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Em 23 de julho de 2021, a Camara Municipal de Lisboa aprovou a Carta Municipal de BemEstar Animal onde se declara, no seu artigo 1.2 , "uma cidade comprometida com a
Declararao Universal dos Direitos dos Animais."

Tambem se compromete, por fors:a do artigo 2.!~, '~a efetuar uma monitorizarao evolutiva e
permanen te que /he perm ita permanecer na linha da [rente no que diz respeito aproterao e
ao bem-estar animaL"

Atraves do mencionado Diploma, Lisboa compromete-se a promover as cinco liberdades
reconhecidas pela comunidade medico-veterimiria no Farm Animal Welfare Council em
1993 para o bem-estar dos animais, sendo elas:
a) estar livre de fome e sede;
b) estar livre de desconforto;
c) estar livre de dor, ferimento e doens:a;
d) ter lib erda de para exprimir o seu comportamento natural;
e) estar livre de medo e angustia.

Relevante para a nossa fundamentas:ao e o artigo 4.Q da Carta onde se le que Lisboa
"repudia toda a forma de violencia exercida sabre os anima is, incluindo a que resulte de
espetaculos, concursos, expostroes ou atividade turfstica".
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E nosso

entendimento que estamos num memento em que a reflexao sobre a real

necessidade, avaliando-se os custos e beneffcios, do uso de equideos na atividade turistica

e imperativa.
Como bern nota· o Et6logo Roberto Barata em "0 sofrimento silencioso dos cavalos e o
paradoxa (des)humano" disponivel em: https: //rbarata.comfo-sofrimento-silenciosodos-cavalos-e-o-paradoxodeshumano/?fbclid=lwAR26DSDmebDzUFmOujiRoCNdcTx kxxkpfOHgpgjVBkWkvTqOSI
vZL6ZOZs , "a natureza dos cavalos ntio eem meio citadino ou dentro de boxes."

Foi o pr6prio Et6logo, autor do Parecer sobre esta materia e que

e Anexo

e parte

integrante desta Recomendayao, que nos da a conhecer as principais consequencias da
utilizayao destes animais na trayao de carruagens em meios urbanos na sua saude e bern
estar. Salientamos:
( ...)

2

1. A claudica~tio devido ao trabalho contfnuo em ruas pavimentadas, juntamente com
cal~ados

impr6prios ou pouco seguros.

2. As c6licas e problemas gastrointestinais resultantes da [alta de exercfcio,
principalmente durante os periodas de fraco turismo (. ..)
3. A doen~a pulmonar obstrutiva cronica e o problema respirat6rio mais co mum em
varios meios urbanos e os cava/as de tra9tio parecem ser mais afetados do que os
cavalos ou mulas fora desses ambientes. (. ..)
4. 0 sfndrome de rabdomi6fise e urn grande problema medico para todos OS cava/as
de transporte, que tern como hist6rico os varios dias de trabalho vigoroso, como os
periodos altos de turismo sazonal, seguido de alguns dias de descanso sem a redu9tio
da alimenta9tio, seguido do cava/a ser amarrado nas primeiras horas de retorno ao
trabalho. (. ..) Esta condi~ao pode ser fatal sem urn cuidado veterinario imediato.
5. Os problemas de pele e feridas de arreios(. ..) A veterinaria patologista Lydia Tong

(2015) sugere que a epiderme do cava/a (a camada mats alta da pele onde os nervos
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que sen tern a dor se encontram) era na verda de mats fin a do que a epiderme human a
[http://www.abc.net.au/catalvst/storiesj4201890.htm ). Isso significa que o cavalo
tern menos celulas da pele entre a fonte da dor (par exemplo, um chicote) e as suas
terminap5es nervosas sensfveis. Um outro estudo de Marfa de 2019 (ver referencias)
mostrou como as embocaduras causam dor no cavalo e ao mesmo tempo originam
comportamentos estereotipados.
6. 0 golpe de calor ou insolapio e uma ameafa para os cavalos que traba/ham num

ambiente urbana. 0 arrefecimento pouco frequente dos cavalos atraves de rega, o
acesso precario a eletr6litos, a obesidade, as condifoes precarias, a alta humidade, as
doenfas e as condifoes do pavimento quente podem ser fatores contribuintes. As
temperaturas do pavimento geralmente excedem bastante a temperatura do ar
ambiente.

7. 0 risco de acidentes eurn grande problema para todos OS cava/as que traba/ham
num ambiente urbana. Se os cavalos correrem assustados por a/gum motivo, o espafo
de fuga pode estar condicionado ao proprio ambiente urbana, envolvendo o risco de
acidente com as pessoas dentro e f ora da carruagem, vefculos ou outros objectos
circundantes. (. ..)

(Cfr Parecer em anexo).

Em Lisboa, temos ainda urn operador turistico, a QTour, que providencia passeios de
carruagem

com

tras:ao

animal

em

Belem

com

o

seguinte

percurso:

https:f/www.qtour.pt/index.phpfpt/passeios. As imagens da atividade podem ser
consultadas aqui: https:f.fwww.qtour.pt/index.php/pt/pics .

Visitado o local onde estao fixados em Belem pela Provedora, verificou-se que nao havia
sombreamento para os animais o que e tam bern comprovavel pelas fotografias disponives
no site.
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Tambem preocupante e a capacidade da carruagem (9 pessoas sem especificas:ao do peso
de cada uma) https:f/www.livingtours.comjpt,/tour jpasseio-cavalo-charrete-lisboabelem .

E importante que Lisboa procure, em conjunto com o operador turistico, equacionar
outras alternativas mais respeitadoras do novo paradigma juridico e municipal em
materias de bem-estar animal e segurans:a rodoviaria, como seja a substituis;ao das
charretes movidas por tras;ao animal por carruagens eletricas, o que ira de encontro aquilo
que a Cidade preconiza como exigencia para outros transportes turfsticos que circulem na
cidade.

De resto, este tipo de iniciativas ja tern sido descrito em varias partes do mundo, como em
Roma (https://www.theguardian.comjworld/2020/dec/03frome-to -ban-horse-drawncarriages-from -city-streets ), Nova York (https:,//ilovetheupperwestside.com/animalprotection-groups-call-on-mayoral-candidates-to-replace-central-park-horses-withelectric-carriages,/ ), tendo sido implementadas com sucesso em Colonia, lstambul ou na
cidade de Petr6polis que, em 2018, determinou a substituis:ao das charretes movidas a
cavalos na cidade por carruagens eletricas, colocando os animais em santuarios
(https:f/diariodorio.com,lpetropolis-troca-charretes-puxadas-por-cavalos-por-modeloseletricos/ )
Assim, recomenda-se aCamara Municipal de Lisboa que:
1) Regulamente o uso de carruagens turisticas na cidade de Lisboa a luz das
exigencias de preservas:ao am hi ental e respeito pelo bem-estar animal e em
linha com as exigencias para outros tipos de transportes turisticos;
2) Determine a proibis:ao da utilizas:ao de animais em transportes turisticos
na cidade de Lisboa, dialogando com os operadores no sentido de encontrar
uma forma de compensas:ao pela alteras:ao na sua atividade.
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Lisboa, 12 de julho de 2021

Provedora Municipal dos Animais de Lisboa
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ANEXO I

Roberto Barata
rbarata.com

Copenhaga, 11 dejulho de 2020

Assunto: Carruagem de cavalos em Lisboa.

Exma. Sra. Provedora dos animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis,

A pedido de V Exa., envio-lhe algumas pesquisas, referencias e recomendac;oes
relativamente a este assunto. Saliento a V Exa. que este documento cinge-se aos factos, com
as devidas referencias anexadas, e ao meu conhecimento empirico da especie, nao contendo
nenhuma opiniao pessoal sobre o assunto.

De acordo com a pesquisa efectuada, os problemas de saude mais comuns nos cavalos
quando utilizados para a trac;ao de carruagens em meios urbanos sao:

1. A claudicac;ao devido ao trabalho continuo em ruas pavimentadas, juntamente com
calc;ados improprios ou pouco seguros.
2. As c6licas e problemas gastrointestinais resultantes da falta de exercicio, principalmente
durante os periodos de fraco turismo sazonal e de mudanc;as bruscas na alimentac;ao, da
alimentac;ao de baixa qualidade ou das alterac;oes no cronograma de alimentac;ao.
3. A doenc;a pulmonar obstrutiva cronica eo problema respirat6rio mais comum em varios
meios urbanos e os cavalos de trac;ao parecem ser mais afetados do que os cavalos ou
mulas fora desses ambientes. Embora a poluic;ao do ar urbano fosse sugerida como urn
fator contribuinte, nao existem dados suficientes que permitam confirmar ou negar essa
alegac;ao.
4. 0 sindrome de rabdomiolise e urn grande problema medico para todos OS cavalos de
transporte, que tern como historico OS varios dias de trabalho vigoroso, como OS periodos
altos de turismo sazonal, seguido de alguns dias de descanso sem a reduc;ao da
alimentac;ao, seguido do cavalo ser amarrado nas primeiras horas de retorno ao trabalho.
No entanto, os casos tambem podem ocorrer sem esse hist6rico. As eguas parecem ser
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mais comurnente mais afetadas do que os castrados (Harris, 1997). Esta condic;ao pode ser
fatal sem urn cuidado veterinario imediato.
5. Os problemas de pele e feridas de arreios: As feridas abertas na pele de arreios mal
ajustados sao uma declarac;ao obvia de falta de experiencia, desatenc;ao e insensibilidade
do operador. A veterinaria patologista Lydia Tong (2015) sugere que a epiderme do
cavalo (a camada mais alta da pele onde os nervos que sentem a dor se encontram) era na
verdade mais fina do que a epiderme humana (http:/ /www.abc.net.au/catalyst/stories/
4201890.htm). Isso significa que o cavalo tern menos celulas da pele entre a fonte da dor
(por exemplo, urn chicote) e as suas terminac;oes nervosas sensiveis. Urn outro estudo de
Marc;o de 2019 (ver referencias) mostrou como as embocaduras causam dor no cavalo e
ao mesmo tempo originam comportamentos estereotipados.
6. 0 golpe de calor ou insolac;ao e uma ameac;a para os cavalos que trabalham num
ambiente urbana. 0 arrefecimento pouco frequente dos cavalos atraves de rega, o acesso
precario a eletrolitos, a obesidade, as condic;oes precarias, a alta humidade, as doenc;as e
as condic;oes do pavimento quente podem ser fatores contribuintes. As temperaturas do
pavimento geralmente excedem bastante a temperatura do ar ambiente.
7. 0 risco de acidentes e urn grande problema para todos os cavalos que trabalham num
ambiente urbana. Se os cavalos correrem assustados por algum motivo, o espac;o de fuga
pode estar condicionado ao proprio ambiente urbana, envolvendo o risco de acidente
com as pessoas dentro e fora da carruagem, veiculos ou outros objectos circundantes. No
entanto, OS acidentes graves envolvendo carruagens sao incomuns, certarnente devido a
selecc;ao feita para este tipo de transporte e da escassez de documentac;ao publica de
reportes dessas situac;oes.

E importante ressaltar a necessidade de uma regulamentac;ao que inclua:
- 0 registo de identificac;ao dos equideos utilizados;
- 0 acompanhamento medico veterinario continuo com os devidos relatorios e testes de
medic;ao ao niveis de cortisol;
- Os limites de tempo e area e as restric;oes diarias, tanto na capacidade das carruagens como
da propria meteorologia para o uso dos equideos;

- As condic;oes das instalac;oes onde os equideos residem;
- Os cuidados de saude e bem-estar dos equideos;
- A regulamenta<;:ao e registo dos condutores das carruagens, com forrna<;:ao que inclua
pnmetros-socorros;
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Deixo as seguintes

recomenda~oes

para a amilise e discussao dos envolvidos:

- A reflexao sabre a real necessidade (custos vs beneffcios) do usa de equideos para a presente
actividade turistica no seculo actual;
- A necessidade de estabelecerem uma defini~ao clara de bem-estar dos equideos nesta
actividade e os padroes que considerem necessarios para a promo~ao dos cuidados
essenciais e das liberdades gerais garantidas aos animais segundo o documento da Farm
Animal Welfare Council (1993);
- A natureza dos cavalos nao e em meio citadino ou dentro de boxes. Urn estudo deste mes
(ver referencias), mostra a importancia do pasta como medida essencial de assegurar urn
estado de bem-estar natural para a especie.

Acreditando que todos os envolvidos terao em considera~ao este documento antes de
tomarem qualquer tipo de decisao, agrade~o atempadamente toda a aten~ao dada.

Sem outro assunto de momenta,

Roberto Barata
rbarata.com
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