
 

 

 
N/Ref. 108/16                         Angra do Heroísmo, agosto de 2016 
 

Assunto: MEDIDAS DE CONTROLO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA OU 
ERRANTES.  
 

Caro Associado, 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2016/A, de 

8 de julho, publicado no Diário da República, I Série, n.º 130, de 8 de julho de 2016, que vem 

estabelecer 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.  

 

- Proibição de abate  

A decisão de proibição de abate de qualquer animal de companhia ou animal errante nos 

Açores vem no decurso da conclusão de que o abate, quando utilizado isoladamente, não 

atinge a raiz do problema do grande número de animais abandonados, com as consequentes 

repercussões ao nível da saúde pública; prejuízos que os animais errantes, nomeadamente os 

animais de companhia, causam à pecuária, através de ferimentos e morte dos animais de 

interesse zootécnico que constituem a base económica das nossas ilhas; e ainda as 

advenientes questões éticas e de preservação do bem-estar animal.  

 

Para efeitos do presente diploma considera-se «Animal de companhia» o animal detido ou 

destinado a ser detido por uma pessoa, designadamente no seu lar, para sua companhia; e 

«Animal vadio ou errante» qualquer animal que seja encontrado na via pública ou noutros 

lugares públicos fora do controlo e guarda do respetivo detentor. 

 

- Exceções à proibição de abate  

Pode, contudo, ser realizado o abate compulsivo de animal de companhia ou de animal 

errante, nos seguintes casos e condições:  

a) Sempre que estiverem em causa medidas urgentes de segurança de pessoas e bens, 

bem como de outros animais, e esteja impossibilitada a recolha ou captura de animais de 

companhia ou errantes, excecionalmente, desde que realizado por entidades policiais;  



 

 

b) Sempre que seja evidente uma séria ameaça à saúde pública ou num quadro de 

zoonoses com repercussões epidémicas, quando declarada pelo departamento competente do 

Governo Regional dos Açores em matéria de veterinária.  

 

Os métodos de abate não podem causar dor e sofrimento desnecessário, devendo respeitar as 

boas práticas e a legislação em vigor aprovadas para o efeito. 

 

Pode ainda ser praticada a eutanásia de animal de companhia ou de animal errante nos 

seguintes casos e condições:  

a) No animal portador de doença infetocontagiosa incurável;  

b) No animal que padeça de doença incurável que lhe cause sofrimento e diminuição 

evidente da sua qualidade de vida;  

c) No animal que padeça de patologia aguda, irreversível, com perda de capacidade 

motora e controle das suas necessidades fisiológicas;  

d) Quando tenha sido determinada por sentença judicial transitada em julgado.  

 

Quer o abate quer a eutanásia só poderão ser realizados por médico veterinário, sob parecer 

escrito devidamente fundamentado e acompanhado dos exames de diagnóstico, quando 

aplicável, os quais devem ser mantidos por um período de pelo menos 24 meses após a data 

da realização do ato. 

 

O abate de animal de companhia ou animal errante fora dos casos excecionais acima referidos 

constitui contraordenação punível com coima entre € 2.000 e € 3.740 ou € 2.000 € 44.890, 

consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva.  

 

- Recolha de animais  

O diploma estabelece que compete às câmaras municipais da Região Autónoma dos Açores 

proceder à recolha e captura de animais de companhia e errantes, por razões de saúde 

pública, de segurança e tranquilidade de pessoas, outros animais e bens.  

  

Também as associações zoófilas legalmente reconhecidas poderão proceder à sua recolha e 

captura, devendo providenciar pelo seu tratamento médico veterinário, esterilização, 

encaminhamento para adoção e, quando tal não seja possível, pela devolução dos animais ao 

seu local de origem, devidamente identificados eletronicamente, sendo os felídeos 



 

 

identificados através de corte da parte superior da orelha esquerda, e os canídeos através da 

colocação de uma coleira empregue especialmente para o efeito.  

 

Os animais recolhidos por tais entidades são obrigatoriamente identificados eletronicamente, 

esterilizados, vacinados e desparasitados, sob pena de incorrerem na prática de um 

contraordenação punida nos termos do presente decreto-lei.  

 

- Esterilização  

Compete às câmaras municipais elaborar e executar um programa de esterilização animal no 

respetivo âmbito de competência territorial, até ao próximo dia 6 de Novembro de 2016. Para 

tal, poderão recorrer à celebração de protocolos com hospitais, clínicas ou consultórios 

médico-veterinários.  

 

A esterilização é realizada por médico veterinário, garantindo a prestação de todos os 

cuidados médicos necessários para assegurar o bem-estar do animal.  

 

Por forma a distinguir os animais esterilizados dos animais aptos a esterilização, os felídeos 

serão marcados através do corte da parte superior da orelha esquerda e os canídeos através 

de colocação de uma coleira empregue especialmente para o efeito, sendo que ambos 

deverão ser identificados eletronicamente.  

 

Assim que seja realizada a esterilização e o período de recobro para o animal, será o mesmo 

encaminhado para adoção, com a notificação por escrito das associações de proteção animal 

da Região Autónoma dos Açores legalmente reconhecidas. Se, no prazo de 120 dias a contar 

de tal notificação, o animal em causa não for adotado poderá ser devolvido à liberdade no seu 

local de origem ou de captura. 

 

- Entrada em vigor 

O presente diploma entrará em vigor a 6 de outubro de 2016.  

 

Contudo, a proibição de abate de qualquer animal de companhia ou animal errante, respetivas 

exceções e contraordenação (artigos 3.º, 4.º e 11.º, n.º 1 do diploma), entrarão em vigor no 

sexto ano posterior à data de entrada em vigor do presente diploma, ou seja, a partir de 8 

julho de 2022.  



 

 

 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt     

ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1470390620.pdf.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1470390620.pdf

