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Assunto: Carta Aberta sobre a transferência da tutela dos animais de companhia para o 

Ministério do Ambiente  

 

 

Sua Excelência Senhor Presidente da República,  

 

Serve a presente para expor junto de V. Exa. a preocupação dos setores que representamos* 

perante as graves consequências que podem advir da transferência da tutela dos animais de 

companhia – incluindo dos animais errantes –, até aqui competência da Direcção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV) e do Ministério da Agricultura, para a alçada do Ministério do 

Ambiente e da Ação Climática, para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

 

Esta transferência de competências ignora a opinião, unânime, de técnicos especialistas nacionais 

e internacionais e coloca em risco a saúde das populações e dos próprios animais. A intenção 

contraria, inclusivamente, as orientações de instituições europeias e internacionais sobre a 

matéria, desde logo a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e a Comissão Europeia, que 

encaram a organização dos serviços oficiais de veterinária como um fator de absoluta importância 

para a gestão e o controlo de crises sanitárias.  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as oito doenças que representam maior risco 

para a saúde pública são doenças transmitidas dos animais para os humanos (zoonoses). Estas 

representam 70% das doenças infecciosas que surgiram nos últimos 30 anos, sendo o exemplo 

recente mais expressivo o da covid-19. 

 

Esta alteração poderá impactar a saúde pública, originando, nomeadamente, o ressurgimento em 

Portugal de doenças já erradicadas, como a raiva, doença que foi erradicada do nosso país há 

décadas, mas que mata 60 mil crianças por ano em todo o mundo, sendo expressiva, 

precisamente, nos países em que as populações de cães e gatos errantes não são controladas e 

vacinadas. 

 

Entre as doenças transmitidas por animais aos humanos e a outros animais que continuam a 

ocorrer em Portugal, e que podem registar um aumento da sua incidência em consequência deste 

desmembramento da DGAV, estão também a Equinococose, a Leishmaniose, a Leptospirose, a 

Toxoplasmose, a Neosporose e a Sarcocistose. 

 

Separar as competências de saúde e bem-estar animal em dois organismos autónomos, um para 

os animais de companhia e outro para os animais de produção, como o Governo afirmou que 

pretende fazer, é desastroso para a execução dos planos de controlo e para os sistemas de alerta 

de doenças, nomeadamente zoonoses. 

 



 
 

 
 
O incumprimento das recomendações internacionais nos domínios da saúde e bem-estar animal 

e de organização dos serviços veterinários que esta transferência de competências acarreta 

poderá “afetar a reputação de Portugal enquanto Estado-Membro da União Europeia e a sua 

relação com os restantes Estados-Membros, conduzindo mesmo à imposição de restrições às 

movimentações de animais de companhia do e para o estrangeiro.  

 

Assim, acreditamos que, ao invés de desmembrar a autoridade existente, o Governo deve investir 

numa autoridade veterinária nacional única, competente e robusta, com independência técnica e 

dotada dos meios e recursos necessários ao desenvolvimento da sua missão. 
 

*AATM - Associação dos Agricultores de Trás-os-Montes; ACBRA - Associação de Criadores de Bovinos de 

Raça Alentejana; ACCLO - Associação dos Comerciantes de Carnes do Concelho de Lisboa e Outros; ACIF - 

Associação Portuguesa de Criadores da Raça Ile-de-France; ACOS - Associação de Agricultores do Sul; ACRC 

- Associação dos Criadores da Raça Cachena; ALCAC - Associação Lusa dos Criadores das Aves de Capoeira; 

AMECAP - Associação de Matadouros e Empresas de Carnes de Portugal; AMIBA - Associação dos Criadores 

de Bovinos de Raça Barrosã; ANEB - Associação Nacional dos Engordadores de Bovinos; ANPC - Associação 

Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade; ANVETEM - Associação Nacional dos 

Médicos Veterinários dos Municípios; APA - Associação Portuguesa de Atrelagem; APB - Associação 

Portuguesa de Buiatria; APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição; APF - Associação 

Portuguesa de Falcoaria; APIFVET - Associação da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários; 

APMVE - Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos; APMVEAC - Associação Portuguesa de 

Médicos Veterinários especialistas em Animais de Companhia; APSL - Associação Portuguesa de Criadores 

do Cavalo Puro Sangue Lusitano; CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal; CNCP - Confederação 

Nacional dos Caçadores Portugueses; CONFAGRI - Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do 

Crédito Agrícola De Portugal; CPC - Clube Português de Canicultura; CPF - Clube Português de Felinicultura; 

EUVG - Escola Universitária Vasco da Gama; Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa; 

FENCAÇA – Federação Portuguesa de Caça; FENAPECUÁRIA - Federação Nacional Das Cooperativas 

Agrícolas De Produtores Pecuários; FEPASA - Federação Portuguesa das Associações Avícolas; FERA - 

Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones; FONP - Federação Ornitológica Nacional 

Portuguesa; FPAS - Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores; FPC - Federação Portuguesa de 

Columbofilia; IACA - Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais; Instituto 

de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto; OMV - Ordem Dos Médicos Veterinários; 

PLATAFORMA: SOCIEDADE E ANIMAIS; ProToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia; SCS - Sociedade 

Científica de Suinicultura; SNMV - Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários; Universidade de Évora; 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; VETREG - Sociedade Portuguesa De Medicina Regenerativa 

Veterinária. 

 

As Organizações subscritoras, 23 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

Contacto para resposta  
André Milheiro | amilheiro@llorenteycuenca.com | +351 91 748 96 82 

 


