. Nos 

Açores os animais, que concretamente nós estamos a referir, viajam também por via marítima. 

Por isso, a pergunta que coloco a vossa excelência de forma objetiva é se dispõe desses números, 

quantos produtores existem na região e que fazem este tipo de exportação de animais vivos?  

Quantos animais circulam interilhas? Que nós temos um número que foi adiantado aqui hoje, 

mas eu não consegui perceber realmente, se estamos a falar do total ou se é daqueles que saem 

da Região. Portanto, aqueles que se movimentam interilhas e aqueles que saem da região e 

depois se há algum número relativamente ao impacto económico que este setor de atividade 

tem na economia Regional.  

Secretário Regional Agricultura: “Senhor deputado Luís Soares, perguntas pertinentes e que de 

fato merecem ter respostas diretas, outras perante a sua pertinência merecem melhor reflexão 

e melhor trabalho da nossa parte, que não temos. A questão dos exportadores, chamados 

organizadores em letra de lei, neste momento existem 67 nos Açores. A questão do impacto 

económico com essas condicionantes todas não é fácil, até porque há aqui situações que não 

são da nossa alçada, como a questão dos estabilizadores, dos operadores, a câmaras de 

vigilância. São tudo situações que fogem à nossa responsabilidade. A única coisa que lhe posso 

dizer a nível de perceção, e não a nível de pormenor técnico, mas a minha perceção e a perceção 

dos técnicos, é que isso iria tornar inviável no transporte marítimo e nós estávamos com um 

nível de rigor e exigência que não existem mais parte nenhuma da Europa, perante a consulta 

que nós fizemos.  Mas não lhe posso dar números do impacto direto, deste impacte económico.  

Relativamente às questões do bem-estar animal, tem sido uma preocupação deste Governo na 

gestão do bem-estar animal, voltar a entregar no Parlamento uma iniciativa para relativamente 

aos animais de companhia de modo a melhorar aquilo que é o relacionamento e o respeito do 

ser humano para com estes animais de companhia, e até fazer desaparecer nomes como animais 

errantes ou vadio e obrigando a uma base de dados e a campanhas de vacinação. 
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O diploma dentro em breve dará entrada na Assembleia, demonstrando aquilo também 

continua a ser a nossa preocupação naquilo que também sentem em si as preocupações da 

sociedade organizada à volta dos animais de companhia, mas também de muitas pessoas de 

forma particular , aliás, é também do senhor deputado Pedro Neves, das suas intervenções e 

portanto, nós não fazemos ouvidos moucos a essas pertinências e essas manifestações, desde 

que obviamente seja aplicável, nós não consideramos em excesso.  

Da nossa parte, naturalmente estamos aqui para ir de encontro àquilo que são as exigências da 

sociedade. Portanto, tanto quanto em breve as questões de bem-estar animal dos animais de 

companhia dará entrada no parlamento regional. Portanto, sessenta e sete organizações de 

impacte económico, não consigo dizer.  Animais exportados, eu tenho aqui um número 

relativamente ao ano 2020, interilhas, num registo que pode não ser muito rigoroso, de 1179 

animais que circularam, mas isso são animais que receberam o apoio. Há um conjunto de 

animais, com mais idade, que não receberam o apoio que não estão nos nossos registos. Isso é 

uma lacuna que nós também identificamos e que temos que registar esta circulação de animais 

vivos interilhas.  Como existe também uma lacuna de entrada e de saída de alimentos da Região, 

estatisticamente e que estamos a trabalhar sobre isso.  Mas o número que eu tenho dos animais 

que receberam apoio relativamente à sua expedição de Santa Maria, Graciosa, Flores e Corvo 

para as ilhas de São Miguel, Terceira, Pico e Faial, onde se pode fazer o acabamento, e existem 

engordadores interessados neste acabamento são 1179 animais, são 1179 bovinos.” 

DA AUDIÇÃO À REPRESENTANTE DA EMPRESA QUINTA DOS AÇORES: 

A Eng.ª Helga Barcelos, em representação da entidade Quinta dos Açores, iniciou a sua 

intervenção no âmbito do projeto Decreto Legislativo proposto pelo PAN:  

“Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite que nos foi colocado, relativamente à 

auscultação da empresa Quinta dos Açores, por forma a poder ser incluído o nosso contributo, 

no âmbito do projeto de Decreto Legislativo Regional proposto pelo PAN, para o “Regime 

Jurídico de Transporte Marítimo e Rodoviário de Animais na Região Autónoma dos Açores”. 

Importa referir que a Quinta dos Açores se insere num grupo de empresas, que atuam desde a 

produção primária (produção de leite e de carne), passando pela transformação, 

comercialização, distribuição e inclusive venda ao retalho e consumidor final.  

A empresa Quinta dos Açores, anteriormente designada por Açorcarnes, surgiu precisamente 
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com a intenção de valorizar a fileira da carne e do leite, pretendendo trabalhar a carne na região 

para posterior exportação para o mercado do continente português e outros. Iniciámos a nossa 

história no mercado da carne em 1997, numa altura em que a maioria dos matadouros não 

existiam, ou não estavam homologados pela CE. A principal intenção da criação da empresa na 

altura, era precisamente reduzir ao máximo o número de animais que eram exportados em vida, 

canalizando estes para o abate na região, para a sua exportação em carcaça e posteriormente 

em carne desmanchada e fatiada, contribuindo para a valorização do produto. Esta é uma 

realidade que hoje nos orgulha e que temos noção do contributo positivo que demos enquanto 

operadores neste sector, para a atual fileira da carne ter um desenvolvimento na balança 

regional positivo. É certo que ainda temos um longo caminho pela frente, mas muito já foi feito 

por esta fileira na região. Os animais vivos que atualmente são exportados para fora de região, 

representam, salvo erro, aproximadamente 11% do total de animais que são expedidos. 

Importa também referir, que fruto contacto direto que temos com o consumidor final e com os 

nossos clientes da Grande distribuição, estamos conscientes da importância e elevada 

prioridade das questões do Bem Estar Animal. Fomos provavelmente a primeira empresa da 

região, a alertar a Secretaria da Agricultura, para importância de termos equipas formadas em 

Bem Estar Animal, que possam dar o devido acompanhamento às explorações e aos produtores, 

assim como, auditar as práticas de produção e transporte para que os Açores possam ser uma 

região exemplar nas questões do Bem Estar Animal. A agropecuária tem um papel fundamental 

na economia da nossa região, a subsistência deste sector e o seu sucesso económico futuro, 

dependerá forçosamente por garantir o bem-estar animal, a qualidade e segurança alimentar 

ao longo de toda a cadeia produtiva. 

Assim sendo, congratulamos a apresentação de uma iniciativa que tem por base e consideração, 

as questões de garantia do bem-estar animal ao longo do transporte marítimo e rodoviário. 

Penso que é consensual que podem ser implementadas melhorias nas condições de embarque, 

transporte e descarga no destino, desde que exequíveis, realistas e possíveis do ponto de vista 

económico”. 

Relativamente à exposição de motivos colocados pelo PAN no projeto de Decreto Legislativo 

Regional, antes de expor a sua opinião ao Decreto, chamou a atenção a alguns pormenores que 

não estão totalmente corretos na forma como são expostos, gerando uma visão negativa e 

generalizada sobre todo o transporte, quando na realidade tem havido um grande progresso na 
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região, face ao que era feito anteriormente relativamente ao transporte e ao cumprimento do 

Decreto-Lei 265/2007. 

Começou por comentar um parágrafo da proposta, da página 5, onde se lê: “os animais de baixo 

valor económico (por exemplo, animais "gastos" mais velhos que no final de seu uso sendo 

transportados para abate) não recebem transporte que atenda a todas as suas necessidades 

básicas”. 

A maioria dos animais sujeitos a transporte marítimo na região, são animais jovens, entre os 8 e 

os 12 – 16 meses. Animais que em termos de condições corporais, não estão em forma para 

o abate imediato e que devido a condicionantes na engorda dos mesmos (por falta de espaço, 

pastagens em condições e disponibilidade de alimento, entre outros), são vendidos para 

posterior engorda e acabamento. 

Continuou para a página 6, e no seguimento do parágrafo que reflete existir “relatos de 

contentores sobrelotados, privação de local de repouso, de abeberamento e comida, amarrações 

desnecessárias e traumáticas; embarque e desembarque com mau tempo; horas exageradas de 

permanência em espera para viajar ou mesmo uso de gruas para içar animais e uso de descargas 

elétricas são recorrentes, quando não a morte por trauma e falta de cuidados especializados a 

bordo.” Disse que esta não é a realidade generalizada de todos os transportes. A maioria dos 

animais são transportados em contentores arejados, com camas de palha, sem amarrações, com 

a devida disponibilidade de água e comida e com capacidade para repousarem. Acrescentou que 

é importante também desmistificar aquilo que é a imagem que se passa sobre o transporte. Não 

querendo com isso afirmar que corra tudo bem nos transportes, e sabe que nem sempre 

acontece, mas também o cenário não é tao negro como se faz transparecer! 

Referente à frase “a consolidação da indústria da carne nas últimas décadas resultou em 

menos matadouros, também forçou animais a suportar viagens mais longas.”, não concorda ser 

esta a realidade da Região, uma vez que têm sido efetuados investimentos na rede de 

matadouros de todas as ilhas e no melhoramento das infraestruturas, permitindo o abate dos 

animais na sua ilha, a redução do transporte de animais vivos interilhas e para fora da região de 

uma forma natural e não imposta por legislação. 

Relativamente ao Projeto de Decreto Legislativo Regional para o Regime Jurídico de Transporte 

Marítimo e Rodoviário de animais na Região Autónoma dos Açores, referiu alguns Artigos que 

deixam alguma preocupação. Informou que, aqueles que não foram referidos é porque 

concordam na integra com o seu conteúdo: 
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“Artigo 3º 

Definições 

Nas Definições, parece-nos importante manter no ponto d) “Local de Partida” as exceções que 

constam do Regulamento Comunitário nº 1/2005, nomeadamente: 

“No entanto, os centros de agrupamento que tenham sido aprovados em conformidade com a 

legislação comunitária no domínio veterinário podem ser considerados locais de partida, desde 

que: 

i) a distância percorrida entre o primeiro ponto de carregamento e o centro de agrupamento 

seja inferior a 100 km; ou 

ii) os animais disponham de material de cama suficiente e tenham sido desamarrados, se 

possível, e abeberados durante, pelo menos, 6 horas antes da partida do centro de 

agrupamento;” 

Artigo 5º 

Obrigações 

Ponto 1 – Obrigatoriedade da instalação de um sistema de CFTV, nos locais onde os animais se 

encontrem acondicionados. 

Não vemos como operacionalizar esta questão. Em primeiro lugar não está definida de quem 

seria esta responsabilidade. Conhecendo grande parte dos centros de agrupamento para carga 

e descarga dos contentores, assim como, os próprios contentores de transporte, não vemos de 

que forma este ponto pode ser operacionalizado, assim como, tendo em conta as atuais políticas 

do Regulamento Geral de Proteção de Dados, por parte de todos os intervenientes no circuito;  

Artigo 6 

Higienização 

A higienização dos locais onde os animais são acondicionados é um fator muito importante para 

o bem-estar do animal. No entanto, obrigar a uma higienização de 4 em 4 horas parece-nos 

excessivo. Mesmo no caso dos animais de feiras, alto valor genético, com um trato especial em 
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momentos de concurso, as camas são limpas de 24 em 24 horas, ou de 12 em 12 horas. 

Parece-nos de facto excessivo, principalmente com as condicionantes de limpar contentores 

em navios, a obrigação de o fazer de 4 em 4 horas. Devem sim, no nosso entender, garantir 

sempre que necessário, a devida reposição do material de cama, de forma a proporcionar um 

maior conforto ao animal; 

Artigo 10º 

Operações de carga e descarga dos animais. 

No Artigo 10, sendo, e bem, admitida como entidade competente a Direção Regional da 

Agricultura e nomeando esta, um médico veterinário para acompanhar as operações de carga 

e descarga de animais, não percebemos a necessidade destas operações terem de ser 

acompanhadas por um representante da sociedade civil membro de uma Organização Não 

Governamental (ONG), conforme consta do ponto 3. 

Um elemento da sociedade civil, sem formação na área animal e de bem-estar animal, será 

certamente um elemento que poderá criar entropia, num processo que se pretende ser célere 

e organizado. Além disso, demonstra desconfiança relativamente àquele que é o trabalho do 

médico veterinário. É importante não esquecer, que eles são a classe fiscalizadora de todo o 

processo ao longo da cadeia produtiva. Eles estão presentes nas cargas e descargas, nos 

abates, nas desmanchas e transformação. Descredibilizá-los nesta fase do processo, no nosso 

entender seria descredibilizar toda a restante cadeia do produto. Do que conhecemos e temos 

a experiência, sabemos que levam muito a sério e com muito mérito profissional, aquelas que 

são as suas funções como organismo fiscalizador da lei. 

No ponto 4 do artigo 10º, parece-nos, que no caso de o animal ser recusado para carregamento, 

deverá haver a possibilidade de o mesmo ser transportado para o local de abrigo, ou então, 

regressar à exploração de origem, que certamente é a condição que causa menor stress ao 

animal; 

Artigo 11º 

Manuseamento e transporte marítimo de animais 
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Ponto 7 – parece-nos excessivo a obrigatoriedade de ordenha do animal de 6 em 6 horas. Em 

situações normais, os animais são ordenhados de 10 em 10 ou de 12 em 12 horas. Pensamos 

que poder-se-ia perfeitamente assumir um intervalo entre ordenhas de 10 a 12 horas, até 

porque em situação de transporte, o animal irá certamente reduzir o leite disponível; 

Artigo 12 

Outras Condições de Transporte 

Ponto 8 – Em caso de morte durante a viagem, no nosso entender deve ser previsto um 

contentor para acondicionamento do cadáver e posterior tratamento como subproduto de 

origem animal; 

Ponto 9 – Relativamente aos animais serem transportados, preferencialmente, em navios com 

estabilizadores; - Dependerá da capacidade dos armadores, de possuíram navios com 

estabilizadores- deixou nota que esta é uma área que não dominam porque não tê 

conhecimento de qual a capacidade dos atuais armadores terem ou não estabilizadores nos 

navios e que esta situação deverá ser considerada com os armadores para que depois não seja 

restringida a questão do transporte.  

Ponto 11 – Parece-nos difícil conseguir informação com 5 dias de antecedência ao embarque, 

até porque muitos dos embarques interilhas são por vezes resolvidos em menos de 48 horas. 

Artigo 14º 

Proibições 

Ponto 1 – Pensamos que esta cláusula poderá colocar em causa todos os transportes 

efetuados durante o Inverno; 

Ponto 5 – Discordamos totalmente com a proibição de efetuar o transporte marítimo de 

animais vivos para o exterior de região.  

Interessa que na área das carnes, que o produto fique na Região, mas como a tendência natural 

é a diminuição dos transportes, com a sua proibição, pode ser altamente penalizador para as 

ilhas mais pequenas e com maiores dificuldades de acabamentos, assim como, para a 

exportação de animais de alto valor genético.  
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Percebo que é importante que fique este valor na Região, mas também é importante que as 

pessoas possam decidir a quem é que querem vender o produto e o quem lhes traz mais valias. 

Penso eu que em nenhuma situação tem-se recorrido ao transporte de animais vivos por 

motivos de realização de tratamento médico-veterinários;  

Artigo 16º 

Base de Dados 

Ponto 1 e ponto 2 – os Serviços de Desenvolvimento Agrário geralmente têm acesso a toda 

esta informação e penso que a mesma pode ser facultada a quem solicitar. Pensamos ser 

desnecessário ter esta informação numa base de dados de acesso público e no caso de ser 

para avançar é necessário descrever de quem será a responsabilidade de colocação destes 

dados, sendo um trabalho acrescido inerente ao transporte dos animais. 

Capítulo III 

Transporte Rodoviário de Animais 

Artigo 18º 

Transporte Rodoviário 

Ponto 8 – Deve ser obrigatória a disponibilização de bebedouros com água para os animais em 

transporte de longa duração, não sendo necessário em transportes de curta duração. Até 

porque a presença de um bebedouro nas carroças para transportes de curta duração, é um 

elemento oneroso para os lavradores e poderá, também, provocar lesões ao animal no 

momento de carga e descarga.” 

Sugeriu haver nesta alínea uma exceção para os transportes de curto prazo; 

“Artigo 20º 

Condições de Transporte 

Ponto 6 

b) – É importante não esquecer que a maioria destes animais está em liberdade na 

Pastagem todo o ano, sujeitos diariamente às intempéries e a variações de temperatura. O que 

melhor funciona é deixar o animal na sua situação normal; 

h) a cobertura, em animais que estão habituados a estar em liberdade, pode ser um 
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fator de stress. Quanto mais fechado for o ângulo de carregamento, maior é o stress do animal 

no momento da entrada; 

Artigo 22º 

Manuseamento no transporte rodoviário 

Ponto 2 

f) – infelizmente tratando-se de animais irracionais, esta é uma forma que tem de ser 

utilizada para fazer o animal deslocar-se no sentido pretendido; 

Tendo conhecimento que está a ser revisto o Regulamente Comunitário nº1/2005 e a 

legislação do Bem Estar Animal, achamos necessário que esta iniciativa seja novamente 

discutida após estas alterações.” 

Foi dada a palavra ao Deputado Pedro Neves do PAN, que começou por deixar uma nota 

explicativa sobre alguns pontos que foram referidos pela Eng.ª Helga Barcelos. Não concordou 

com a sua opinião, salientando que as interpretações, entre ambos, eram vistas por vertentes 

diferentes em termos de interpretação e que houve discordância: “a Sra. Eng.ª vê isto como um 

produto e eu vejo como animais, como seres vivos!”.  

O Deputado Pedo Neves, discordou também da afirmação da Sra. Eng.ª Helga sobre a lotação 

nos transportes, quando a mesma referiu não ser “um cenário assim tão negro”.  

Justifica ser um caso factual, sendo algo que consegue provar com um documentário fotográfico 

de vários Portos, que inclui registos das datas de cargas, pessoal tripulante e de quem pertencia 

o respetivo carregamento.  

“Apesar de sermos obrigados a robustecer as regras e a lei da Norma Europeia, vemos um 

definhar da Lei em conivência de quem está dentro deste negócio. Não me refiro a todos, até 

porque conheço empresas que querem que os animais tenham as suas condições bem 

salvaguardadas. Tenho uma visão completamente oposta aquando da trasfega, em navios com 

contentores de sobrelotação, em cima uns dos outros.” 

Deu um exemplo, da semana passada em que o normal seria um navio carregar 9 contentores 

das Flores e tinha 14 com sobreposição.  

Referiu ainda que a Lei Jurídica Nacional já tinha mudado, daí que, o problema das intempéries, 

fazem com que tenha que ser assumido que quando há animais vivos, não é a mesma coisa que 
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uma mercadoria, a água do mar entra nos navios e os animais ao consumirem essa água do mar, 

morrem por falência dos órgãos.  

Continuou dizendo que a iniciativa do PAN é para conseguir reduzir as exceções que existem: “o 

fechar dos olhos de vez em quando, sempre quando o negócio é prioritário e nunca é os 

animais.” Pretendem reverter este assunto, querendo que os animais sejam a prioridade e só 

depois vem o negócio.  

O Deputado Pedro Neves referiu que os estabilizadores foram retirados da iniciativa do PAN, 

ficaram em termos facultativos, não sendo uma obrigatoriedade, também devido à realidade 

açoriana dos nossos navios.  

Sobre a descredibilização dos Médicos Veterinários disse: “nunca o PAN quis isso, nem 

descredibilizar as ONGs, pelo que entendo, a Sra. Eng.ª Helga está a tentar demonstrar que as 

ONGs não percebem nada do assunto, pelo contrário, a maior parte das pessoas dessas ONGs, 

são juristas e estão dentro do direito animal. Pode não ser da parte produtiva, mas é da parte 

da lei e que a conhecem melhor que ninguém, isso poderá ajudar e, ao mesmo tempo, 

credibilizar os médicos veterinários porque muitas vezes pensa-se que os médicos veterinários 

não estão a ser profissionais em algumas das cargas porque como é que seria possível alguma 

carga existir se o médico desta especialidade fosse isento?  Por isso com as ONGs, estamos a dar 

credibilidade à própria carga, ao produtor, ao médico veterinário que é o fiscalizador e até às 

próprias entidades autoritárias. O PAN acha que dar credibilidade, não descredibiliza o médico 

veterinário, é exatamente o contrário.  

O Deputado Pedro  Neves colocou a seguinte questão à Eng.ª Helga Barcelos sobre a logística 

eficiente: “A Senhora, no seu preâmbulo deu dados, dados estes que nós temos e nas audiências 

anteriores, o próprio PAN demonstrou que esta iniciativa de transportes de animais vivos e a 

limitação para o continente tem a ver com a alteração desde o ano 2000 até agora, tendo em 

conta que nós aumentamos exponencialmente a exportação em carcaça e não de transporte de 

animais vivos, que vem uma redução drástica. Tanto que, em carcaça nós aumentamos 1818% 

relativamente a 2000 e 2001 foi o nosso mínimo nos Açores e um oposto que a saída dos animais 

houve uma redução de 529%, quando em 2000 foi o nosso máximo de saída de animais vivos. 

Tendo em conta isso que é algo residual nos Açores, neste momento, o envio do transporte de 

animais vivos apesar de o reconhecer que a parte genética, como já se falou, mas isso é algo que 

é bastante reduzido. Se um transporte de animais vivos das Flores, do Pico, imaginemos do 

Corvo ou da Graciosa, que em vez de ir para o continente, não poderá ir para as ilhas maiores, 

nomeadamente a Terceira e São Miguel que têm tanto em termos de, da parte geográfica temos 
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alguma limitação geográfica nas Flores, em termos de engorda desses animais, não poderão ir 

para a Terceira e para São Miguel ao invés de ir para o continente? Eu não estou a falar em 

termos de preferência económica, assim sendo olhávamos só para os números e não ao ser vivo, 

mas não há a possibilidade de enviar os animais vivos e não limitar para as ilhas mais pequenas 

e nós não queremos fazer isso, mas enviar para São Miguel e Terceira para engorda em vez de 

enviarmos para o continente e termos que meter os animais numa situação em que 

supostamente vamos causar sofrimento, vamos aumentar stress, a dor, sabendo à partida o que 

é que acontece no Continente e também do tempo de espera, desde o transporte, por exemplo 

das Flores, até chegar a São Miguel, ficar em São Miguel à espera de um novo transbordo de 

navio, que vai normalmente para o Funchal, depois do Funchal carregarmos novamente o navio 

e só depois vai para Lisboa e às vezes consegue ser mais 2 semanas os animais nunca saem dos 

contentores e mais uma vez afirmo que não estou a inventar, tendo provas factuais do que 

acontece. Quando se carrega um animal nas Flores, nunca mais sai até Lisboa. Saem apenas para 

entrar dentro de um camião para ir para Alcochete para engorda. Não acha que nós poderíamos, 

e não falo na parte da engorda porque como disse, se os animais ficarem cá a economia fica cá 

nos Açores, nós não enviamos para o continente porque perdemos a maior parte desse produto, 

não seria melhor enviarmos para as ilhas maiores que têm esse acabamento e com matadouros 

certificados.” 

No uso da palavra a Sra. Eng.ª Helga Barcelos referiu que quando fala da carne fala do produto 

e quando fala em animal, fala num ser vivo, e que ninguém melhor que ela entende os animais 

como seres vivos. Acrescentou ainda que foi criada no meio de vacas, no meio de cavalos, e a 

sua vida foi sempre ligada a estes seres vivos. Disse saber muito bem o que é abraçar uma vaca 

e o que é que é ter sentimentos pelos animais, portanto não entender que está a olhar para eles 

só na forma de produto. Além disso, adiantou dizendo que não disse que existiam situações 

erradas ao nível do transporte marítimo, sabe que elas existem, só gostava era de transmitir que 

não é a totalidade das situações, para não se pensar que todos trabalham de uma forma 

incorreta.  

Continuando, disse que a situação melhor, quer para os animais, quer para a Região seria estes 

animais serem acabados cá: “estando nós na área das carnes, às vezes há falta de matéria prima 

e, neste caso tenho que falar como produto, há falta de matéria prima e se esses animais forem 

acabados na Região, todos nós ganhamos com este contributo. A verdade é que, se este Decreto 

Legislativo funcionasse a partir de amanhã, não estavam reunidas as condições para que as 

coisas funcionassem, para já porque não existem ainda, nas duas ilhas maiores São Miguel e 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

CAPADS|63 

Terceira, muitas vezes os centros de acabamento não têm capacidade para receber todos os 

animais que são exportados das outras ilhas, ainda não têm essa capacidade, portanto, teria que 

haver se calhar mais algum investimento na área do acabamento de animais nestas duas ilhas, 

e atualmente não há de facto uma ligação direta das outras ilhas à Terceira. Geralmente a 

grande alternativa é de facto São Miguel o que depois restringe podermos vir a criar uma 

situação de monopólio em termos económicos para os fornecedores, é importante termos esse 

cuidado, é apenas essa chamada de atenção que eu gostaria de fazer, claro que sim, para nós 

era preferível que os animais ficassem na Região, mas é importante também não esquecermos 

a questão dos animais de alto valor genético que podem dar um grande contributo aqui a 

valorização da fileira do leite e da fileira da carne na Região.” 

O Deputado Pedro Neves na sua réplica, no seguimento ao que foi citado pela Sra. Eng.ª, 

acrescentou que, na sua opinião, o produtor não pode ter a sua preferência quando se trata de 

um animal vivo, quando à partida vamos estar a exercer sofrimento sobre o próprio animal.  

 

POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer de abstenção com reserva de posição   para 

plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para 

plenário, relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para plenário, 

relativamente à presente iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do PPM emitiu parecer de abstenção com reserva de posição para 

plenário, relativamente à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PAN emitiu parecer favorável, relativamente à presente 

iniciativa. 
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CONCLUSÕES E PARECER  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deliberou, por maioria, com o voto a favor do PAN, e 

com as abstenções com reserva de posição para Plenário do PS, PSD, BE e do PPM, emitir parecer 

favorável, relativamente ao Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII – “Regime 

Jurídico de Transporte Marítimo de Animais na Região Autónoma dos Açores”. 

 

Ponta Delgada, 2 de dezembro de 2021. 

 

 

A Relatora, 

 

(Valdemira Gouveia) 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

  

 

O Presidente 

 
 

(José Gabriel Eduardo) 
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Maura Soares

Assunto: Trybio, Pedido de parecer sobre Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII - transporte 
marítimo de animais

Anexos: S2467-2021.pdf

 
 

De: Trybio <info@trybio.pt>  
Enviada: 25 de agosto de 2021 11:00 
Para: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt> 
Assunto: Trybio, Pedido de parecer sobre Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII ‐ transporte marítimo de 
animais 
 

Exma. Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Bom dia, em resposta ao vosso ofício S/2467/2021 23-07-2021 e apesar de já ter terminado o 
prazo a 23 de agosto, no que respeita ao n.º 1 do artigo 8.º do Projeto de Decreto Legislativo 
Regional a Trybio considera excessiva a presença de médico-veterinário devido à escassez 
destes profissionais na Região Autónoma dos Açores. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção da Trybio – Associação de Produtores e Consumidores de Agricultura Biológica 

 

-------- Mensagem Original -------- 

Assunto: Pedido de Parecer ‐ Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII – Regime jurídico de transporte 
marítimo de animais na Região Autónoma dos Açores 

Data: 2021‐07‐23 19:58 
Remetente: Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares@alra.pt> 

Para: "info@trybio.pt" <info@trybio.pt> 

 

Exmos. Senhores, 

  

Trybio – Associação de Produtores e Consumidores de agricultura Biológica 
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Encarrega-me a Sra. Presidente da Comissão Especializada Permanente de 
Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de remeter o 
ofício n.º 2467/2021. 

  

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

Narsélia Bettencourt 

Assistente Técnica 

Setor de Atividade Parlamentar 

Assembleia Legislativa da R.A. Açores 

Vice-Presidência CALRE 2021 

Rua Marcelino Lima – 9901-858 Horta 

Voip: 600646 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros 
eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) 
pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu destinatário, 
solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua 
destruição, notificando o remetente. 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de 
informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em 
consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua 
integridade. 

  

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is 
confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If 
you are not the intended recipient, you are kindly requested not to make any use 
whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the message, 
thereby notifying the sender.  

DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its 
electronical transmission and consequently does not accept liability for any fact 
which may interfere with the integrity of its content. 
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Fátima Santos

De: Berta Tavares
Enviado: 26 de outubro de 2021 09:29
Para: arquivo
Assunto: FW:  CAPADS - Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII (PAN)- envio de parecer
Anexos: Projeto de Decreto Legislativo Regional n.24XII(PAN)-parecer FAA.pdf

 
 

De: Federação Agrícola <geral@faa.pt>  
Enviada: 26 de outubro de 2021 09:18 
Para: Berta Tavares <btavares@alra.pt> 
Assunto: CAPADS ‐ Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII (PAN)‐ envio de parecer 
 

Exma. Sra. Berta Tavares, 

Encarrega‐me o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Sr. Jorge Rita, de remeter, como o combinado; o 
parecer sobre a iniciativa da Representação Parlamentar do PAN/Açores relativa ao Projeto de Decreto Legislativo 
Regional – “Regime Jurídico de Transporte Marítimo de Animais na Região Autónoma dos Açores”, apresentada na 
Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 
Paulo Costa 
Técnico Superior 

______________________________ 
 

 
Av. Ã lvaro M. Homem, 31 
9700-017 Angra do HeroÃsmo 
Tel/fax: +351 295 628350 
Email: info@faa.pt 
URL: www.faa.pt 
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Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII (PAN) – “Regime Jurídico de Transporte 
Marítimo de Animais na Região Autónoma dos Açores 

PARECER 

15 de outubro 2021 

Considerando que a Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (CAPADS) solicitou, para além da audição, um parecer a esta Federação 
relativamente à iniciativa da Representação Parlamentar do PAN/Açores sobre Projeto de 
Decreto Legislativo Regional – “Regime Jurídico de Transporte Marítimo de Animais na Região 
Autónoma dos Açores”, vimos pelo presente congratular a inclusão do nosso contributo. 

Antes de prosseguir sinalizar que a CAPADS solicitou pareceres a diversas organizações não-
governamentais de defesa dos animais, mas não foram consultadas organizações de 
produtores das ilhas onde a expedição por via marítima de animais é mais expressiva, ficando 
em falta relatos das necessidades, constrangimentos e reivindicações que são particulares e 
que poderiam complementar e enriquecer a discussão em torno de um assunto tão sensível 
para a atividade agropecuária. 

Considerando as conclusões do Relatório Especial do Tribunal de Contas Europeu (TCE) sobre o bem-
estar animal em que refere que «as normas regulamentares da UE em matéria de bem-estar dos 
animais são das mais rigorosas a nível mundial e incluem requisitos gerais em matéria de criação, 
transporte e abate de animais de criação, bem como requisitos específicos para determinadas 
espécies»;  

Considerando a Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de novembro de 2015, sobre uma nova 
estratégia para o bem-estar dos animais para o período de 2016-2020 que «insta paralelamente a 
Comissão a ser mais ambiciosa e a incluir, atribuindo-lhe elevada prioridade, a reciprocidade das 
normas relativas ao bem-estar dos animais, enquanto preocupação de índole não comercial, na sua 
política comercial e nas negociações de acordos comerciais internacionais, assim como a promover o 
bem-estar dos animais em países terceiros, exigindo normas relativas ao bem-estar equivalentes para 
os animais e os produtos importados, associadas a controlos rigorosos; que existem desequilíbrios na 
cadeia alimentar que colocam o produtor primário em desvantagem e que esta situação limita a 
margem para investimentos no domínio do bem-estar dos animais a nível das explorações; que os 
produtores estão sobrecarregados com obrigações administrativas e que, num contexto de busca 
permanente de simplificação administrativa, esta estratégia europeia não deve aumentar as atuais 
responsabilidades». 

Tendo em conta que o bem-estar dos animais está intimamente ligado à sanidade animal e também 
à qualidade dos produtos edíveis, quaisquer criações e/ou alterações regulamentares deverão 
igualmente considerar os esforços dos Agricultores, e os anseios dos consumidores. 

O transporte marítimo de bovinos foi em tempos um importante canal de escoamento comercial, uma 
vez que não se observavam condições de abate e processamento de carne suficientes para constituir 
uma alternativa. Com a melhoria nas condições de produção, da seleção genética e dos investimentos 
de construção e remodelação da rede regional de abate, a expedição de animais inter-ilhas e da Região 
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para o território continental e o arquipélago da Madeira tem observado uma expressiva diminuição. 
A título de exemplo, entre o ano de 2010 e o de 2019 (período pré-pandémico) essa redução foi de 
40%. Se recuarmos a 2005 esse valor passa para 80%. 

Contudo, é importante referir que em algumas ilhas o escoamento de animais é sazonal, i.e. coincide 
com a entrada do inverno onde é necessário reduzir o encabeçamento para que exista alimento 
suficiente; sendo expedidos para outras ilhas e para o exterior na sua maioria animais jovens já 
desmamados (i.e. entre os 8 e os 12 meses), como é o caso da ilha das Flores. Em complemento 
também referir que, o modelo de transportes marítimos é muitas vezes deficiente, particularmente 
nas ilhas mais periféricas aos principais portos de saída e de entrada da Região, o que impacta não só 
a periocidade mas também as condições a que os animais são sujeitos no pré-embarque. 

Para além da necessidade de expedição e da existência de mercado de valorização de animais para 
engorda no território continental e na Madeira, deve ser atendida, apesar de ser residual em 
comparação com o todo que sai da Região; a expedição de bovinos puros reprodutores de raças 
leiteiras e de carne, com distinto mérito genético; que resulta do trabalho dos seus criadores, mas 
também das autoridades veterinárias dos Açores para um estatuto sanitário elevado das explorações 
pecuárias. 

Todavia, é consensual e desejável que possam ser implementadas melhorias nas condições de 
embarque, transporte e descarga no destino, mas estas sejam exequíveis, justificadas e realistas, dado 
que o transporte não é exclusivo de animais vivos mas partilhado com mercadoria que expede e 
abastece a Região Autónoma dos Açores. 

Sobre o conteúdo do diploma proposto abaixo apresentamos os nossos comentários e parecer, 
ignorando imprecisões técnicas e/ou científicas, assim como fatuais que constam na exposição de 
motivos.  

 

Artigo 5.º 

Ponto 1- O transporte em contentores não oferece condições de operação de circuitos de vigilância 
que tenham o benefício apontado, e não refere a quem cabe a responsabilidade da sua instalação, 
manutenção e custos. 

Ponto 2- A higienização preconizada é impossível de operar num sistema all-in/all-out, porque os 
navios não possuem parque de espera/manga de contenção, mas deve ser reforçado o fornecimento 
e a qualidade das camas e da água de abeberamento. 

Ponto 3- a obrigatoriedade adicional de estabilizadores não pode, no nosso entender, ser imposta por 
regulamentação Regional quando os navios que operam possuem um sistema passivo que permite a 
respetiva autorização de navegação pela autoridade competente, pelo que o investimento em 
equipamento para conjugar dois sistemas (i.e. porões de lastro de quilha e os tanques estabilizadores) 
poderá colocar em causa a manutenção das rotas também para as mercadorias – expedição e entrada. 
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Artigo 7.º 

Concordamos com as propostas de melhoria das acessibilidades desde que, seja compromisso do 
Governo dos Açores tal investimento nos portos dos Açores e apenas entrar em vigor o articulado 
quando estiverem finalizadas.  

 

Artigo 8º 

Ponto 1 -  não é referido a quem obriga a contratação de um médico veterinário. Caso seja 
competência da Divisão de Veterinária da Direção Regional da Agricultura deve atender-se ao fato de 
que nos Açores a execução e a monitorização dos planos sanitários em cada ilha destaca um 
considerável número de meios humanos especializados, pelo que a escassez pode colocar em causa o 
cumprimento de planos importantes para a manutenção dos estatutos sanitários das explorações, 
controlo das zoonoses e por conseguinte da saúde pública. 

Ponto 2 - a obrigação de auxiliares de veterinária implica a formação e disponibilidade que atualmente 
não se verifica. Contudo, concordamos que os tratadores devem ter formação em comportamento e 
bem-estar animal. 

Ponto 3 - Não entendemos aceitável que o acompanhamento dos médicos veterinários nas operações 
de carga e descarga tenha a obrigatoriedade da presença de um representante da sociedade civil 
membro de uma Organização Não Governamental, mesmo que sejam associações de agricultores, 
porque essa premissa lança suspeição das respetivas competências e idoneidade da classe. 

Ponto 6 - Não concordamos com a proibição do recurso à suspensão por meios mecânicos de  
içamento porque isso retira a possibilidade aos animais que tenham mobilidade reduzida resultante 
de acidente e/ou patologia. 

 

Artigo 11º 

Ponto 8 - Em caso de morte durante a viagem, entendemos que deve ser previsto um contentor 
próprio para o acondicionamento e posterior tratamento de subprodutos de origem animal. 

 

Artigo 14º 

Ponto 4 - discordamos da proibição, uma vez que o transporte marítimo está tem enquadramento 
legal pela União Europeia, porque embora se observe uma redução face aos bovinos que são abatidos 
nos Açores, para algumas ilhas é a mais importante forma de manter o efetivo para a enfrentar as 
condições invernais e é um mercado de valorização para as suas produções. 

 

Artigo 17º 

Concordamos que seja criado um guia de boas-práticas independentemente da aprovação deste 
diploma. 
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Ao mesmo tempo que esta iniciativa tem lugar não pode ser ignorado que o bem-estar animal e em 
particular o transporte de animais vivos (terrestre e marítimo) está em discussão pelo Conselho, 
Parlamento e Comissão Europeia, nomeadamente o Regulamento n.º 1/2005.  

Apesar de ainda não existir uma proposta de alteração do regulamento, a Comissão Europeia prevê 
avançar com uma proposta de alteração até ao final do quarto trimestre de 2023, mas as Regiões 
Ultraperiféricas da União Europeia devem ter uma discriminação face às suas condições geográficas, 
tal como atualmente se verifica. 

Adicionalmente, a presente proposta apresenta medidas que não são exequíveis, necessárias ou 
realistas ao tipo de operação de transporte em causa pelo que damos parecer negativo. 

Assim sendo, propomos que o âmbito desta iniciativa possa ser novamente discutida após a alteração 
do Regulamento n.º 1/2005. 

 

 

 

Angra do Heroísmo, 26 de outubro de 2021 
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