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Identificação da iniciativa: Projeto de DLR n.º 69/XII/3.º 

Objeto: 

A presente iniciativa tem por objeto proceder à segunda 

alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A, de 8 

de julho, que estabelece as medidas de controlo da população 

de animais de companhia ou errantes, nomeadamente aos 

artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º e 16.º, bem como 

aditar o artigo 6.º-A. 

Exposição de motivos que 

fundamentam a apresentação 

da iniciativa: 

 

De acordo com o proponente, em sede de exposição de 

motivos, a apresentação da iniciativa em apreço decorre dos 

seguintes considerandos: 

“Considerando que a medida comprovadamente eficaz para o 

controlo da sobrepopulação de animais de companhia e 

errantes é a esterilização, esta medida deve ser adotada por 

longos períodos e acessível a todas as pessoas, 

independentemente da sua capacidade económica, para 

produzir os resultados desejáveis.  

Considerando que existem algumas lacunas na atual 

legislação, carecendo de um melhor esclarecimento para a 

sua operacionalização. 

Considerando a atuação das associações da causa animal e 

da necessidade de a legislação clarificar e facilitar a sua ação. 

Considerando que a legislação regional deve ir ao encontro da 

defesa e bem-estar dos animais de companhia e errantes”.  

Data de entrada da iniciativa: 15/09/2022 

 
= NOTA TÉCNICA = 

 

 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3451
https://files.dre.pt/1s/2016/07/13000/0209802101.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/07/13000/0209802101.pdf
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Data de admissão: 19/09/2022 

Comissão competente na 

matéria: 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

(Bem-estar animal) 

Prazo para emissão de 

relatório: 
17/10/2022 

Histórico na ALRAA de 

iniciativas legislativas e 

petições sobre a mesma 

matéria: 

• Projeto de Decreto Legislativo n.º 68/XII: Segunda 

alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A, 

de 8 de julho, que estabelece medidas de controlo da 

população de animais de companhia ou errantes; 

• Petição n.º 26/XII: Pela não alteração do Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2016/A, de 8 de julho, 

"Medidas de controlo da população de animais de 

companhia ou errantes”; 

• Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII: 

Segunda alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 

12/2016/A, de 8 de julho, medidas de controlo da 

população de animais de companhia ou errantes;  

• Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 2/XII: Primeira 

alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A, 

de 8 de julho, que estabelece a proibição de abate de 

animais de companhia e de animais errantes na Região 

Autónoma dos Açores, bem como medidas de redução e 

controlo dos mesmos; 

• Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 1/XII: 

Assegura a entrada em vigor imediata da proibição do 

abate de animais de companhia e de animais errantes na 

Região Autónoma dos Açores - (primeira alteração ao 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A, de 8 de 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3450
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/6/941
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3332
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3172
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/3167


 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Secretaria Geral 

 

3 
 

julho); 

• Projeto de Resolução n.º 40/XI: Bem-estar de animais de 

companhia e de animais errantes; 

• Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 5/XI: Primeira 

alteração ao DLR n.º 12/2016/A, de 8 de julho, que 

estabelece a proibição de abate de animais de 

companhia e de animais errantes na RAA, bem como 

medidas de redução e controlo dos mesmos; 

• Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º 53/X: 

Estabelece a proibição do abate de animais errantes na 

Região Autónoma dos Açores; 

• Projeto de Resolução n.º 43/X: Promoção do bem-estar 

animal e controlo das populações de animais errantes; 

• Projeto de Resolução n.º 27/2012: Promoção do bem-

estar animal e controlo das populações de animais 

errantes. 

Enquadramento legal na RAA, 

sobre o tema em apreço: 

• Decreto Legislativo Regional n.º 6/2021/A, de 29 de 

março: Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional 

n.º 12/2016/A, de 8 de julho, que estabelece medidas de 

controlo da população de animais de companhia ou 

errantes; 

•  Resolução n.º 1/2018/A, de 11 de janeiro: Bem-estar de 

animais de companhia e de animais errantes; 

•  Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A, de 8 de julho: 

Medidas de controlo da população de animais de 

companhia ou errantes;  

•  Resolução n.º 1/2014/A, de 13 de janeiro: Promoção do 

bem-estar animal e controlo das populações de animais 

errantes. 

http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2796
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2763
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2636
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2450
http://base.alra.pt:82/4DACTION/w_pesquisa_registo/3/2318
https://files.dre.pt/1s/2021/03/06100/0001600017.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/03/06100/0001600017.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/01/00800/0036800369.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/07/13000/0209802101.pdf
https://files.dre.pt/1s/2014/01/00800/0011700117.pdf
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Enquadramento legal na RAM, 

sobre o tema em apreço: 

• Decreto Legislativo Regional n.º 13/2016/M, de 3 de 

outubro: Proíbe o abate de animais de companhia e 

errantes e programa de esterilização na Região 

Autónoma da Madeira. 

Enquadramento legal nacional 

sobre o tema em apreço: 

• Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de junho: Estabelece as 

regras de identificação dos animais de companhia, 

criando o Sistema de Informação de Animais de 

Companhia;  

• Lei n.º 8/2017, de 3 de março: Estabelece o estatuto 

jurídico dos animais; 

• Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto: Aprova medidas para a 

criação de uma rede de centros de recolha oficial de 

animais e estabelece a proibição do abate de animais 

errantes como forma de controlo da população; 

• Lei n.º 110/2015, de 26 de agosto: Estabelece o quadro 

de penas acessórias aplicáveis aos crimes contra animais 

de companhia; 

• Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro: Regime da 

proteção dos animais de companhia, na sua redação 

atual. 

Legística / Análise técnico-

jurídica da iniciativa: 

 Da análise técnica efetuada à presente iniciativa, parece 

importar referir que: 

• O previsto no n.º 2 do artigo 16.º, cujo artigo 3.º da 

presente proposta pretende revogar, produziu os seus 

efeitos dois meses após 29 de março de 2021: 

– A norma revogatória é juridicamente ineficaz. 

• A iniciativa apresenta algumas imprecisões no âmbito de 

Legística, passiveis de serem sanados em sede de 

redação final, a saber: 

https://files.dre.pt/1s/2016/03/04900/0078400787.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/03/04900/0078400787.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/06/12100/0306003067.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/03/04500/0114501149.pdf
https://files.dre.pt/1s/2016/08/16100/0282702828.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/08/16600/0637006370.pdf
https://files.dre.pt/1s/2001/10/241a00/65726589.pdf
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o Os elementos que se mantêm inalterados deverão ser 

substituídos por […]; 

Outras considerações: 
• O artigo 1.º da presente proposta versa parcialmente o 

mesmo objeto plasmado no artigo 1.º da anterior Proposta 

de Decreto Legislativo Regional n.º 24/XII, ao alterar a 

redação dos artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2016/A, de 8 de julho, na sua 

redação atual. 

• Em face da informação disponível, não parecem decorrer 

eventuais encargos, no ano económico em curso, 

resultantes da aprovação da presente iniciativa. 

 

 

Elaborada por: Sónia Nunes, Carlos Viveiros, Érico Capelo e Lisete Vargas 

Data: 30/9/2022 


