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Estatuto Animal – Quadro de alterações ao estatuto jurídico-penal dos animais de companhia
Artigo

Artigo
6.º-A

Atual versão
Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro
Artigo 6.º-A
Abandono
Considera-se abandono de animais de companhia a não
prestação de cuidados no alojamento, bem como a sua
remoção efetuada pelos seus detentores para fora do
domicílio ou dos locais onde costumam estar mantidos,
com vista a pôr termo à sua detenção, sem que
procedam à sua transmissão para a guarda e
responsabilidade de outras pessoas, das autarquias
locais ou das sociedades zoófilas.

Não aplicável / Artigo novo

Artigo
67.º-B

Não aplicável / Artigo novo

Artigo
67.º-C

Artigo
67.º-D

Não aplicável / Artigo novo

Proposta
Ordem dos Médicos Veterinários
Artigo 6.º-A
Abandono
1 – Considera-se abandono de animais de companhia a
não prestação de cuidados no alojamento, bem como a
sua remoção efetuada pelos seus detentores para fora do
domicílio ou dos locais onde costumam estar mantidos,
com vista a pôr termo à sua detenção, sem que procedam
à sua transmissão para a guarda e responsabilidade de
outras pessoas, das autarquias locais ou das sociedades
zoófilas.
2 – O detentor do animal deve comunicar às autoridades
competentes a morte ou o desaparecimento do animal de
companhia no prazo máximo de dez dias úteis a contar da
ocorrência do facto.
Artigo 67.º-B
Ofensa ao bem-estar
1 — Quem ofender o bem-estar físico ou comportamental
de um animal de companhia é punido com pena de prisão
até um ano ou com pena de multa até cento e vinte dias.
2 — Quem ofender o bem-estar de um animal de
companhia, de forma a provocar-lhe incapacidade física
grave ou a morte, é punido com pena de prisão até dois
anos ou com pena de multa até duzentos e quarenta dias.
Artigo 67.º-C
Abandono de animal de companhia
1 — Quem abandonar um animal de companhia que se
encontre sob a sua responsabilidade, é punido com pena
de prisão até seis meses ou com pena de multa até
sessenta dias.
2 — A conduta não é punível quando o detentor tenha
comunicado a morte ou o desaparecimento do animal de
companhia às autoridades competentes nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 6.º-A do presente diploma.
Artigo 67.º-D
Penas acessórias
Consoante a gravidade da infração e a culpa do agente,
podem ainda ser aplicadas ao arguido pela prática dos

Comentários
Introdução
da
obrigatoriedade
de
comunicação
da
morte
ou
desaparecimento do animal às autoridades
competentes de modo a melhor identificar
os casos de abandono.

Criação de novo tipo criminal de ofensa ao
bem-estar e comportamental do animal e a
agravação da moldura penal para o dobro
no caso da referida ofensa provoque a
incapacidade física grave ou a morte do
animal.

Criação de novo tipo criminal de
abandono, sendo excluída a punibilidade
da conduta sempre que o proprietário
tenha
comunicado
às
autoridades
competentes
a
morte
ou
do
desaparecimento do animal.

Previsão de penas acessórias para a
prática dos novos tipos criminais criados
de proibição de detenção de animal de
companhia, com limite máximo de cinco
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Não aplicável / Artigo novo
Artigo
67.º-E
Não aplicável / Artigo novo
Artigo
67.º-F
Não aplicável / Artigo novo

Artigo
67.º-G

Não aplicável / Artigo novo
Artigo
67.º-H
Artigo 68.º
Contraordenações
Artigo
68.º

1 - [...]
2 - Constituem contraordenações puníveis pelo diretorgeral de Alimentação e Veterinária com coima cujo
montante mínimo é de € 500 e o máximo de € 3740:
a) [...]:

crimes previstos nesta secção as penas acessórias de
proibição de detenção de animal de companhia pelo
período de seis meses a cinco anos e de obrigação de
frequência de programas específicos de treino e de
maneio de animais de companhia.
Artigo 67.º-E
Aplicação subsidiária
Em tudo o que não esteja expressamente previsto na
presente secção são aplicáveis as normas constantes do
Código Penal.
Artigo 67.º-F
Envio do processo ao Ministério Público
A autoridade competente remete o processo ao Ministério
Público sempre que considere que a infração constitui um
crime.
Artigo 67.º-G
Autoridades competentes em processo criminal
1 — Quando se verifique concurso de crime e
contraordenação ou quando, pelo mesmo facto, uma
pessoa deva responder a título de crime e outra a título de
contraordenação, o processamento da contraordenação
cabe às autoridades competentes para o processo
criminal.
2 — Se estiver pendente um processo na autoridade
administrativa, devem os autos ser remetidos a autoridade
competente nos termos do número anterior.
3 — Quando uma mesma infração constitua crime e
contraordenação, o agente é punido apenas pelo crime,
podendo ser-lhe aplicadas as sanções acessórias
previstas para a infração criminal ou para a infração
contraordenacional.
Artigo 67.º-H
Competência do tribunal
Na situação referida no n.º 1 do artigo anterior, a aplicação
da coima e das sanções acessórias cabe ao juiz
competente para o julgamento do crime.
Artigo 68.º
Contraordenações
1 - [...]
2 - Constituem contraordenações puníveis pelo diretorgeral de Alimentação e Veterinária com coima cujo
montante mínimo é de € 500 e o máximo de € 3740:
a) [...]:

ano e a obrigação de frequência em
programas de treino e maneio deste tipo
de animais.

Necessidade
de
ressalvar
que
a
comunicação exclui a responsabilidade
contraordenacional pelo abandono dos
animais.
Criação
de
um
novo
tipo
contraordenacional que pune a violação da
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b) [...];
c) O abandono de animais de companhia nos termos do
artigo 6.º -A;
d) [...]
e) [...];
f) [...];
g) [...];

b) [...];
c) O abandono de animais de companhia nos termos do
n.º 1 do disposto no artigo 6.º-A, sem que tenha sido feita
a comunicação prevista no n.º 2 do mesmo artigo;
d) A violação do dever previsto no n.º 2 do artigo 6.º-A
e) [anterior alínea d)];
f) [anterior alínea e)];
g) [anterior alínea f)];
h) [anterior alínea g)].

nova obrigação de comunicar às
autoridades competentes da morte ou
desaparecimento do animal.
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