
 

 

 

 

 

 

Direitos dos Animais 

 

 

 O meu animal está Legal? 

 

1) Chip de Identificação: 

 

A partir do momento em acolhe um animal de estimação na sua casa, deverá 

dirigir-se ao médico-veterinário para implantação do chip de identificação 

(dispositivo que contém toda a informação do animal e do seu dono, sendo 

obrigatório para cães nascidos depois de 1 de Julho de 2008). 

 

2) Registo e Licenciamento: 

 

Depois de implantado o chip, deverá  dirigir-se à Junta de Freguesia da sua 

área de residência, solicitando o registo do animal (mediante presentação do 

boletim sanitário de cães e gatos e entrega da ficha de registo prevista no 

Sistema de Identificação de Caninos e Felinos (SICAFE) ), bem como solicitar 

o seu licenciamento (anualmente renovável), com a apresentação da 

documentação do animal (boletim sanitário, prova de chip e prova de vacina 

contra a raiva). 

 

 Cães Perigosos e Potencialmente Perigosos: 

 

Para este tipo de animais, para além dos documentos exigidos, é ainda 

obrigatória a apresentação do registo criminal e de atestado médico do 

dono, realização de seguro de responsabilidade civil, bem como a 

assinatura de um termo de responsabilidade, com a descrição sumária das 

condições em que o animal vive. 

 

 

 Como deve o meu animal circular na via pública? 

 

Na via pública, os cães e gatos são obrigados a circular de coleira (deverá 

conter o nome do animal e a morada ou telefone do dono) e trela, sempre 

acompanhados dos seus donos. 



 

 

 

 

  

Quanto aos animais considerados perigosos ou potencialmente perigosos, 

devem, ainda, estar munidos de açaime e não podem ser detidos por 

menores de 16 anos. 

 

 

 Como devo transportar o meu animal de estimação no 

carro? 

 

Quanto aos cães, independentemente da raça ou condição, devem ser 

transportados: 

 Na bagageira do automóvel, devidamente separada do demais 

espaço interior, com recurso a uma rede de separação; 

 Ou em caixas de transporte de animais devidamente acondicionadas 

para garantir a segurança do animal; 

 Ou utilizando de um cinto de segurança especial para o transporte de 

cães.  

 

No que respeita aos gatos, devem ser transportados em caixas de transporte 

de animais devidamente acondicionadas na viatura, para garantirem a 

segurança do animal.  

 

 

 O meu animal pode viajar em transportes públicos? 

 

Com a excepção dos cães perigosos e potencialmente, todos os animais de 

companhia (cães e gatos) poderão viajar em transportes públicos. 

 

1) Metro: 

 

Devem circular de trela e açaime, sempre junto dos seus donos e 

acompanhados do boletim de vacinas. Também poderão circular em caixas 

transportadoras. 

 

Quanto aos cães guias ou de assistência emocional, fazendo-se 

acompanhar do distintivo emitido por estabelecimento nacional ou 

internacional de treino de cães de assistência devendo ainda possuir um 

cartão próprio emitido pelo mesmo estabelecimento. 



 

 

 

 

 

Informação Útil: 

 http://www.metrolisboa.pt/informacao/informacao-legal/ 

 http://www.metrodoporto.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=16241 

 

2) Autocarro: 

 

O transporte de animais, à excepção dos cães guia que se façam acompanhar 

de invisuais, é permitido no habitáculo do veículo caso o animal viaje 

acondicionado numa caixa de transporte, apresentando as devidas condições 

de higiene e de segurança. 

 

O transporte de animais esta sujeito ao pagamento de meio bilhete. 

 

Informação Útil: 

 http://www.lojaslowcost.com/rede-nacional-de-expressos/ 

 

3) Comboio: 

 

O transporte do animal é gratuito, desde que este esteja devidamente 

acondicionado em caixa transportadora que possa ser carregado como volume 

de mão. 

 

O transporte de cão não acondicionado é permitido mediante a compra de 

um bilhete próprio correspondente ao comboio que utilizar, sendo que o 

animal terá de ir devidamente açaimado, com trela, acompanhado do 

respectivo boletim de vacinas actualizado e da competente licença.  

 

Os cães guia ou de assistência emocional acompanhante de pessoa com 
deficiência é transportado gratuitamente. 

Cada passageiro poderá transportar apenas um animal de companhia. 

 

Os animais de companhia não podem, em caso algum, tomar lugar nos bancos 

dos veículos afectos ao transporte público. 

 

Informação Útil: 

 http://www.cp.pt/cp/displayPage.dovgnextoid=ed57f9e12a584010VgnVC

M1000007b01a8c0RCRD 

http://www.metrolisboa.pt/informacao/informacao-legal/
http://www.metrodoporto.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=16241
http://www.lojaslowcost.com/rede-nacional-de-expressos/
http://www.cp.pt/cp/displayPage.dovgnextoid=ed57f9e12a584010VgnVCM1000007b01a8c0RCRD
http://www.cp.pt/cp/displayPage.dovgnextoid=ed57f9e12a584010VgnVCM1000007b01a8c0RCRD


 

 

 

 

 

 

 Vou viajar para o estrangeiro de avião. Posso levar o meu 

animal de estimação? 

 

Na cabine do avião apenas são aceites cães e gatos, cujo peso, incluindo a 

caixa de transporte, não poderá ultrapassar os 8 Kg. Os animais deverão ser 

transportadas em caixas próprias, capazes de reter os seu fluídos, sendo 

acondicionadas debaixo do assento do passageiro. 

 

Quanto aos animais com peso superior a 8Kg e inferior a 45Kg, incluindo a 

caixa de transporte, serão transportados no porão do avião, em caixa rígida 

para o efeito, sendo que o dono deverá fornecer toda a alimentação e água 

necessárias, bem como toda a documentação do animal. 

 

Caso o animal ultrapasse os 45Kg será transportado como carga e o 

passageiro deverá fornecer todos os documentos necessários e 

responsabilizar-se por qualquer taxa adicional que lhe seja cobrada na origem 

e no destino.  

 

Constituem excepção a estas regras, os animais de assistência e animais de 

assistência emocional, os quais devem cumprir os seguintes requisitos devem 

estar devidamente identificados, com toda a sua documentação, munidos de 

trela e não poderão ocupar o lugar de outros passageiros ou circular pelos 

corredores. 

 

A partir de 1 de Outubro de 2004, tornou-se obrigatório a aquisição de um 

passaporte para o animal de estimação. Este documento deve ser pedido 

junto das direcções regionais de agricultura, não deverá custar mais de € 1,50 

e deve conter informações sobre a vacinação anti-rábica, estado de saúde, 

exames e certificar que o animal está legalizado.  

 

Informação Útil: 

 http://www.flytap.com/Portugal/pt/planear-reservar/preparar-

viagem/necessidades-especiais/transporte-de-animais 

 http://www.sata.pt/pt-pt/viaje-connosco/transporte-de-animais 

 http://www.lufthansa.com/pt/pt/Animais-na-cabina 

 

http://www.flytap.com/Portugal/pt/planear-reservar/preparar-viagem/necessidades-especiais/transporte-de-animais
http://www.flytap.com/Portugal/pt/planear-reservar/preparar-viagem/necessidades-especiais/transporte-de-animais
http://www.sata.pt/pt-pt/viaje-connosco/transporte-de-animais
http://www.lufthansa.com/pt/pt/Animais-na-cabina


 

 

 

 

Joana Bicker, 

D’Almeida Roque Advogados 

 

 
SEGUROS 
 

1) Responsabilidade Civil 
 
É sempre aconselhável fazer um Seguro de Responsabilidade Civil. 
Os animais, até nas suas brincadeiras, podem causar danos, quer materiais 
quer corporais, que podem atingir valores relevantes.  
 
Este seguro garante o pagamento das indemnizações que legalmente sejam 
exigíveis ao dono do animal pelos danos que resultem de lesões corporais e/ou 
materiais causados a outrem.  
 
Os documentos, normalmente, necessários são: cópia do Boletim Sanitário e 
da Licença Camarária.  

 

Informe-se, junto da sua seguradora, como pode ter um seguro que abranja o 
seu animal. 

 

2) Animais Perigosos – Obrigações 
 
O Seguro de Responsabilidade Cívil é obrigatório no que respeita aos animais 
perigosos e potencialmente perigosos. Cabe ao dono do animal deste tipo, a 
obrigação de efectuar um Seguro de Responsabilidade. 
 
É considerado animal perigoso qualquer animal que:  

 Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou saúde de uma pessoa;  

 Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal fora da propriedade 
do detentor;  

 Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu detentor à junta de 
freguesia da sua área de residência, como tendo um carácter e 
comportamento agressivos;  

 Tenha sido considerado pela autoridade competente como um risco para 
a segurança das pessoas ou animais, devido ao seu comportamento 
agressivo ou especificidade fisiológica.  

 
É considerado animal potencialmente perigoso qualquer animal que, devido às 
características da espécie, comportamento agressivo, tamanho ou potência de 
mandíbula, possa causar lesão ou morte a pessoas ou outros animais, 



 

 

 

 

nomeadamente os cães das raças a seguir referidas, bem como os 
cruzamentos destas raças, entre si ou com outras raças. 
 
 
 
De acordo com a Portaria 422/2004, de 24/04, as raças de cães 
potencialmente perigosos são:  

 Cão de fila brasileiro;  

 Dogue argentino;  

 Pit bull terrier;  

 Rottweiller;  

 Staffordshire terrier americano;  

 Staffordshire bull terrier;  

 Tosa inu.  

Os documentos, normalmente, necessários são:  

 Licença de detenção, posse ou circulação do animal; 

 Boletim de Vacinação/Sanitário do animal;  

 Código e data da identificação electrónica do animal, quando existir ou 
seja obrigatória.  

Informe-se, junto da sua seguradora, como pode subcrever um seguro. 

 

3) Seguro de Saúde 
 
Os Seguros de Saúde para animais permitem apoiá-lo financeiramente nos 
momentos mais difíceis da vida do seu animal de estimação, garantindo-lhe a 
ajuda necessária perante situações inesperadas, tais como acidentes, 
doenças ou mesmo o seu desaparecimento. 
  
Caso se encontre numa situação de internamento hospitalar e não tenha quem 
possa cuidar do seu cão ou gato, com alguns seguros estão garantidos o 
reembolso das despesas que venha a efetuar com a sua guarda. 
 
 
É necessário preencher um questionário clínico e anexar à proposta de seguro 
o boletim de vacinação e o cartão de identificação ou licença camarária. 
 
Os Seguros de Saúde são um instrumento cada vez mais importante para 
que muitos donos consigam prestar os cuidados de saúde necessários 
aos seus companheiros, fazendo muitas vezes a diferença entre realizar 
ou não um determinado procedimento. 
 
A oferta de seguros para animais domésticos é variada, apesar de ser um 



 

 

 

 

mercado recente em Portugal. 
 
Pode consultar o seu banco, seguradora ou fazer uma pesquisa na 
internet sobre propostas e valores. 
 
 
 

4) Limite de Animais em Casa 
 (Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de Dezembro)  
 
O alojamento de cães e gatos fica sempre condicionado à existência de boas 
condições e ausência de riscos hígio-sanitários relativamente à conspurcação 
ambiental e doenças transmissíveis ao homem.  

 

Respeitada esta condição, bem como a tranquilidade a que os diferentes 
habitantes têm direito, a lei define um número limite de cães e gatos adultos:  

• por apartamento -  em cada habitação, não podem coabitar mais de 
três cães ou quatro gatos adultos, não podendo, no total, contar-se mais de 
quatro animais. Este número só poderá ser excedido, até ao máximo de seis, 
com uma autorização nesse sentido do município, depois de obtido um parecer 
favorável do veterinário municipal e do delegado de saúde. 

• por moradias ou vivendas com terreno – podem ser alojados até 
seis animais  podendo tal número ser excedido se a dimensão do terreno o 
permitir e desde que as condições de alojamento cumpram os requisitos hígio-
sanitários. 

Em caso de desrespeito, a câmara municipal ordenará uma vistoria do 
delegado de saúde e do veterinário municipal, podendo, depois, mandar os 
animais para o gatil ou canil municipal. Além disso, o dono dos animais fica 
sujeito ao pagamento de uma coima entre 50 e 3740 euros.  

 

Convém ainda relembrar, que, apesar do limite legal, pode existir um 
regulamento de condomínio mais rigoroso, que estabeleça um limite inferior ou 
até proíba a presença de animais nas fracções autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

J. D’Almeida Roque, 

D’Almeida Roque Advogados 

 

 

1) Em Portugal é ilegal mal tratar um animal? 

 

Salvo casos excepcionais, por exemplo um cão atacar uma pessoa e para 

defesa da mesma, é sempre proibido cometer actos de violência contra 

animais de companhia, quer sejam animais pelos quais alguém seja 

responsável, quer sejam animais errantes.  

 

Há diversas leis que se referem à protecção dos animais, e em especial, à 

protecção dos animais de companhia. Contudo estes são diariamente 

desconsiderados, pelo que é fundamental divulgar o mais possível os 

procedimentos a ter quando alguém se encontra perante um caso destes.  

 

2) Há consequências para quem maltratar animais? 

 

A violência contra animais é proibida e punível por lei, com coimas cujos 

valores podem variar entre os €500 e os €3740, ou de €44 890, se o autor dos 

actos for uma pessoa colectiva (uma empresa ou uma instituição).  

 

A negligência, nomeadamente a omissão de cuidados essenciais para a 

garantia do bem-estar dos animais no próprio alojamento é também proibida e 

punível por lei.  

 

Em qualquer caso e consoante a gravidade do ilícito contra-ordenacional, as 

autoridades podem decidir aplicar sanções acessórias várias, nomeadamente 

podendo declarar a perda dos animais a favor do Estado com a consequente 

possibilidade de serem reclamados para adopção.  

 

3) Se vir alguém a mal tratar um animal o que devo fazer? 

 

Em casos urgentes, peça a presença e assistência imediata da autoridade 

policial da área (PSP ou GNR). Também pode contactar o SEPNA - Serviço 

de Protecção da Natureza e do Ambiente, por telefone através do no 808 

200 520 (disponível 24 horas) ou através do registo de denúncias online criado 



 

 

 

 

para o efeito. Se possível recolher provas, nomeadamente tirar fotografias, 

anotar nome ou matrícula, etc.  

 

Faça sempre uma participação da situação que denuncia à Polícia Municipal 

(PM), à PSP ou à GNR e fique com uma prova documental que confirme que 

fez essa participação e que foi recebida por essa autoridade.  

 

Cabe à PM/PSP/GNR dirigir-se ao local, avaliar a situação, impedir qualquer 

acto de violência, negligência ou abuso de animais, desde que seja proibido por 

lei, identificar os autores destas infracções e participar a situação ao Ministério 

Público ou directamente à autoridade veterinária local ou regional.  

 

Cabe ao Médico Veterinário Municipal da Câmara Municipal da área, enquanto 

autoridade veterinária local, fiscalizar e aplicar a legislação vigente de 

protecção dos animais, competência que partilha e que deve executar 

juntamente com o Presidente da Câmara Municipal e com as autoridades 

policiais.  

 

Qualquer destas autoridades pode receber directamente uma participação de 

um caso de crueldade. Se o animal que for vítima de abuso tiver proprietário, 

pode, cumulativamente com a queixa que originará um processo de contra-

ordenação, apresentar também uma queixa-crime contra o autor da 

violência contra o animal, uma vez que essa situação configurará também, 

em princípio, um crime de dano.  

 

4) Perdi o meu animal de estimação, o que faço? 

 

12 passos para encontrar o seu animal: 

 

 Percorra as proximidades do local de desaparecimento, a pé ou de 

biclicleta, pergunte às pessoas se viram algum animal que corresponda 

à descrição do seu.  

 Faça barulho! Os animais podem ouvi-lo a grandes distâncias. Chame 

continuamente o nome do seu cão. Se ele tiver um brinquedo com apito, 

leve-o consigo e utilize-o para  fazer ruídos familiares.  

 Leve uma lanterna com luz forte, bem como coleira e trela, para além 

dos locais onde costuma passear o seu cão, procure também em 

valetas, barracões, aterros, contentores, garagens, casas devolutas ou 



 

 

 

 

em construção, debaixo de carros, etc. 

 Submeta anúncios em todos os sites de associações para que o seu 

cão fique registado em tantas bases de dados de animais desaparecidos 

quantas conseguir e para que os restantes utilizadores sejam notificados 

acerca do desaparecimento. Outra vantagem é que fica logo disponível 

um folheto optimizado de divulgação. Um site com grande eficiência é o 

Encontra- me.org.  

 Afixe e distribua os folhetos! Se não divulgar o desaparecimento do 

seu cão através de folhetos, estará a comprometer seriamente o seu 

regresso a casa. Em todas as buscas pelo seu cão, vá afixando e 

distribuindo folhetos com fotografia. 

 É extremamente importante afixar folhetos no raio de, pelo menos, dois 

quilómetros do local de desaparecimento. Peça também para colocar um 

folheto em padarias, mercearias, cafés, clínicas veterinárias, 

supermercados, bombas de gasolina, farmácias e outros locais 

estratégicos.  

 Não descarte nenhuma pista! Se receber informações sobre um 

animal muito semelhante ao seu, não descarte essa pista apenas com 

base na distância ou em factores como a ausência/ presença de coleira 

ou microchip, por exemplo.  

 Prepare um "tapete de boas-vindas"! Se tal for viável, coloque artigos 

com odor forte à porta/ janela de casa para atrair o seu cão. Se possível, 

coloque também no exterior o "ninho" e os brinquedos preferidos do seu 

cão. Deixe o portão aberto, se daí não advier perigo.  

 Notifique clínicas veterinárias e bases de dados de microchips!  

Telefone para as clínicas veterinárias da sua zona para saber se o seu 

cão terá sido recebido para tratamento ou verificação de existência de 

microchip.  

 Se o seu cão tiver microchip, notifique a entidade da base de dados 

pertinente: SIRA ou SICAFE. Certifique-se de que as informações de 

contacto estão actualizadas. Não deixe também de consultar 

regularmente a lista de microchips não registados no SICAFE, de 

responsabilidade da DGV.  

 Desloque-se aos canis municipais! Visite regularmente os canis 

municipais mais próximos. Não basta telefonar, tem de ir ver por si 

próprio. Lembre-se de que a sua descrição do seu cão e a descrição de 

outras pessoas nem sempre coincide.  

 Contacte as associações de protecção mais próximas! Informe-se 



 

 

 

 

sobre quais as associações de protecção aos animais da sua zona e 

notifique-as.  

 Contacte equipas de estrada! Descubra se o seu cão foi vítima de 

acidente na estrada. Trata-se de uma tarefa triste, mas necessária. Caso 

contrário, poderá nunca saber o que aconteceu ao seu animal. O 

número azul 808 210 000.  

 

 

Não desista! Há casos de cães que estiveram desaparecidos durante meses e 

que acabaram por ser encontrados.  

 

5) Encontrei um animal perdido, o que posso fazer? 

 

A maioria das pessoas quando vê um animal na rua assume que ele é 

abandonado, contudo esse animal pode estar perdido, e efectivamente a 

maioria das vezes está. Por isso, é muito importante quando se encontra um 

animal tentar procurar a sua família original.  

 

Para isso, siga os seguintes passos:  

 Verificar se o animal tem placa com um número de contacto, ou placa do 

canil municipal. Se o animal não tiver nenhuma identificação visível, mas 

tiver coleira, tente verificar com cuidado se a mesma tem algum contacto 

escrito por fora ou no interior.  

 

 É importante levar o animal a uma clínica veterinária para verificar se 

terá um microchip de identificação (a verificação da existência ou não de 

microchip é gratuita em qualquer veterinário). Se o animal tiver microchip 

de identificação, mas o número não estiver registado em nenhuma das 

bases de dados nacionais (SIRA ou SICAFE), pesquise pelo número de 

microchip na base de dados de animais desaparecidos do Encontra-

me.org e na lista de microships não registados, na base do SICAFE.  

 

 Se o animal tiver um microchip estrangeiro e as bases de dados 

nacionais não souberem indicar a base de dados de origem, o sistema 

internacional da Europetnet poderá dar uma ajuda.  

 

 Para determinar se um animal está perdido convém ter atenção a certos 

indícios que, isolados ou combinados, poderão apontar para essa 



 

 

 

 

possibilidade:  

 Animal tem coleira, peitoral ou trela;  

 Apresenta sinais de ter recebido cuidados veterinários recentes (tem 

um penso ou usa um colar isabelino, por exemplo);  

 Parece estar desorientado;  

 Está tosquiado; tem as unhas pouco gastas;  

 Não está sujo e tem o pêlo bem tratado (mas há que ter em atenção 

que, em poucos dias na rua, um animal pode ficar sujo e com o pêlo 

em mau estado);  

 Está bem nutrido; está esterilizado; obedece a comandos básicos;  

 Não faz as necessidades dentro de casa, ou faz as necessidades no 

WC apropriado, e demonstra estar habituado a viver dentro de casa; 

sabe viajar dentro de um automóvel; sabe andar à trela;  

 É meigo e sociável;  

 Está habituado a comer ração seca;  

 É de uma raça pouco comum, etc.  

 

 Em caso de dúvida, é sempre melhor acautelar a possibilidade de o 

animal estar perdido e recolhê-lo ou, no mínimo, divulgá-lo.  

 

 Depois de o animal estar recolhido e em segurança, pesquise animais 

com características semelhantes na base de dados de animais 

desaparecidos e, se não encontrar nenhuma correspondência, publique 

um anúncio de animal encontrado, o que também lhe irá disponibilizar 

automaticamente um folheto para divulgação.  

 

 Imprima algumas dezenas de folhetos e leve-os consigo para a 

zona em que o animal foi encontrado.  

 

 Esteja atento a eventuais folhetos a divulgar o desaparecimento do 

animal.  

 

 Se não encontrar a família do animal contacte familiares, colegas e 

amigos no sentido de saber se alguém estará interessado em adoptar o 

animal.  

 

 Poderá colocar apelos nos diversos recursos da Internet destinados a 

promover a adopção de animais.  



 

 

 

 

 

 Poderá também elaborar um folheto A4 apelativo com fotografia e pedir 

para afixar em clínicas veterinárias e lojas de artigos para animais.  

 

 
Cristina Pacheco Rodrigues, 

D' Almeida Roque Advogados 

 

 


