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Egito Israel Quénia Zimbabué
Emirados Árabes 
Unidos

Itália Quirguistão

A Comissão publicará todos os contributos para esta consulta pública. Pode escolher se autoriza que os 
seus dados pessoais sejam tornados públicos ou se prefere manter o anonimato quando o seu contributo 
for publicado. Para efeitos de transparência, o tipo de respondente (por exemplo, «associação 
empresarial, «associação de consumidores», «cidadão da UE»), o país de origem, a designação e a 
dimensão da organização, assim como o seu número de identificação no Registo de Transparência 

 Selecione a opção de serão sempre publicados. O seu endereço eletrónico nunca será publicado.
confidencialidade que considere mais adequada. Opções de confidencialidade por defeito em função do 
tipo de respondente selecionado.

Parâmetros de privacidade aplicáveis à publicação dos contributos
A Comissão publicará as respostas a esta consulta pública. Pode escolher se pretende que os seus dados sejam 
tornados públicos ou se prefere manter o anonimato.

Anónimo
O tipo de respondente escolhido para responder à presente consulta, o seu 
país de origem e o seu contributo serão publicados tal como recebidos. O seu 
nome não será publicado. Não inclua dados pessoais no seu contributo.
Público
O seu nome, o tipo de respondente escolhido para responder à presente 
consulta, o seu país de origem e o seu contributo serão publicados.

Concordo com as disposições em matéria de proteção de dados pessoais

Balanço de qualidade e revisão da legislação em vigor:

Em 2020, a Comissão Europeia adotou a sua , a fim de promover a transição Estratégia do Prado ao Prato
para um .sistema alimentar sustentável

Uma vez que o bem-estar dos animais é uma pedra angular da produção alimentar sustentável, a 
Comissão comprometeu-se, através da Estratégia do Prado ao Prato, a rever a atual legislação da UE em 
matéria de bem-estar dos animais até 2023 e a considerar opções para a rotulagem relativa ao bem-estar 
dos animais.

O objetivo é melhorar o bem-estar dos animais e alargar o âmbito de aplicação da legislação, alinhando-a 
com os mais recentes dados científicos, as prioridades políticas atuais e as expectativas dos cidadãos, 
facilitando simultaneamente a sua aplicação.

A legislação da UE cuja revisão está em curso é a seguinte: 

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/en/
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uma  diretiva relativa à proteção dos animais nas explorações pecuárias
quatro diretivas que estabelecem normas mínimas para a proteção de:

galinhas poedeiras 
frangos de carne
suínos 
vitelos

um regulamento relativo ao transporte de animais
um regulamento relativo à proteção dos animais no momento da occisão

Estes atos da UE regulamentam o bem-estar dos animais nas explorações pecuárias, durante o transporte 
e no abate, e abrangem os animais (incluindo os peixes) criados e mantidos para fins agro-pecuários, bem 
como os gatos e cães transportados para fins comerciais.

Os atos não abrangem animais selvagens (exceto quando são abatidos para efeitos de despovoamento), 
animais experimentais ou de laboratório (exceto quando são transportados) ou quaisquer animais 
invertebrados.

O objetivo é melhorar o bem-estar dos animais, assegurando simultaneamente uma produção sustentável 
e condições de concorrência equitativas para as empresas da UE no mercado único.

Em 2020, a Comissão realizou uma avaliação («balanço de qualidade») da legislação em vigor, a fim de 
determinar o que necessitava de ser alterado, e em 2021 iniciou uma avaliação de impacto das eventuais 
alterações.

A presente consulta visa conhecer a sua opinião sobre as regras em vigor em matéria de bem-estar dos 
animais, bem como sobre as alterações que sugerimos.

1. Em que medida concorda com as seguintes afirmações?
Concordo 

inteiramente
Concordo 

parcialmente
Discordo 

parcialmente
Discordo 

inteiramente
Não 
sei

Em comparação com a 
situação de há 25 anos, a 
proteção dos animais de 
criação é mais uniforme nos 
países da UE

Em comparação com a 
situação de há 25 anos, foi 
alcançada uma proteção 
mais abrangente dos animais 
de criação (em termos de 
espécies protegidas) em toda 
a UE

*

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0074&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0120&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
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Os requisitos definidos pelas 
regras da UE em matéria de 
bem-estar dos animais são 
fáceis de aplicar e a forma de 
os aplicar é clara

O aumento do bem-estar dos 
animais contribuiu para um 
sistema alimentar mais 
sustentável, nomeadamente 
ao permitir a entrada de 
animais mais saudáveis na 
cadeia alimentar.

A existência de regras 
comuns em matéria de bem-
estar dos animais facilitou o 
comércio e melhorou a 
concorrência na Europa, por 
exemplo através da 
eliminação de obstáculos ao 
comércio de animais e 
produtos de origem animal 
no mercado único

*

*

*
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2. Em que medida concorda com as seguintes afirmações?
Concordo 

inteiramente
Concordo 

parcialmente
Discordo 

parcialmente
Discordo 

inteiramente
Não 
sei

O cumprimento de (determinados) requisitos em matéria de bem-estar dos animais 
estabelecidos nas regras da UE não é (demasiado) moroso e/ou oneroso para os 
produtores (por exemplo, os agricultores)

O cumprimento de (determinados) requisitos em matéria de bem-estar dos animais 
estabelecidos nas regras da UE não é (demasiado) moroso e/ou oneroso para os 
transformadores (por exemplo, os matadouros)

O cumprimento de (determinados) requisitos em matéria de bem-estar dos animais 
estabelecidos nas regras da UE não é (demasiado) moroso e/ou oneroso para os 
retalhistas

O cumprimento de (determinados) requisitos em matéria de bem-estar dos animais 
estabelecidos nas regras da UE não é desproporcionalmente moroso e/ou oneroso 
para as pequenas e médias empresas (por exemplo, matadouros, empresas de 
transporte, retalhistas)

As regras e os requisitos em matéria de bem-estar dos animais não são 
(demasiado) complexos para que os consumidores os possam compreender

As regras e os requisitos da UE em matéria de bem-estar dos animais impõem 
custos adicionais aos consumidores quando compram produtos que satisfazem as 
exigências em matéria de bem-estar dos animais

*

*

*

*

*

*
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3. Nível de informação sobre as normas de bem-estar dos animais na UE
Concordo 

inteiramente
Concordo 

parcialmente
Discordo 

parcialmente
Discordo 

inteiramente
Não 
sei

Sinto-me suficientemente 
informado sobre as 
condições em que os 
animais são criados na UE 
(ou seja, como são tratados 
durante o período de criação)

Sinto-me suficientemente 
informado sobre as 
condições em que os 
animais de criação são 
transportados na UE

Sinto-me suficientemente 
informado sobre as 
condições em que os 
animais de criação são 
transportados para fora da 
UE

Sinto-me suficientemente 
informado sobre as 
condições em que os 
animais de criação são 
abatidos na UE

Possíveis alterações à legislação da UE em matéria de bem-estar dos animais:

4. O atual nível de bem-estar dos animais na UE é suficiente para:

- assegurar uma proteção adequada e uniforme de todas as espécies animais que 
dela carecem?

Sim
Não
Não sei

- garantir que as empresas têm condições equitativas de concorrência em toda a 
UE?

Sim
Não
Não sei

*

*

*

*

*

*



11

- responder aos desafios futuros em matéria de produção alimentar sustentável, 
tais como as alterações climáticas e a perda de biodiversidade?

Sim
Não
Não sei

Se respondeu NÃO a uma das perguntas acima indicadas, qual das ações a seguir 
enumeradas poderia contribuir para melhorar o bem-estar dos animais na UE?

Muito 
importante

Importante
Moderadamente 

importante

Mais inspeções e controlos por parte das autoridades 
nacionais para melhorar o cumprimento das regras em 
vigor

Melhorar as regras existentes em matéria de requisitos 
de bem-estar dos suínos, vitelos, galinhas poedeiras e 
frangos de carne

Abranger outras espécies animais, juntamente com as 
que já estão protegidas por legislação específica 
(suínos, vitelos, galinhas poedeiras e frangos de carne)

Aumentar a utilização de tecnologias modernas para 
uma melhor monitorização do bem-estar dos animais 
durante o transporte (nomeadamente câmaras, 
sistemas de navegação por satélite, inteligência 
artificial)?

Aumentar a utilização de indicadores científicos para 
avaliar melhor o bem-estar dos animais (por exemplo, 
as taxas de lesões que não a pododermatite)

Melhorar a formação das pessoas que manuseiam os 
animais, para que possam adotar práticas que 
melhorem o bem-estar (por exemplo, para os 
agricultores, o pessoal dos matadouros e os 
condutores)

Informar melhor os consumidores sobre as condições 
de bem-estar dos animais

Bem-estar dos animais durante o transporte:

A legislação da UE em vigor neste domínio regulamenta o transporte de animais vivos entre países da UE 
e exige controlos dos animais que entram ou saem da UE.

Para evitar lesões e/ou sofrimento desnecessário, todos os animais transportados têm de estar aptos a 
viajar, dispor de espaço suficiente em altura e no solo e devem ser-lhes proporcionados água, alimentação 

*
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e repouso sempre que necessário e dentro de certos intervalos.

Para viagens de longo curso (ou seja, mais de 8 horas) entre países da UE e destinos fora da UE, os 
transportadores têm de possuir a(s) autorização(ões) necessária(s), documentação, um sistema de 
navegação por satélite e planos de contingência para situações de emergência. As autoridades nacionais 
têm de realizar controlos no ponto de partida e, posteriormente, numa base aleatória.

5. Proteger (melhor) os animais durante as viagens de longo curso (mais de 
8 horas):

Sim Não
Não 
sei

Deve ser estabelecido um tempo máximo de viagem

São necessários requisitos mais específicos para as diferentes espécies animais

São necessários requisitos técnicos para os diferentes meios de transporte 
utilizados em viagens de longo curso (por exemplo, a monitorização por satélite, 
a ventilação e o abastecimento de água)

6. Dadas as dificuldades em garantir o cumprimento das regras para além 
das fronteiras da UE:

Sim Não
Não 
sei

As exportações para países terceiros de animais vivos para reprodução devem 
ser proibidas (após um período de transição)

As exportações para países terceiros de animais vivos para abate devem ser 
proibidas (após um período de transição)

As exportações de animais vivos devem ser limitadas apenas a países terceiros 
cujos requisitos em matéria de bem-estar dos animais sejam pelo menos 
equivalentes aos da UE.

As exportações de animais vivos para países terceiros só devem ser permitidas 
sob condições de controlo mais rigorosas (por exemplo, controlos à partida, em 
qualquer fase de uma viagem de longo curso e nos pontos de saída da UE)

7. Melhorar o bem-estar dos vitelos não desmamados e de outros animais 
vulneráveis, como as vacas prenhes:

Sim Não
Não 
sei

O transporte de vitelos não desmamados e outros animais vulneráveis deve ser 
proibido (após um período de transição)

O transporte de vitelos não desmamados e outros animais vulneráveis só deve 
ser autorizado se os requisitos em matéria de bem-estar e controlo forem mais 
rigorosos.

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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A duração do transporte de vitelos não desmamados e outros animais 
vulneráveis deve ser limitada a 8 horas.

Bem-estar dos animais nas explorações pecuárias:
 
A Diretiva 98/58/CE estabelece  para proteger os animais e os peixes de todas as espécies regras gerais
que são mantidos para a produção de alimentos, lã, peles ou pelo, ou para outros fins agropecuários.

Além disso, foram estabelecidos  nas quatro diretivas relativas a suínos, requisitos mais específicos
vitelos, galinhas poedeiras e frangos de carne.

Uma vez que a legislação da UE em matéria de bem-estar dos animais de criação estabelece normas 
, as autoridades nacionais são livres de adotar regras mais rigorosas (desde que sejam mínimas

compatíveis com o direito da UE).
 

8. Devem ser introduzidos requisitos específicos para outras espécies 
animais?

Sim
Não
Não sei

Em caso afirmativo, para que espécies/categorias de animais:
Vacas leiteiras
Bovinos de carne
Ovinos
Caprinos
Cavalos
Visões
Guaxinins
Raposas
Gatos
Cães
Coelhos
Frangas
Frangos para reprodução
Perus
Patos
Gansos

*

*
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Codornizes
Salmão de viveiro
Truta de viveiro
Carpa de viveiro
Robalo de viveiro
Dourada de viveiro
Enguia-europeia de viveiro
Animais aquáticos invertebrados, como lagostas, crustáceos

9. Atualmente, determinados procedimentos só são permitidos na UE em 
circunstâncias específicas e/ou se não forem executados de forma rotineira.

Na sua opinião, como devem ser abordadas as seguintes práticas de 
mutilação?

Proibição
Restrições 
adicionais

Não 
são 

precisas 
medidas

Não 
sei

Corte da cauda (remoção de parte da cauda do suíno 
para reduzir o risco de mordedura da cauda em suínos 
mais velhos)

Castração (remoção dos órgãos genitais dos suínos 
para evitar o odor sexual)

Descorna (remoção dos cornos dos vitelos para evitar 
lesões)

Corte do bico (remoção de parte do bico das aves 
para evitar o arranque de penas entre aves)

10. Em 30 de junho de 2021, a Comissão anunciou que iria propor a 
eliminação progressiva e, por último, a proibição da utilização de gaiolas 
para as espécies a seguir enumeradas, em resposta à iniciativa de cidadania 
europeia «End the cage age» (Fim da era da gaiola).

Qual deve ser o prazo máximo permitido para esta eliminação progressiva?
No máximo, 5 

anos
No máximo, 10 

anos
No máximo, 15 

anos
Não 
sei

Porcas (gaiolas de parto e celas 
para porcas)

*

*

*

*

*
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Galinhas poedeiras

Vitelos (compartimentos individuais)

Coelhos

Frangas

Frangos de carne reprodutores

Poedeiras reprodutoras

Codornizes

Patos

Gansos

11. Os produtos importados devem estar sujeitos a requisitos especiais em 
matéria de bem-estar, por exemplo a produção sem utilização de gaiolas?

Sim
Não
Não sei

Em caso afirmativo, esses requisitos devem ser:

Sim Não
Não 
sei

os mesmos que se aplicam à produção da UE?

equivalentes aos aplicados à produção da UE?

regras de rotulagem específicas para permitir que os consumidores identifiquem 
os produtos produzidos de acordo com as condições de bem-estar da UE?

Bem-estar dos animais no momento da occisão:

12. A atual legislação da UE não contém requisitos específicos para a 
occisão de peixes de viveiro.

Para outras espécies, apresenta uma lista de métodos autorizados, alguns 
dos quais foram cientificamente contestados por razões de bem-estar dos 
animais - como a utilização de dióxido de carbono em concentração elevada 
em suínos e o atordoamento elétrico em tanques de imersão para as aves de 
capoeira.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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A utilização de aguilhões elétricos para movimentar animais nos matadouros 
continua a ser permitida em determinadas condições.

Em que medida concordaria com as seguintes afirmações?

Sim Não
Não 
sei

O atordoamento elétrico de aves de capoeira em tanques de imersão deve ser 
proibido (após um período de transição)

O dióxido de carbono (CO2) em concentração elevada como método de 
atordoamento para suínos deve ser proibido (após um período de transição)

A utilização de aguilhões elétricos nos matadouros deve ser proibida (após um 
período de transição)

Devem ser adotadas regras específicas para a occisão de peixes de viveiro, a 
fim de proteger o seu bem-estar

A occisão sistemática de pintos do dia machos deve ser proibida (após um 
período de transição)

Rotulagem relativa ao bem-estar dos animais:

13. Um rótulo da UE em matéria de bem-estar dos animais seria um 
instrumento útil para informar os consumidores sobre as condições de 
tratamento dos animais?

Sim
Não
Não sei

Em caso afirmativo, deve ser utilizado um rótulo da UE:
Concordo 

inteiramente
Concordo 

parcialmente
Discordo 

parcialmente
Discordo 

inteiramente
Não 
sei

em todos os produtos de 
origem animal presentes no 
mercado?

apenas em produtos de 
origem animal aos quais se 
aplicam normas de bem-
estar que vão além dos 
requisitos legais mínimos da 
UE?

Em caso afirmativo, esse rótulo da UE em matéria de bem-estar dos animais deve:

*

*

*

*

*

*
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Concordo 
inteiramente

Concordo 
parcialmente

Discordo 
parcialmente

Discordo 
inteiramente

Não 
sei

limitar-se a indicar os 
métodos de criação que 
recorrem ou não aos 
sistemas de gaiolas?

basear-se em critérios mais 
amplos de bem-estar dos 
animais, incluindo requisitos 
em matéria de transporte e 
abate de animais?

14. Gostaria de acrescentar outras observações?

A UE (e o mundo) enfrenta múltiplas crises: crises climáticas, naturais e de saúde. Todas estão 
relacionadas à
forma como tratamos os animais e a natureza. Há muito consenso sobre isso na ciência. A UE precisa 
realmente
começar a proteger os animais e investir em um sistema alimentar mais ecológico e baseado em plantas, 
em vez de
investir na exploração atual dos animais e da natureza.

Contact
Contact Form




