PROVEDORIA DOS AN I MAlS DE LISBOA

Parecer e1aborado ao abrigo do disposto nos artigos 1.2 e 8.2, aJineas b) e c),
primeira parte, do Regulamento Interno de Designas:ao, Organizas:ao e
Funcionamento do Provedor Municipal dos Animais de Lisboa
Parecer n.2 4/2021
Ao Gabinete da Provedora Municipal dos Animais de Lisboa chegou, via mensagem
eletr6nica de 15-07-2021, uma denuncia relativa a maus tratos contra pombos urbanos,
designadamente, na Estrada de Benfica, on de varios animais surgiram com fitas atadas as
asas e onde em 2019 ja tinha havido noticia do aparecimento de "pombos mortos
amarrados, regados com alcool e com papeis enrolados com simbolos e textos ilegfveis,
assemelhando-se a rituais satanicos ou bruxariasn. Esta denuncia foi tam bern enviada para
a PSP, junta de Freguesia de Sao Domingos d.e Benfica e PAN.

En ten demos que, uma vez que os pombos urbanos, em principia, nao integram a defini~ao
legal de animais de companhia, o caso justifica a emissao de parecer deste Gabinete de

tutela municipal dos animais, de forma a contribuir para o correto enquadramento
juridico dos factos, que consideramos ilegais.

0 Comissario Europeu para o Ambiente (mandata de 2009 a 2014), )anez Potocnik,
esclareceu uma questao colocada no proprio parlamento Europeu e publicada no Jornal
Oficial da UnHio (OJ C 46 E, 18/02/2014), a prop6sito da interpreta9ao da Oiretiva das
Aves que questionava sea mesma era aplicavel a pombos ferais encontrados nas cidade,
da seguinte forma:
"The Rock Dove (Columba Iivia) is a native species that falls under the scope ofprotection ofDirective
Z009/147jEC(1) ('Birds Directive}. Domesticated specimens have escaped from breeding
installations for a long time and constitute feral populations which have interbred with wild
populations. Captive bred specimens do not fall under the scope ofthe directive. Therefore, unless it
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can be demonstrated that they are captive bredJeral pigeons should be considered as falling under
the scope ofthe Birds Directive."

Consultavel ern:" htlps: //wvvw .europarl.europa.eu/doceo I docu rn ent/E-7-2013-006089ASW EN.html")

Tradu~ao

nossa:

"0 pombo-das-rochas (Columba livia) e uma especie nativa que se enquadra no ambito de
prote~ao

da Diretiva 2009/147

1 CE

(1) ('Diretiva Aves'). Os especimes domesticados

escapam desde ha muito tempo das instalayoes de reprodu~ao e constituiram populas:oes
ferais que se cruzaram com populas:oes selvagens. Os especimes criados em cativeiro nao
sao abrangidos pelo ambito da diretiva. Portanto, a menos que possa ser demonstrado que
os especimes foram criados em cativeiro, os pombos ferais devem ser considerados como
estando abrangidos pelo ambito da Diretiva Aves. ''

A questao que foi colocada e que motivou este esclarecirnento pode ser consultada em:
"https:jjwww.eu roparl.europa.eujdoceo /document/£ -7-2013006089 EN.hLml?rcdirect")

lsto parece significar que. a menas que se fa~a prova de que os pambos (individuos) que
encontramos nas cidades foram criadas em cativeira. deve entender-se que caem no
ambito de

prote~ao

da diretiva das aves e parece-nas clara que na esmagadora maioria

dos casas. nao sera possfvel demonstrar que os especimes de pombos que habitam as ruas
fa ram criados em cativeiro.

No caso denunciado, estamos perante atos de "captura" e que "perturbam" a especie a
qual, apesar de estar listada no Anexo D do Decreta-Lei n.Q140/99 de 24 de abril, continua
a beneficiar da

prote~ao

do Artigo 11.2 . alineas a) e b). a menos que esses atos sejam

permitidos pela lei da cas;a. o que nao sucede no caso exposto pela denunciante:
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Vejamos:

"Artigo 11.!!
Especles animais

1 -Para assegurar a protec~iio das especies de aves previstas na alfnea a) do n.R1 do artigo 2.!! e das

especies animais constantes dos anexos B-11 e B-1~ e proibido:
a) Capturar, abater ou deter os especimes respectivos, qualquer que seja o metodo utilizado;
b) Perturbar esses especimes, nomeadamente durante o perfodo de reprodufiio, de dependencia, de
hibernaflio e de

migra~ao,

desd.e que essa perturba9iio tenha urn efeito sign~ficativo relativamente

aos objectivos do presente diploma;

(. ..)
3- As proibi¢es referidas nas alfneas a) e b) do n.R 1 e no n.9 2 aplicam-se a todas as fases da vida
dos animais abrangidos pelo presente artigo.
4- A proibiftio prevista na alfnea a) do n.!l .1 ruio se aplica as especies constantes do anexo D quando
esses actos sejam permttidos pela legislar;iio que regula o exercfcio da car;a.
5- A legislafiio especial prevista no numero anterior deve garantir que a ca9a as especies constantes
do anexo D:
a) Nao compromete os esforfos de

conserva~iio

destas especies empreendidos na sua area de

distribuifiio;
b) Respeita os princfpios de uma utilizafiiO razocivel e de uma regulamentafiiO equilibrada do ponto
de vista eco16gico;
c)

Ecompat(ve/, no que respeita apopular;iio das especies, incluindo as especies migradoras, com os

obj2c.tivos do presente diploma;

d) Niio decorre durante o perfodo nidfco/a, nem durante os diferentes estadios de reprodur;iio e de
t;lependencia ou, quando se trate de especies migradoras, durante o seu periodo de reprodur;iio e
durante o perfodo de retorno ao seu local de nidifica¢.o.

( ..)
Por sua vez, o referido Artigo 2.Q, n.Q 1, al. a) estabelece que o presente diploma eaplicavel:
'~

todas as especies de aves, incluindo as migrat6rias, que ocorrem natura/mente no estado

selvagem no territ6rio europeu dos Estados membros da Uniao Europeia, a todas as especies
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de aves constantes dos anexos A-1, A-n A-Ill e D do presente diploma e que dele fazem parte
integrante, bern como aos avos, ninhos e habitats de todas aquelas especie."

Face ao exposto, entendemos que os factos descritos correspondem a uma violayao das
normas constantes do n.21 da Lei n.2 92/95 de 12 de setembro, que determina a proibic;:ao
de "todas as violencias injustificadas contra animais, considerando-se como tais os aetas
consistences em, sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou
graves lesoes a um animar', do Artigo 201.0 -B do C6digo Civil que consagra que "os animais
siio seres vivos d1>tados de sensibi/idade e objeto de proteflio j uridica em virtude da sua
natureza." e constituem a pratica de uma

contra-ordena~ao

ao abrigo do Artigo 22.2, n.22,

al. a) do Decreto-Lei n. 2 140/99 de 24 de abril na sua atual redac;:ao, se nao veja-se:
"Artigo 22.2
Contra-ordena~oes

(...)

2- Constitui contra-ordenafiio, pun[vel com coima de (euro) 125 a (euro) 3740, aplicavel a pessoas
singu!ares. e de (euro) 3990 a (euro) 44890, no caso de pessoas colectivas:
a) A violafii.O do disposto nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.!1"

Esperamos que os factos possam ser investigados e apurada a sua autoria e que este
parecer possa auxiliar a fazer o devido enquadramento da protec;:ao legal destes animais,
que tambem merecem o nosso respeito e sao, sem sombra de duvidas, tambem objeto de
protec;:ao juridica.
Lisboa, 15 de julho de 2021

Provedora Municipal dos Animals de Lisboa
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