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“O Bem Estar Animal é uma prioridade para a Comissão Europeia 
e um tema cada vez mais importante a nível nacional”

“O Tratado de Lisboa reconheceu os animais como "seres 
sensíveis” “ (artigo 13º do  Tratado de Lisboa)



Bem-Estar animal

• O Bem Estar animal é um ciência 

• O cumprimento  das regras de Bem Estar animal baseiam-se no cumprimento das 
chamadas cinco liberdades:

Liberdade de fome e sede

Liberdade de desconforto

Liberdade de dor, lesões e doença

Liberdade para expressar o comportamento normal

Liberdade de medo e stress

Boas práticas de produção
Boas práticas no transporte e abate

Impacto da forma como
tratamos os animais 
nos resultados obtidos

Condições das explorações - sistemas de produção 
Equipamento
Conhecimentos e competência



Bem-Estar animal

• O Bem Estar animal é algo importante para os consumidores Europeu -
Eurobarometro 2016

• É reconhecido que a aplicação de regras de Bem Estar animal tem impacto 
na produção animal

• O Bem Estar dos animais de produção tem-se tornado um componente 
cada vez mais importante dos sistemas de produção animal e das cadeias 
de distribuição/ comercialização de produtos de origem animal



Situação atual…

LEGISLAÇÃO DE BEM 
ESTAR ANIMAL

RESUMO PRIORIDADES



Formação e 
competências

Instalações e 
equipamento

Condições 
ambientais

Liberdade de 
movimentos

Alimentação e 
abeberamento

Alojamento em 
sistemas extensivos

Maneio e tratamento 
dos animais

(registos 
obrigatórios)

• Liberdade de fome e sede

• Liberdade de desconforto

• Liberdade de dor, lesões e 

doença

• Liberdade para expressar o 

comportamento normal

• Liberdade de medo e stress

Detenção 
responsável

Decreto-lei nº 64/2000, 
alterado pelo Decreto-lei nº 
155/2008, de 7 de agosto

Todos os animais vertebrados



Legislação específicia Campo de aplicação

Decreto-lei nº 79/2010, de 25 de Junho Explorações intensivas de frangos

Decreto-lei nº 72-F/2003, de 14 de Abril Explorações de Galinhas poedeiras

Decreto-Lei nº 135/2003, de 28 de Junho, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 48/2006, de 1 de Março
Explorações de suínos

Decreto-Lei nº 48/2001, de 10 de Fevereiro Explorações de vitelos

Regulamento 1/2005, de 22/12/2004 e Decreto-Lei nº

265/07, de 24 de Junho

Transporte de animais com fins

comerciais- Transporte rodoviário,

aéreo e marítimo

Regulamento 1099/2009, de 24 de Setembro e Decreto-

lei nº Decreto-Lei n.º 113/2019 de 19 de agosto

Abate e occisão de dos animais

http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=80113&att_display=n&att_download=y
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=201760&att_display=n&att_download=y


Vitelos 
compartimentos 
individuais até às 
8 semanas

Requisitos 
dos Sistemas 
de produção

Densidades; avaliação 
de BEA matadouro

Corte de 
cauda

Aptidão; condições dos 
transportes; tempos de 
viagem e 
paragem;formação

Condições matadouro, 
formação, 
atordoamento



Algumas 
prioridades..

FORMAÇÃO DOS 
PRODUTORES/DETENTORES

APTIDÃO PARA O 
TRANSPORTE

INTERVENÇÕES EM 
ANIMAIS- BOVINOS E 

SUINOS



• Salvaguarda do bem estar dos animais

• nº suficiente

• Capacidade e conhecimentos

Despacho n.º 9485/2015

Cria os cursos na área da proteção animal

Regulamento especifico n.° 9

Programas de formação



INCAPAZES DE SE DESLOCAR AUTONOMAMENTE SEM 

DOR OU DE CAMINHAR SEM ASSISTÊNCIA



Necessidade
avaliar a
aptidão em
todas as
espécies-
suinos, etc..



• Portal da DGAV

• www.dgav.pt

http://www.dgav.pt/


• Corte de cauda- proibido

• Descorna- desde que devidamente justificado

• Método- termo-cautério

• Evitar dor e sofrimento

• O mais precocemente possível

• Anestesia e analgesia

• Pessoal com competência e formação

Bovinos



• Corte de cauda por rotina- proibido- Redução da prática do
corte de cauda- plano de ação

• Apenas após tomada de medidas face aos fatores de risco da
caudofagia

• Registos que comprovem a necessidade de proceder ao corte
de cauda

• Até ao 7º dia- S/anestesia e analgesia

• Materiais manipuláveis- investigação, manipulação, acesso,
limpeza

Suínos





Revisão da 
legislação de Bem 

Estar animal



No âmbito do “European green deal”, em Maio de 2020, 
a Comissão adotou a “Estratégia do Prado ao Prato” 
para um sistema alimentar justo, saudável e   
respeitador do ambiente

→ um impacto ambiental neutro ou positivo…. proteger a 
terra, o solo, a água, o ar, a fitossanidade e a saúde e o           
bem-estar dos animais

É urgente reduzir a dependência dos pesticidas e 

dos agentes antimicrobianos,

reduzir o excesso de fertilização, 

aumentar a agricultura biológica, 

melhorar o bem-estar dos animais,

reduzir a perda da biodiversidade.

Bem-Estar animal



Revisão da legislação

BEM-ESTAR ANIMAL

PRODUÇÃO / TRANSPORTE / ABATE

(alinhar com os dados científicos recentes)

ROTULAGEM

→transmitir melhor o seu valor ao longo 
da cadeia alimentar

→ ir ao encontro das expectativas dos 
cidadãos

→minimizar distorções de concorrência 
com países terceiros

Iniciativas da Comissão Europeia



Revisão da legislação

Iniciativas da Comissão Europeia



• 1,4 milhões de assinaturas

Alguns aspetos:

• Acabar com os sistemas confinados- aves, suínos e vitelos

• Que os produtos importados cumpram os mesmos requisitos que os da UE

• Apoio financeiro aos produtores para a transição

• Legislação específica para outras espécies

Iniciativa “End of cage age”

Iniciativas da Comissão Europeia



Suporte cientifico- opiniões cientificas da EFSA- produção, 
transporte e abate

• Descrever os sistemas de produção e maneio para as 
diferentes espécies

• Descrever os riscos em termos de BEA

• Definir indicadores de Bem Estar animal

• Estabelecer recomendações para prevenir, mitigar e corrigir
as consequências em termos de Bem Estar Animal

Iniciativas da Comissão Europeia



CLAUDICAÇÃO

• TRAUMATISMOS E DOENÇA

• LIBERDADE DE DOR E 
SOFRIMENTO

• PAVIMENTOS

• HIGIENE



BEA nas explorações:

• Proibição de determinados sistemas de produção- gaiolas enriquecidas para galinhas
poedeiras; gaiolas coelhos, maternidades porcas, vitelos em compartimentos

• Intervenções em animais

• Formação dos produtores

• Novos requisitos outras espécies- densidades, espaço por animal, alimentação; práticas
proibidas, etc…



• BEA no transporte de animais:

• Transporte de determinadas categorias de animais-vitelos não desmamados; galinhas 
em fim de vida

• Tempos de viagem – limitação em discussão

• Condições adicionais dos veículos utilizados no transporte de longa duração -
transporte nos períodos de maior calor ou frio

• Exportação para países terceiros – discussão sobre a possibilidade de substituir por 
material genético/transporte de carne. 

• Melhoria das condições do transporte marítimo e rodoviário



Bem-Estar animal - Oportunidades

• Utilização de indicadores de BEA e certificação em BEA - Avaliação dos 
problemas das explorações e adoção de medidas; diferenciação de 
produtos

• Melhoria de resultados - Produzir melhor e de forma mais eficaz

• Menor utilização de antibióticos - Grande desafio para a produção 
animal

• Melhorar as qualificações e competências dos tratadores/ detentores/ 
condutores

• Resposta às preocupações dos consumidores/população

• Rotulagem de Bem Estar animal - Discussão da legislação de BEA

• Ecoregimes no âmbito do  BEA - Bovinos carne e leite; suínos; suporte 
adicional à produção



Bem-Estar animal - Desafios

• Competitividade relativamente a produtos provenientes de países terceiros

• Nova legislação de Bem Estar animal- Alteração dos sistemas de produção-
Investimentos

• Impacto no transporte de animais-Limitação/restrição das exportações de 
animais?



OBRIGADO

mcorreia@dgav.pt


