PROVEDORIA DOS ANIMAlS DE LISBOA

Parecer elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 1.2 e 8.2, alineas b) e c),
primeira parte, do Regulamento Interno de

Designa~ao,

Organiza~ao

e

Funcionamento do Proved or Municipal dos Animais de Lisboa

Parecer n.2 1/2021

Ao Gabinete da Provedora Municipal dos Animais de Lisboa chegou, via mensagem
eletr6nica de 6-5-2021, urn pedido de parecer sobre a legalidade da
circula~ao

proibi~ao

de

de animais de raya potencialmente perigosa e animais perigosos estabelecida

pelo Decreta-Lei n.Q35/2015, de 6 de

mar~o,

em confronto como Regulamento (Ce) N.Q

1371/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007.

Entendemos que o caso justifica a emissao de parecer deste Gabinete de tutela municipal
dos animais, de forma a contribuir para o correto enquadramento juridico da questao.
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0 Regulamento (Ce) N.Q 1371/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
Outubro de 2007 aplica-se apenas a transporte ferroviario. Alem disso, o Regulamento
remete para o regime interno vigente nos Estados-Membros a materia que respeita as
regras de transporte, podendo estes estabelecer as suas pr6prias restriyoes relativamente
ao transporte de animais.
Por sua vez, o artigo 9.Q, n.Q 8 do Decreto -Lei n.Q 58/2008, de 26 de mar~o, alterado pelo
Decreta-Lei n.Q 35/2015 de 6 de

mar~o

declara expressamente que os os animais

perigosos e potencialmente perigosos nao podem circular em transportes publicos.

0 debate sobre a nece_s sidade da existencia de uma listagem de

ra~as

potencialmente

perigosas e o rigor cientifico da escolha das mesmas e da propria classificayao de animais
como "potencialmente perigosos" conforme consagrado pelo Decreta-Lei n.Q315/2009,
de 29 de outubro, e sobre o regime que lhes e aplicavel, e urn debate aberto e que deve ser
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continuado, levantando-se muitas duvidas sobre a sua eficacia em termos de salvaguarda
da seguran~a para a vida em sociedade.

Lisboa, 12 de maio de 2021

~~¥0~'
Marisa Quaresma dos Reis

Provedora Municipal dos Animais de Lisboa
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