
DIA DA (CRIA)ANÇA, ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
Muitas espécies são sujeitas aos caprichos humanos. Tanto no que respeita á aparência como a 
comportamentos. Isto por meio de exageros dos criadores, que não se importam com as sequências 
negativas para os animais. È isto aceitável? 
Quando não podemos cuidar do animal, vendemo-lo ou deitamo-los para um asilo de animais, onde 
muitos são logo mortos, ou largamos o bicho na natureza. Aceitável? 
Para evitar que por exemplo os cães ou os gatos se reproduzam são esterilizados ou extraem-se os 
testículos, para evitar que os animais se comportem conforme a sua natureza. Aceitável? 
Ter animais domésticos pode-se considerar uma forma de escravatura, pois o facto é que os interesses do 
animal são sempre subordinados ao homem. Haverá um equilíbrio entre as vantagens para os seres 
humanos e as desvantagens para os animais de estimação? 

 
Protecção dos animais: lei n.º 92/95 

          (ALGUNS PONTOS DA LEI NUMERADOS EM NEGRITO) 
Medidas gerais de protecção 
 

1- São proibidas todas as violências injustificadas contra animais, considerando-se como tais actos 
consistentes, sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves 
lesões a um animal. 

 
(OPINIÃO NÃO ESPECISTA) 

A criação de animais para fins comerciais é violência injustificada. Os criadores de animais 
domésticos para comércio infligem sofrimento cruel e prolongado, provocam graves lesões e 
infligem a morte. As fêmeas são forçadas a engravidar até não ser mais lucrativo mantê-las 
“activas”, sofrem de doenças uterinas, infecções mamárias, rápida deterioração óssea e cardíaca. 
Animais que passarão a vida enclausurados, passarão por um sofrimento psicológico constante 
devido á separação repetida, de si com as suas crias. 
As crias são retiradas às mães nas primeiras semanas ou meses, normalmente mal não necessitem 
de leite ou de outro tipo de alimentação materna. Passam os primeiros momentos das suas vidas 
em condições desumanas em expositores, sem o carinho da mãe, podem mudar de expositor várias 
vezes, pois um “produto” não pode estar em exposição muito tempo, fazendo uma rodagem de 
animais de exposição para exposição. É-lhes dada água e comida insuficiente para sujarem o 
menos possível nos locais de enclausurarão e para darem o mínimo de despesa possível. 
Todo o comercio tem excedentes, sabemos para onde vão os legumes que sobram, os géneros 
alimentícios são oferecidos a instituições ou enterrados, produtos vários são devolvidos às 
empresas. E ao excesso do comercio de animais vivos, que se faz? 
 

2-  Os animais doentes, feridos ou em perigo devem, na medida do possível, ser socorridos. 
 
Os animais vivos para venda estão em constante perigo. Estão em perigo nas mãos dos criadores e 
dos vendedores. Em perigo de andarem em mãos que ninguém se preocupa desde que paguem, de 
serem propriedade de alguém impróprio para cuidar de animais, e de serem abatidos se começarem 
a ser um fardo económico. 

 
3- São também proibidos os actos consistentes em: 
 
…e) Utilizar animais para fins didácticos, de treino, filmagens, exibições, publicidade ou actividades 
semelhantes, na medida em que ai resultem para eles dor ou sofrimentos consideráveis… 
 
A dor de uma mãe que perde um filho não tem espécie ou raça. O sofrimento dos animais envolvidos 
em negócio é mais que considerável. 



 
4- As espécies de animais em perigo de extinção serão objecto de medidas de protecção, 

nomeadamente para preservação dos ecossistemas em que se enquadram. 
 
Os animais de raça pura e comerciável terão maioritariamente todos “dono”, os outros serão 
impedidos de se reproduzirem, o que se pode considerar que levará à extinção de muitas raças 
existentes hoje. Uma medida de protecção para esses animais “não desejados” é a adopção por 
pessoas responsáveis e solidárias, que os possam deixar procriar sustentávelmente, indiferente á 
raça ou á qualidade física ou psicológica do animal, por solidariedade e não por status. 

 
CAPITULO II 

Comercio e espectáculos com animais 
 
Artigo 2.º Licença Municipal 
(…) Qualquer pessoa física ou colectiva que explore o comércio de animais, que guarde animais mediante 
renumeração, que os crie para fins comerciais, que os alugue, que se sirva de animais para fins de 
transporte, que os exponha ou que os exiba com um fim comercial só poderá faze-lo mediante 
autorização municipal, a qual só poderá ser concedida desde que os serviços municipais verifiquem que 
as condições previstas na lei destinadas a assegurar o bem-estar e a sanidade dos animais serão 
cumpridas. 
 
Não se pode contar com a disponibilidade dos elementos envolvidos no comércio de animais para fazer 
cumprir qualquer destes artigos de lei. Nem esperar que queiram ouvir os apelos dos que se preocupam 
com as condições de vida dos seus “artigos” (animais).  
Sendo a câmara municipal um elemento importante na autorização da venda de animais. Nós como 
cidadãos devemos pressionar o responsável para que tal tipo de negócio seja recusado.  
Vasta olhar regularmente para as condições dos animais vivos para venda para se perceber que o seu 
bem-estar fisco e psicológico não são, levados em conta. 
 

CAPITULO III 
Eliminação e identificação de animais pelas câmaras municipais. 
 
Artigo 5.º 
Animais errantes 
 
1º Nos concelhos onde o nr de animais errantes constituir um problema, as câmaras municipais poderão 
reduzir o seu número desde que o façam segundo métodos que não causem dores ou sofrimentos 
inevitáveis. 
 
A matança imoral de animais abandonados, a falta de apoios reais e com vontade solidária é uma 
constante no comportamento daqueles que deviam fazer cumprir as leis dos direitos dos animais 
Os animais quando são capturados ou entregues às câmaras para abate já sofreram e sofrem 
inevitavelmente. 
Queremos mais apoios para quem quer ajudar a manter felizes e saudáveis os animais “errantes”. 
Os animais errantes que têm “sorte” são abatidos segundo métodos que “diminuam o sofrimento e a dor”. 
Aqueles com “azar” passarão fome, serão violentados, atropelados, terão medo e uma vida angustiante. 
Os animais aceites socialmente, com “sorte” criados e propriedade do empresário serão resgatados ou 
comprados por alguém com coração. Os com azar serão abatidos, usados para treinos de luta, 
abandonados e sempre mal tratados.   
 
Link: http://www.lpda.pt/legislacao/proteccao_animais.htm 
 

http://www.lpda.pt/legislacao/proteccao_animais.htm


 
A VIDA DE UM ANIMAL “DOMÉSTICO” USADO PARA COMERCIO 
 
Um dos problemas maiores do comércio de animais de companhia, é a constante procura dos criadores de novas 
“raças”, mais adaptadas às necessidades de quem compra, mais dóceis, mais agressivos, mais pequenos, menos 
peludos, etc. 
O processo usado é o cruzamento genético entre animais da mesma família ou entre espécies. Método esses que 
têm como consequência directa a probalidade de aparecerem erros genéticos e doenças. Os problemas que 
emergem da criação subordinada às características da raça, implicam resultados inconvenientes para o animal. 

Doenças e variações desvantajosas no sistema hormonal, nervoso e circulatório, sangue, visão, sistema 
digestivo, sistema ósseo, assim como outras deficiências imunitárias estão directamente relacionadas com 
a criação e selecção de cães, gatos e outros animais. 
Se os resultados desejados não podem ser (rapidamente) alcançados pela selecção dos reprodutores, 
cortam-lhes as orelhas a cauda, ou então são ligadas ou quebradas, proibido em países europeus. A 
amputação do quinto dedo é legal até ao 4 dia de vida, porque supostamente antes o sistema nervoso não 
transmite dor. 
Os animais são assim vitaminados porque as pessoas acham que os animais de companhia com um certo 
aspecto parecem mais amáveis, engraçados ou bonitos. A manutenção da característica da raça é a 
prioridade, a criação de animais dotados de características saudáveis é algo secundário. 
Quase todas as raças de cães sofrem os efeitos negativos desta (re) criação selectiva com fins comerciais. 
 
 
A TER EM ATENÇÃO: QUEM MESMO ASSIM COMPRA UM CÃO DESTES, PATROCINA INDIRECTAMENTE 
ESTAS PRÁTICAS. ENQUANTO HOUVER PROCURA, CONTINUARÁ A HAVER OFERTA. 

 
 

 

 

  
 
A INDUSTRIA POR DETRÁS DOS ANIMAIS DOMESTICOS 
 
 
Neste momento existem milhões de animais “domésticos” em Portugal, milhares de lojas especializadas 
onde se pode comprar animais e artigos relacionados. 



Por detrás do negócio de compra e venda de animais de companhia existe uma grande indústria para a 
produção e venda de artigos acessórios como comida, gaiolas e brinquedos. 
Usando técnicas de marketing os vendedores continuam a persuadir cada vez mais pessoas a comprar “um 
bichinho muito querido”. 
Algumas espécies, sobretudo as exóticas são roubadas ao seu ambiente natural. Em média 1 a 3 por 
centro morre durante o transporte e em depósitos. No caso das aves morrem 50% a 60%. Os animais que 
sobrevivem a viagem esgotante, vão passar o resto da vida engaiolados só para prazer humano 
Hoje em dia existem centenas de raças de cães comerciáveis. Todas foram criadas pelo homem. O homem 
está aqui portanto a brincar de Deus: “ Uma cabeça mais pequena, umas patas um pouco mais curtas, e 
umas orelhas engraçadas”. Hoje em dia existe uma autentica industria canina dedicada à criação de cães, 
que (dis)forma os cães conforme as intenções e exigências humanas. 
 
Uma questão importante. A procura determina a oferta de animais. 
As razões mais apresentadas são: 
Para servirem de companhia; Para criarem ou estimularem os contactos sociais; Porque os animais são 
bonitos, engraçados ou interessantes; por questões de imagem social; como passatempo. 
 

“PREOCUPAÇOES” DO HOMEM PARA COM UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 
 

Acolher em casa um animal de estimação não tem apenas aspectos felizes. 
Há certos outros aspectos que têm de ser tidos bem em conta. Alguns exemplos: 
As responsabilidades e o tempo. Nas férias e restrições sociais. A educação e os custos. E finalmente as 
tristezas. Mais informação: Click Aqui ( Animalfreedom) Em português. 
 
 
 

 
    
 

http://www.animalfreedom.org/portuguese/opiniao/animais_de_estimacao/consequencias_criadores_caes.html

