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Análise e discussão das 6 propostas de alteração à Lei da Caça 
apresentadas pelo PAN 

 
 
 
  Sem abordarmos aqui as graves consequências das propostas agora apresentadas 

pelo PAN, cujo único objetivo, a prazo, é o de acabar com a caça em Portugal, e de 

imediato, entre outros, é o de extinguir um dos principais e mais importantes processos de 

caça na Península Ibérica, que é a montaria, sendo esta inclusivamente um processo de caça 

único no mundo, iremos de seguida apenas demonstrar as incongruências e falsos 

fundamentos incorporados nas propostas agora apresentados por aquele partido para a 

alteração da Lei de Bases Gerais da Caça.  

Como iremos demonstrar tratam-se de mais seis propostas a serem, como será da 

mais elementar justiça e bom senso, chumbadas na Assembleia da República, algo aliás a 

que o PAN nos vem habituando na sua persistente e delirante perseguição aos superiores 

interesses da caça e dos caçadores e que, inexplicavelmente, se tornou nos últimos tempos a 

sua bandeira e imagem de marca. 

De facto, e apenas para o caso da proibição da caça às espécies de caça maior pelo 

processo de montaria, nomeadamente ao javali e veado, seríamos a curto prazo confrontados 

desde logo com um brutal aumento do prejuízo nas culturas agrícolas, com o inevitável 

desequilíbrio dos ecossistemas pela predação do javali sobre inúmeras espécies selvagens 

acrescido do consequente impacto negativo na conservação da natureza, com o aumento da 

insegurança pública de pessoas e bens pelo aumento de acidentes rodoviários causados pelo 

embate nestas espécies, com o aumento da perigosidade para a saúde pública causado pela 

proliferação de doenças causadas pelo aumento da densidade de javalis e consequente 

contacto com as espécies domésticas de consumo humano, com a preocupante depreciação 

socio-económica dos territórios de baixa densidade pela ausência desta atividade cinegética, 

com o consequente aumento da desertificação do interior do País, com a extinção de 

numerosos postos de trabalho, com a extinção de inúmeras raças de cães, com a diminuição 

do PIB nacional, etc., etc. etc.   
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Assim, e para melhor perceção das citadas incongruências e falsos fundamentos 

incorporados nos documentos em apreciação (texto a preto), iremos expressar (texto a azul) 

no próprio corpo das citadas propostas a análise conjunta das mesmas feita pela AFTM-

Associação Florestal de Trás-os-Montes, pelo CMN-Clube de Monteiros do Norte, pela 

APMCM-Associação Portuguesa de Matilhas de Caça Maior e pela APBC-Associação 

Portuguesa de Biodiversidade e Cinegética:     

 

PROPOSTA 1 

Projecto de Lei.º 503/XIII/2ª 

Proíbe a utilização de matilhas como meio de caça 

Exposição de motivos 

Em Portugal existem vários meios de caça, entre os quais os designados cães de caça. Conforme se 

trate de caça menor ou maior, poderão ser usados até dois cães por caçador ou até 50 cães, ou 

seja, a designada matilha. Falso (consultar art.º 84.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de 

Agosto, na sua atual redação). “No exercício da caça às espécies de caça menor, cada 

caçador só pode utilizar até dois cães, sem prejuízo das seguintes excepções: 

a) Na caça de batida, em que o número de cães não é limitado; 

b) Na caça ao coelho-bravo, por processo diferente do de batida, cada caçador ou grupo 

de caçadores pode utilizar até 10 cães; 

c) Na caça à raposa a corricão podem ser utilizados até 50 cães.” 

Na caça maior, e no processo de montaria, nem sequer há limites de cães a utilizar, sendo 

que só podem ser utilizadas matilhas de caça maior, composta cada uma no máximo por 25 

cães. Esta proposta começa assim desde logo com um preâmbulo falso e com 

enquadramento legal deliberadamente deturpado. 

No primeiro caso, o cão acompanha o caçador para ir buscar a presa depois de morta e trazê-la ao 

caçador. No segundo caso, os cães funcionam mesmo como arma contra o animal visado, isto 
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porque é da luta entre os cães e a presa que resulta a morte ou quase morte desta. Falso. Todos 

os cães de caça são utilizados como auxiliares do caçador com o objetivo de, em função do 

processo de caça a utilizar, procurar, perseguir, levantar e realizar o cobro das peças de caça 

abatidas pelo caçador. O único processo de caça em que se utiliza apenas cães de caça para 

capturar espécies cinegéticas é o processo de caça a corricão, o qual é apenas autorizado 

para a lebre onde é proibido utilizar mais que do 2 cães, para o coelho-bravo onde é 

proibido utilizar mais do que 10 cães e para a raposa com um máximo de 50 cães (consultar 

arts.º 84.º, 90.º, 92.º, 93.º e 94.º, todos do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, na sua 

atual redação). E no caso das montarias, que é um dos processos de caça às espécies 

cinegéticas de caça maior (javali, veado, corço, gamo e muflão) em que o caçador aguarda, 

em local previamente definido, para capturar exemplares de caça maior levantados por 

matilhas de caça maior conduzidas por matilheiros, apenas são utilizadas matilhas de caça 

maior conduzidas por matilheiros como auxiliares do caçador com a exclusiva função de 

procurar, perseguir e levantar a caça maior com a ajuda de cães (consultar arts.º 2.º, 90.º, 

105.º e 106.º, todos do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, na sua atual redação). 

Não existe nenhum processo de caça maior em que os cães sejam usados para capturar, vivo 

ou morto, qualquer exemplar, sendo utilizados, apenas e só como auxiliares do caçador, por 

isso é totalmente falsa esta argumentação por parte do PAN.  

A verdade é que no decurso deste acto muitas são as vezes em que também os cães usados acabam 

por sucumbir ou ficar gravemente feridos. Falso. No processo de caça a corricão, repetimos, o 

único em que se utilizam os cães para capturar exemplares de caça menor, não há 

conhecimento nem memória na história cinegética nacional de se ter verificado uma única 

ocorrência de qualquer cão ferido, e muito menos da sua morte, e desafiamos o PAN a 

apresentar um único exemplo.   

Esta situação consubstancia uma verdadeira incoerência legal já que o Decreto-Lei n.º 315/2009, 

de 29 de Outubro, no seu artigo 31.º, vem já proibir a luta entre animais. Note-se, proíbe a luta 

entre animais e não somente a luta entre cães. No entanto, no seu nº 4, excepciona desta regra 

“qualquer evento de caracter cultural”, o que acaba por legitimar a possibilidade de luta entre 

cães e javalis, por exemplo. Falso. Aqui o PAN confunde de forna enganosa e deliberada a 
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definição de “luta entre animais” com “exercício da caça ou acto venatório”, sendo este 

último, apenas e só, o acto que visa capturar, vivo ou morto, qualquer exemplar de espécies 

cinegéticas que se encontre em estado de liberdade natural, nomeadamente a procura, a 

espera e a perseguição pelo caçador com ou sem o auxílio de cães de caça. Assim é 

totalmente falso que o exercício da caça ou acto venatório promova, facilite, tenha como 

objetivo, ou possa configurar sequer qualquer tipo de “luta entre animais”.  

A lei da caça permite a caça com recurso a matilhas para várias espécies cinegéticas, como é o 

caso das raposas, javalis, veados, corços, etc. Falso. Com excepção da caça ao coelho-bravo, 

lebre e raposa pelo processo de caça a corricão, os cães de caça são exclusivamente 

utilizados apenas como auxiliares do caçador com o objetivo de procurar, perseguir, 

levantar e realizar o cobro das peças de caça abatidas pelo caçador. E, repetimos, no caso 

das montarias, que é um dos processos de caça às espécies cinegéticas de caça maior (javali, 

veado, corço, gamo e muflão) em que o caçador aguarda, em local previamente definido, 

para capturar exemplares de caça maior levantados por matilhas de caça maior conduzidas 

por matilheiros, apenas são utilizadas matilhas de caça maior conduzidas por matilheiros 

como auxiliares do caçador com a exclusiva função de procurar, perseguir e levantar a caça 

maior com a ajuda de cães (consultar arts.º 2.º, 90.º, 105.º e 106.º, todos do Decreto-Lei n.º 

202/2004, de 18 de Agosto, na sua atual redação).  

O legislador considerou censurável a promoção de luta entre animais, designadamente entre cães, 

por concluir que a mesma é degradante para o ser humano e pode potenciar o carácter agressivo 

de determinados animais. Então, tratando-se da luta entre um cão e um javali já é menos 

censurável? E se forem trinta ou quarenta cães contra um javali? Não cremos. Falso. Como já 

atrás se demonstrou não existe em Portugal a captura do javali ou de qualquer outra espécie 

de caça maior com o recurso à utilização de cães de caça. A captura é feita por caçadores 

com ou sem o auxílio de cães de caça em função do processo de caça a utilizar. 

Para além do mencionado, acresce que na maioria dos casos os cães que compõem as matilhas são 

mantidos em condições precárias que não respeitam as normas de hospedagem previstas no 

Decreto-Lei n.º 276/2010 de 17 de Outubro. Estes animais são mantidos em muitos dos casos 

presos por trelas ou em confinamento extremo e apenas soltos nos dias em que a matilha é 
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contratada para caçar, constituindo assim uma fonte de rendimento para o matilheiro. A que 

matilhas se refere o PAN? Matilhas de cães de caça maior ou matilhas de cães de caça 

menor? Mera especulação pois a ser verdade que aconteçam este tipo de situações o PAN 

deve denunciar imediatamente os casos que conhece às entidades competentes para que seja 

cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 276/2010 de 17 de Outubro em matéria de 

hospedagem, aplicando-se, se for o caso, as respetivas sanções previstas neste diploma 

legal. 

Não se pense que esta é uma actividade meramente residual, já que segundo dados do Ministério 

da Agricultura, existem registadas em Portugal 792 matilhas. Certamente existirão muitas mais em 

situação ilegal. Falso. A lei prevê, não a obrigatoriedade de um registo, mas apenas e só a 

possibilidade de existir um cadastro nacional e exclusivamente para as matilhas de caça 

maior, sendo que, a organização desse cadastro é da exclusiva competência e 

responsabilidade do ICNF (consultar o n.º 5 do art.º 84.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 

de Agosto, na sua atual redação). Assim é totalmente falso que existam matilhas em 

situação ilegal, pois não existe qualquer regulamentação legal ou outra sobre a constituição 

de matilhas em território nacional, sejam elas de caça menor ou caça maior, nem o seu 

registo ou licenciamento está sequer previsto ou regulado. Mas se é de facto uma 

preocupação ou prioridade do PAN a obrigação do eventual registo ou licenciamento de 

matilhas de cães de caça deveria este partido apresentar então uma proposta de legislação 

nesse sentido e não uma proposta de extinção das mesmas que é de facto o único objetivo da 

presente proposta.   

Por este motivo, a proibição imediata de utilização das matilhas actuais poderia colocar ainda 

mais em causa o seu bem-estar e sobrevivência, pelo que consideramos que apenas as matilhas já 

existentes e devidamente legalizadas podem continuar a participar na actividade cinegética, sendo 

proibido licenciamento de novas matilhas ou o aumento das existentes. Texto sem nexo na forma 

e no conteúdo e como tal sem qualquer enquadramento legal pois continuamos sem saber a 

que tipo de matilhas se refere pelo facto de não existir qualquer tipo de licenciamento de 

matilhas em Portugal.  
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Assim, em nossa opinião e por todo o exposto nada há a alterar. 

Assim, nos termos regimentais e constitucionais aplicáveis, os Deputados propõem o seguinte 

projeto de lei:  

  

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente Lei proíbe a utilização de matilhas como meio de caça. 

  

Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 173/99, de 21 de Setembro 

É alterado o artigo 26.º da Lei da Caça, aprovada pela Lei n.º 173/99, de 21 de Setembro, e alterada 

pelos Decretos-Leis n.ºs 159/2008, de 08 de Agosto e 2/2011, de 06 de Janeiro, com a seguinte 

redação: 

  

«Artigo 26.º 

[…] 

1 - […]. 

2- […]. 

3- […]. 

4 – É proibido caçar com recurso a matilhas. 

  

Artigo 3.º 
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Alteração ao Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de Outubro 

O artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de Outubro, com as alterações da Lei n.º 46/2013, 

de 04 de Julho e da Lei n.º 110/2015, de 26 de Agosto, passa a ter a seguinte redação: 

  

«Artigo 31.º 

[…] 

1-      Quem promover, por qualquer forma, lutas entre animais, incluindo no âmbito da 

actividade cinegética, nomeadamente através da organização de evento, divulgação, venda 

de ingressos, fornecimento de instalações, prestação de auxílio material ou qualquer outra 

actividade dirigida à sua realização, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de 

multa. 

2- […]. 

3- […]. 

4 – […]» 

Artigo 4.º 

Período de transição 

As matilhas actualmente registadas poderão manter a actividade, no entanto, não será permitido o 

licenciamento de matilhas novas, nem adicionar cães às matilhas existentes, sendo que para este 

efeito também se incluem as crias de fêmeas reprodutoras da matilha. 

  

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte após a sua publicação. 
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Assembleia da República, 17 de Abril de 2017 

Os Deputados, 

 _______________________________________________________________ 

  

PROPOSTA 2 

Projecto de Resolução n.º 808/XIII/2.ª 

  

Recomenda ao Governo que harmonize o período venatório de caça de acordo com o instituído 

para o terreno não ordenado no que diz respeito à caça menor 

  

A Portaria n.º 142/2015 de 21 de Maio, a qual fixa o calendário venatório para as épocas 

venatórias 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, estabelece os períodos venatórios relativos a 

terreno ordenado e terreno não ordenado e os limites diários de abate por caçador/época. 

Face à conjuntura actual e dado o nº de espécimes existentes, tanto o período venatório atinente a 

terreno ordenado como os respectivos limites diários de abate por caçador/época são excessivos.  

No último calendário venatório podemos verificar que a época de caça em terreno ordenado para 

caça menor se inicia em 21 de Agosto e termina em 28 de Fevereiro, havendo depois variações 

conforme a espécie. A época de caça em terreno não ordenado tem início em 2 de Outubro e fim em 

25 de Dezembro. 

É a própria Federação Nacional de Caçadores e Proprietários que tem alertado em variados meios 

de comunicação social para a notória degradação do património cinegético, onde várias espécies 

têm sido constantemente extirpadas por um sistema de caça excessiva. 

Por consequência, afigura-se como absolutamente vital para a subsistência de um sistema 

sustentado e equilibrado da actividade cinegética reduzir o período venatório relativo a terreno 

ordenado e respectivos limites diários de abate por caçador/época, mitigando os efeitos nefastos da 

caça excessiva de espécies que já apresentam uma diminuta densidade populacional. Falso. 
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Pergunta-se desde logo quais os dados estatísticos, técnicos, científicos, académicos ou 

quais os estudos de monitorização das espécies cinegéticas em que se baseia o PAN para 

afirmar que os limites diários de abate e por caçador/época são excessivos? Todos os 

fundamentos aqui evocados pelo PAN não correspondem à verdade porque estamos perante 

dois tipos de regime cinegético incomparáveis quer na forma quer no conteúdo. O chamado 

“terreno livre” em que não existe ordenamento cinegético é hoje em dia praticamente 

residual, existindo apenas em pequenas bolsas de terrenos com aptidão marginal para a 

gestão e exploração cinegética motivo pelo qual está sem o respetivo ordenamento. Para 

estes terrenos não existe qualquer plano de ordenamento ou gestão cinegética, não são 

objeto de qualquer monitorização das espécies cinegéticas aí ocorrentes, não existe qualquer 

maneio do habitat tendente ao fomento e à conservação das espécies cinegéticas, não existe 

um limite máximo de número de caçadores por jornada de caça, não existe um limite 

máximo de caçadores por época venatória, não existe nenhum tipo de controlo do 

quantitativo de animais abatidos por jornada de caça, não existe nenhum tipo de controlo do 

quantitativo de animais abatidos por época venatória e como tal é impossível saber não só 

que tipo de espécies cinegéticas ocorrem nesses terrenos, qual a estrutura populacional das 

que existem, quais os respetivos índices de abundância, qual a relação presa/predador, como 

também é impossível apurar anualmente qual o resultado do exercício venatório nesses 

terrenos, entre muitas outras questões técnicas e legais de que enferma o regime não 

ordenado. 

No regime cinegético ordenado e para todas as zonas de caça, sejam elas municipais, 

associativas, turísticas ou nacionais, existe uma gestão cinegética individual para cada uma 

dessas zonas de caça sempre da responsabilidade uma entidade gestora, existe um plano de 

gestão ou de ordenamento e exploração cinegética obrigatório, são objeto de monitorização 

das espécies cinegéticas aí ocorrentes, são executadas importantes ações de maneio do 

habitat tendente ao fomento e à conservação das espécies cinegéticas e da restante 

biodiversidade, existe um limite máximo de número de caçadores por jornada de caça, 

existe um limite máximo de caçadores por época venatória, existe o controlo do quantitativo 

de animais abatidos por jornada de caça, existe o controlo do quantitativo de animais 
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abatidos por época venatória, etc., permitindo por isso o regime cinegético, e devido à 

obrigatoriedade de ser objeto de uma adequada gestão dos recursos naturais para cada zona 

de caça, de ter uma dinâmica própria, e como tal períodos venatórios diferentes, com abates 

diários e por época venatória diferenciados, quer entre as várias tipologias de zonas de caça, 

quer entre as diversas zonas de caça dentro de uma mesma tipologia, quer ainda em função 

da região cinegética em que estão inseridas cada uma dessas zonas de caça. 

Por outro lado, e não menos importante, será oportuno salientar que desde o ano 2000 até à 

data o número de caçadores sofreu uma drástica diminuição, passando de cerca de 230.000 

caçadores na época venatória 2001/2002 para menos de 100.000 atualmente. Perante esta 

realidade pergunta-se onde está então a caça excessiva a que se refere o PAN? Como é 

possível haver a tal “extirpação” das espécies cinegéticas quando em década e meia o 

número de caçadores diminuiu para menos de metade e a faixa etária dos caçadores se situa 

acima dos 50 anos? O PAN sabe que devido à diminuição do número de caçadores existem 

milhares de jornadas de caça disponíveis nos planos de gestão das respetivas zonas de caça 

que ficam anualmente desertas? O PAN sabe que devido à preocupante diminuição do 

número de caçadores existem muitas zonas de caça com enorme dificuldade em cumprir 

com os respetivos planos de gestão e em pagar a respetiva taxa de concessão ao Estado? O 

PAN sabe que as Zonas de Interdição à Caça (ZIC) criadas pelo Estado são aquelas onde 

ocorre menor densidade de espécies cinegéticas, principalmente de caça menor, e menos 

biodiversidade das restantes espécies selvagens, precisamente porque a ausência de maneio 

do habitat feito nos terrenos cinegéticos ordenados são fundamentais para a conservação e o 

fomento da biodiversidade no seu todo? O PAN sabe que os períodos venatórios 

diferenciados que se verificam nas diferentes zonas de caça e nas diferentes regiões 

cinegéticas assentam em importantes critérios técnicos tendentes à exploração racional e 

sustentada das espécies cinegéticas? E o PAN tem sequer a noção da importância do 

ordenamento cinegético no desenvolvimento sócio-económico das regiões mais 

desfavorecidas e do seu importante contributo para a conservação da vida selvagem? E por 

último, acreditamos que seja tarefa impossível para o PAN explicar como é possível 

fundamentar que existe um abate excessivo de espécies cinegéticas depois de se ter feito o 
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ordenamento cinegético de praticamente todo o território nacional, isto é, terem sido 

adoptadas e implementadas em todo o País normas, regras e procedimentos técnicos 

conducentes a uma gestão, fomento e exploração cinegética responsável e sustentada, 

acompanhado do facto do número de caçadores ser atualmente um terço do que era há 30 

anos atrás. 

Por todo o exposto, e não se esgotando aqui toda a argumentação para o efeito, verifica-se 

que não existe qualquer tipo de fundamento, técnico, ambiental, científico, académico, 

logístico ou outro, para igualar os períodos venatórios relativos ao terreno ordenado e 

terreno não ordenado. 

Se o PAN tivesse sequer a noção da anarquia do exercício venatório reinante no terreno 

cinegético não ordenado estaria agora a requerer a sua extinção e a constituição imediata em 

todos esses terrenos de áreas de refúgio de caça até serem objeto de ordenamento em zonas 

de caça.  

Assim, a Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, por 

intermédio do presente Projecto de Resolução, recomenda ao Governo que: 

1-Iguale os períodos venatórios relativos a terreno ordenado e terreno não ordenado, 

instituindo um regime uniforme de acordo com o previsto actualmente para o terreno 

não ordenado, no que diz respeito à caça menor.  

  

  

Palácio de São Bento, 17 de Abril de 2017. 

  

O Deputado, 

André Silva 
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PROPOSTA 3 

Projecto de Resolução n.º 809/XIII/2.ª 

  

Recomenda ao Governo que institua um regime de moratória de 3 anos para a caça da rola-

comum e do coelho-bravo 

  

A Portaria n.º 142/2015 de 21 de Maio, a qual fixa o calendário venatório para as épocas 

venatórias 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, permite o exercício da caça de uma vasta panóplia 

de espécies cinegéticas, onde se inclui a rola-comum e coelho-bravo. 

De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a rola brava (ou rola 

comum) representa uma espécie migradora que "está a desaparecer a um ritmo galopante em 

Portugal e na Europa", apontando inclusivamente que “a situação da espécie no espaço europeu é 

muito grave, estimando-se que a sua população tenha decrescido 73% nos últimos 20 anos". 

Atendendo ao dado supra vertido, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas considera 

"pertinente e urgente" que Portugal e Espanha envidem esforços conjuntos estabelecendo uma 

moratória da caça à rola, pelo menos por três anos, para proteger esta espécie, aduzindo que 

“tendo em conta o decréscimo acentuado da população nidificante (...) entende-se ser pertinente e 

urgente a articulação luso-espanhola (e eventualmente com outros países da área de distribuição 

da espécie), no sentido de estabelecer uma moratória da caça à rola comum, para um período 

nunca inferior a três anos". 

Face a estes elementos, consideramos que deve ser instituída imediata e urgentemente uma 

moratória da caça à rola para um período mínimo de três anos. 

No que tange ao coelho-bravo, deparamo-nos com um cenário igualmente desolador e 

preocupante. 

Esta espécie que outrora apresentava uma densidade populacional elevada (até 40 animais por 

hectare) tem sofrido nos últimos anos reduções drásticas espoletadas pela caça excessiva, em 

conjunto com a proliferação de doenças no seio desta espécie, como a febre hemorrágica, 
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estimando-se que actualmente subsista apenas cinco a dez por cento da população que existia há 

cinquenta anos.  

Falso. É do conhecimento público que a exploração cinegética em Portugal tem um 

contributo residual no declínio do número de efetivos da rola brava e do coelho-bravo 

verificado nas últimas duas décadas. Segundo diversos estudos científicos nesta matéria os 

fatores determinantes para a diminuição da sua população ao longo das últimas décadas 

derivam da perda de habitat através de práticas de uso do solo (agro-silvo-pastoris) que 

desfavorecem a sua reprodução e, no caso do coelho bravo, acrescem as doenças como a 

mixomatose e a hemorrágica viral. E de facto facilmente se compreenderá que a pressão 

cinegética sobre estas espécies teve um papel muito residual na diminuição das respetivas 

populações pois a curva do declínio do número de efetivos destas espécies é acompanhada 

pela curva do declínio do número de caçadores, isto é, ao longo das duas últimas décadas 

quando mais reduzido foi sendo o número de caçadores mais reduzida tem vindo a ser a 

densidade populacional destas espécies. Desta forma e com um simples gráfico pode 

facilmente demonstrar-se que de facto a atividade cinegética tem um contributo residual 

para a diminuição da densidade populacional destas espécies. E no caso do coelho-bravo, se 

atentarmos para a sua capacidade reprodutiva, mais não temos do que adotar novas medidas 

de gestão do habitat acompanhadas de adequadas medidas sanitárias para que a curto prazo 

a sua população recupere para os níveis desejados. Parar a caça ao coelho-bravo seria o 

maior erro que se poderia cometer pois iriam ser abandonadas as diversas ações que as 

entidades gestoras implementam anualmente nas respetivas zonas de caça e que têm sido 

determinantes para manter a relativa estabilidade da espécie, mitigado assim quer os efeitos 

da alteração do seu habitat pelas práticas agro-silvo-pastoris desfavoráveis à sua normal 

reprodução, quer os efeitos da mortalidade pelas citadas doenças. 

No caso da rola brava a alteração de habitat (coberto vegetal) provocado principalmente 

pela alteração do tipo de culturas no decurso de quase três décadas de uma Política Agrícola 

Comum (PAC) desfavorável à alimentação desta espécie, conjuntamente com o surgimento 

nas últimas décadas de profundas alterações de disponibilidade de alimento no seu habitat 

de origem fizeram com que esta espécie não tenha tanta aptidão para migrar para o sul da 
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península ibérica com a densidade de outrora. No entanto, e no território nacional, com a 

recente limitação quer do respetivo período venatório, o qual que foi encurtado, quer com a 

drástica diminuição do número de exemplares permitido abater por jornada de caça (apenas 

4 exemplares/jornada/caçador), estão implementadas, na vertente da sua exploração 

cinegética, as adequadas medidas para a proteção da rola brava. Nunca será demais salientar 

que os estudos divulgados sobre a presença desta espécie no sul da europa apenas referem 

que se tem verificado uma acentuada diminuição da presença desta espécie nesta área, o que 

não significa necessariamente que a respetiva população esteja a diminuir, pois tratando-se 

de uma espécie migradora há estudos que indicam, repetimos, que devido à alteração 

favorável do seu habitat de origem esta espécie já não tem necessidade de migrar como 

acontecia há 30 anos atrás.     

Assim, não existe qualquer justificação ou fundamento para ser instituído um regime de 

moratória para a caça da rola-comum e do coelho-bravo em Portugal. 

Ora, o coelho-bravo consubstancia uma das espécies de maior valia e interesse, representando um 

autêntico elemento-chave dos ecossistemas mediterrâneos assumindo desta forma um valor 

inestimável e insubstituível. 

O actual panorama de caça excessiva terá inevitavelmente como resultado o fim das espécies 

acima identificadas. 

  

Assim, a Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, por 

intermédio do presente Projecto de Resolução, recomenda ao Governo que: 

1-      Institua um regime de moratória de 3 anos para a caça da rola-comum e do coelho-

bravo. 
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Palácio de São Bento, 17 de Abril de 2017. 

  

O Deputado, 

André Silva 

  

 ________________________________________________________________ 

 

PROPOSTA 4 

Projecto de Resolução n.º 810/XIII/2.ª 

  

Recomenda ao Governo que institua um regime uniforme de dois dias de caça para terrenos 

cinegéticos ordenados e não ordenados 

  

Exposição de motivos 

  

O Decreto-Lei n.º 167/2015 de 21 de Agosto fixa no artigo 89.º, n.º 1, no âmbito dos terrenos 

cinegéticos ordenados, os dias de caça referentes à caça maior; à caça menor sedentária (três 

dias) e à caça menor migratória (três dias), sendo que tanto na caça menor sedentária como na 

caça menor migratória ainda acrescem os dias concernentes aos feriados nacionais obrigatórios. 

No tocante aos terrenos cinegéticos não ordenados, o n.º 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei acima 

identificado estabelece dois dias de caça aos quais acrescem os feriados nacionais obrigatórios. 

Ora, face a uma conjuntura actual de decréscimo acentuado da densidade populacional de várias 

espécies cinegéticas, os dias de caça mencionados são excessivos. 
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É a própria Federação Nacional de Caçadores e Proprietários que tem alertado, em variados 

meios de comunicação social para a notória degradação do património cinegético, onde várias 

espécies têm sido constantemente extirpadas por um sistema de caça excessiva. 

Por consequência, afigura-se como absolutamente vital para a subsistência de um sistema 

sustentado e equilibrado da actividade cinegética instituir um regime uniforme de dois dias de caça 

para terrenos cinegéticos ordenados e não ordenados, mitigando os efeitos nefastos da caça 

excessiva de espécies que já apresentam uma diminuta densidade populacional. Falso. Em 

primeiro lugar o Decreto-Lei n.º 167/2015 de 21 de Agosto aqui invocado pelo PAN nada 

legisla, refere, ou se debruça em matéria de dias de caça, e nem sequer possui o alegado artigo 

81.º. No entanto somos novamente obrigados a questionar desde logo quais os dados 

estatísticos, técnicos, científicos, académicos ou quais os estudos de monitorização das 

espécies cinegéticas em que se baseia o PAN para afirmar que os dias de caça são 

excessivos? Tal como os argumentos utilizados Pelo PAN para reduzir o período venatório 

todos os fundamentos aqui evocados pelo PAN não correspondem à verdade porque se 

tratam de dois tipos de regime cinegético incomparáveis quer na forma quer no conteúdo. O 

chamado “terreno livre” em que não existe ordenamento cinegético é hoje em dia 

praticamente residual, existindo apenas em pequenas bolsas de terrenos com aptidão 

marginal para a gestão e exploração cinegética motivo pelo qual está sem o respetivo 

ordenamento. Para estes terrenos não existe qualquer plano de ordenamento ou gestão 

cinegética, não são objeto de qualquer monitorização das espécies cinegéticas aí ocorrentes, 

não existe qualquer maneio do habitat tendente ao fomento e à conservação das espécies 

cinegéticas, não existe um limite máximo de número de caçadores por jornada de caça, não 

existe um limite máximo de caçadores por época venatória, não existe nenhum tipo de 

controlo do quantitativo de animais abatidos por jornada de caça, não existe nenhum tipo de 

controlo do quantitativo de animais abatidos por época venatória e como tal é impossível 

saber não só que tipo de espécies cinegéticas ocorrem nesses terrenos, qual a estrutura 

populacional das que existem, quais os respetivos índices de abundância, qual a relação 

presa/predador, como também é impossível apurar anualmente qual o resultado do exercício 

venatório nesses terrenos, entre muitas outras questões técnicas e legais de que enferma o 

regime não ordenado. 
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No regime cinegético ordenado e para todas as zonas de caça, sejam elas municipais, 

associativas, turísticas ou nacionais, existe uma gestão cinegética individual para cada uma 

dessas zonas de caça sempre da responsabilidade uma entidade gestora, existe um plano de 

gestão ou de ordenamento e exploração cinegética obrigatório, são objeto de monitorização 

das espécies cinegéticas aí ocorrentes, são executadas importantes ações de maneio do 

habitat tendente ao fomento e à conservação das espécies cinegéticas e da restante 

biodiversidade, existe um limite máximo de número de caçadores por jornada de caça, 

existe um limite máximo de caçadores por época venatória, existe o controlo do quantitativo 

de animais abatidos por jornada de caça, existe o controlo do quantitativo de animais 

abatidos por época venatória, etc., permitindo por isso o regime cinegético, e devido à 

obrigatoriedade de ser objeto de uma adequada gestão dos recursos naturais para cada zona 

de caça, de ter uma dinâmica própria, e como tal períodos venatórios diferentes, com abates 

diários e por época venatória diferenciados, quer entre as várias tipologias de zonas de caça, 

quer entre as diversas zonas de caça dentro de uma mesma tipologia, quer ainda em função 

da região cinegética em que estão inseridas cada uma dessas zonas de caça. 

Por outro lado, e não menos importante, será oportuno salientar que desde o ano 2000 até à 

data o número de caçadores sofreu uma drástica diminuição, passando de cerca de 230.000 

caçadores na época venatória 2001/2002 para menos de 100.000 atualmente. Perante esta 

realidade pergunta-se onde está então a caça excessiva a que se refere o PAN? Como é 

possível haver a tal “extirpação” das espécies cinegéticas quando em década e meia o 

número de caçadores diminuiu para menos de metade e a faixa etária dos caçadores se situa 

acima dos 50 anos? O PAN sabe que devido à diminuição do número de caçadores existem 

milhares de jornadas de caça disponíveis nos planos de gestão das respetivas zonas de caça 

que ficam anualmente desertas? O PAN sabe que devido à preocupante diminuição do 

número de caçadores existem muitas zonas de caça com enorme dificuldade em cumprir 

com os respetivos planos de gestão e em pagar a respetiva taxa de concessão ao Estado? O 

PAN sabe que as Zonas de Interdição à Caça (ZIC) criadas pelo Estado são aquelas onde 

ocorre menor densidade de espécies cinegéticas, principalmente de caça menor, e menos 

biodiversidade das restantes espécies selvagens, precisamente porque a ausência de maneio 
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do habitat feito nos terrenos cinegéticos ordenados são fundamentais para a conservação e o 

fomento da biodiversidade no seu todo? O PAN sabe que os períodos venatórios 

diferenciados que se verificam nas diferentes zonas de caça e nas diferentes regiões 

cinegéticas assentam em importantes critérios técnicos tendentes à exploração racional e 

sustentada das espécies cinegéticas? E o PAN tem sequer a noção da importância do 

ordenamento cinegético no desenvolvimento sócio-económico das regiões mais 

desfavorecidas e do seu importante contributo para a conservação da vida selvagem? E por 

último, acreditamos que seja tarefa impossível para o PAN explicar como é possível 

fundamentar que existe um abate excessivo de espécies cinegéticas depois de se ter feito o 

ordenamento cinegético de praticamente todo o território nacional, isto é, terem sido 

adoptadas e implementadas em todo o País normas, regras e procedimentos técnicos 

conducentes a uma gestão, fomento e exploração cinegética responsável e sustentada, 

acompanhado do facto do número de caçadores ser atualmente um terço do que era há 30 

anos atrás. 

Por todo o exposto, e não se esgotando aqui toda a fundamentação para o efeito, verifica-se 

que não existe qualquer tipo de fundamento, técnico, ambiental, científico, académico, 

logístico ou outro, para igualar os dias de caça relativos ao terreno ordenado e terreno não 

ordenado. 

 Assim, a Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, por 

intermédio do presente Projecto de Resolução, recomenda ao Governo que: 

1-      Institua um regime uniforme de dois dias de caça para terrenos cinegéticos 

ordenados e não ordenados, ou seja, devem permanecer como dias de caça a quinta-

feira e o domingo e não mais que isso. 

  

  

Palácio de São Bento, 17 de Abril de 2017. 
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O Deputado, 

André Silva 

  

__________________________________________________________ 

 

PROPOSTA 5 

Projecto de Lei n.º 498/XIII/2.ª 

Sanciona a utilização de venenos no âmbito da actividade cinegética 

  

Exposição de motivos 

  

A problemática ambiental tem assumido cada vez maior preponderância, com notório reflexo nas 

preocupações públicas de diversos quadrantes da sociedade. 

A evolução da política ambiental internacional é facilmente observável na crescente proliferação 

de leis e directivas europeias respeitantes a esta matéria com o objectivo de contribuir 

decididamente para uma maior sustentabilidade. 

O crescimento de mecanismos de defesa do Ambiente e da Natureza desemboca na tipificação de 

inúmeras premissas ambientais repressivas de cariz criminal e contraordenacional. 

Na senda da elevada preocupação com as questões ambientais, foi criado por via do Decreto-Lei 

n.º 22/2006, de 2 de fevereiro, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). 

Esta entidade consubstancia uma “polícia ambiental, competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e 

investigar todas as infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património 
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natural, em todo o território nacional, sem prejuízo das competências próprias dos vigilantes da 

natureza.” 

Um dos problemas com que o SEPNA se vê confrontado prende-se com os recorrentes casos de 

utilização de venenos na natureza resultando na morte de inúmeros animais. 

Esta situação ganha especial relevância nas zonas rurais, ameaçando a conservação da natureza, 

mas também comprometendo a saúde pública. 

Em geral o que motiva a aplicação de venenos em determinados locais é a convicção de que a 

existência de determinados tipos de predadores colocam em causa a maior ou menor abundância 

de caça menor. Por exemplo, é recorrente colocarem-se iscos com veneno nos campos com o 

objectivo de eliminar os predadores naturais de determinadas espécies como é o caso da raposa 

que caça o coelho. Sucede, no entanto, que esse mesmo isco poderá ser consumido por uma série 

de animais, entre os quais alguns com protecção legal devido ao facto de se encontrarem em vias 

de extinção, pois naturalmente quem coloca o isco não tem depois controlo sobre que animais o 

consomem ou não. Acresce que, a morte dos animais afectados coloca em risco a conservação 

destes, mas também de outras espécies com hábitos necrófagos, que alimentando-se das carcaças 

de animais que morreram envenenados, acabam também eles por vir a ter o mesmo fim. 

Segundo dados do ICNF, há registo de morte por envenenamento de animais pertencentes a 

espécies protegidas, como é o caso da águia imperial, lobo, lince, abutre negro, e outras que não 

sendo protegidas têm também um papel importante nos ecossistemas como é o caso das cegonhas e 

das raposas. 

Esta situação afecta também animais domésticos, como cães ou gatos, que passeando muitas vezes 

livremente pelos campos acabam também eles por consumir iscos envenenados. 

Para além da ameaça à conservação da natureza não podemos deixar de referir que a morte por 

envenenamento é uma morte lenta e dolorosa e à qual nenhum ser vivo sensível deve ser sujeito. 

Assim, a utilização de veneno acaba por consubstanciar um meio de caça, o qual é obviamente 

ilícito. 
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O facto de o recurso a venenos não encontrar previsão específica na Lei de Bases Gerais da Caça, 

desemboca numa patente incapacidade de actuação cabal e dissuasora por parte do SEPNA nestes 

casos. 

Por conseguinte, consideramos que a problemática atinente à utilização de venenos na caça deve 

constar tanto do elenco de definições patentes no artigo 2.º, como da panóplia de proibições 

explicitadas do artigo 6.º, n.º 1 da Lei de Bases Gerais da Caça. 

A presente proposta de alteração legislativa certamente ajudará os órgãos de polícia criminal na 

prossecução dos seus fins, em especial o SEPNA, inclusivamente no âmbito dos programas que já 

têm vindo a ser desenvolvidos por estes, nomeadamente o Programa LIFE ou LIFE Imperial. 

Desde 2004 está em curso o Programa Antídoto Portugal, criado com o propósito específico de 

identificar e concretizar uma estratégia nacional contra o uso de venenos. 

Portanto, esta não é uma situação nova, nem de importância menor, e consideramos que a presente 

proposta é importante na medida em que agrava o condicionamento da utilização de venenos na 

natureza assim como reforça o elemento dissuasor desta prática, já que passa assim a 

consubstanciar um crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas. 

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado do PAN apresenta o 

seguinte projecto de lei: 

Proposta extemporânea, inusitada e caluniosa em termos do bom nome dos caçadores 

e das entidades gestoras. O uso de venenos já está atualmente devidamente 

criminalizado e com uma legislação adequada para o efeito. 

De facto o uso de veneno já está ampla e expressamente proibido a nível comunitário quer 

pela Directiva 79/409/CEE (art.º 8.º de conservação das aves silvestres), quer pela Directiva 

92/43/CEE (art.º 15.º para a conservação dos habitats naturais e da fauna e flora silvestres), 

sendo que, em Portugal, já há muito que não é permitido o uso de qualquer substância como 

forma de extermínio quer ao abrigo da transposição das diretivas acima referidas e que 

resultaram no Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, com redação dada pelo Decreto-lei nº 
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49/2005, de 24 de Fevereiro, quer da transposição da Convenção de Berna (Decreto-lei nº 

316/89, de 22 de Setembro) e ainda da Lei de Bases Gerais da Caça, Lei n.º 173/99, de 21 

de Setembro e respetivo decreto regulamentar, Decreto-lei nº 202/2004, de 18 de Agosto, na 

sua atual redação.  

Nesta matéria só nos assalta uma questão: em que se fundamenta o PAN para afirmar 

que se utiliza veneno na atividade cinegética, isto é, que as entidades gestoras de zonas 

de caça ou os caçadores usam veneno para controlo de predadores ou outras ações? 

É pois uma insinuação caluniosa e totalmente falsa que sejam os caçadores ou as entidades 

gestoras a usar veneno seja em que circunstância for, sendo que, concordaremos sempre 

com tudo o que contribuir para a erradicação de todo e qualquer tipo de veneno em toda e 

qualquer circunstância, seja em territórios rurais ou urbanos.  

Por último seria interessante questionar o PAN se todos os atentados com veneno que 

ocorrem nas localidades para dizimar cães e gatos vadios ou dos vizinhos também são 

colocados por caçadores.   

  

Artigo 1º 

Objecto 

A presente Lei visa sancionar a utilização de venenos no âmbito da actividade cinegética. 

  

Artigo 2º 

Alterações à Lei n.º 173/99, de 21 de Setembro 

São alterados os artigos 2.º e 6.º, da Lei n.º 173/99, de 21 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelos decretos-lei n.º 159/2008, de 08/08 e 2/2011 de 06/01, os quais passam a ter a 

seguinte redação: 
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«Artigo 2.º 

[…] 

Para efeitos do presente diploma, considera -se: 

a)      (…); 

b)      (…); 

c) (…); 

d) (…); 

e) (…); 

f) (…); 

g) (…); 

h) (…); 

i) (…); 

j) (…); 

l) (…); 

m) (…); 

n) Envenenamento - corresponde ao recurso a uma substância tóxica usada com a intenção de 
matar um animal selvagem, sendo abrangido por esta disposição tanto o envenenamento primário 
como a ingestão directa de iscos envenenados, como o envenenamento secundário, o qual ocorre 
quando os animais selvagens se alimentam de aves e mamíferos envenenados acidental ou 
intencionalmente. 

  

Artigo 6.º 

[…] 

1         — (…) 

a)      (…); 



                 
                  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       APBC 
 
 

24/30 
Análise e discussão das proposta de alteração à Lei da Caça apresentadas pelo PAN  - 18.04.2017 

 

b)      (…); 

c)       (…); 

c)   (…); 

d)   (…); 

e)   (…); 

f)   (…); 

g)  (…); 

h) (…) 

i) Utilizar venenos na natureza no âmbito da actividade cinegética, nomeadamente, com o intuito 
de eliminar os predadores das espécies cinegéticas.» 

  

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação. 

  

  

Assembleia da República, Palácio de S. Bento, 13 de Abril de 2017 

  

O Deputado 

  

André Silva 

 
 
____________________________________________________________________ 
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PROPOSTA 6 
 

Projecto de Lei n.º 502/XIII/2.ª 

Estabelece a obrigatoriedade da presença de inspector sanitário em determinados actos 

venatórios 

  

Exposição de motivos 

A preocupante proliferação de enfermidades presentes em várias espécies, passíveis de transmissão 

aos seres humanos, torna imperativa a intensificação de controlo sanitário de carnes obtidas nas 

actividades cinegéticas, de modo a proporcionar aos consumidores, sejam eles os próprios 

caçadores ou terceiros, um nível de segurança alimentar superior. 

A realidade é que neste momento não existe uma adequada análise post mortem das peças de caça, 

pelo que urge desenvolver as condições higiénio-sanitárias que assegurem uma efectiva garantia 

sanitária da carne decorrente da actividade cinegética. 

A Federação Nacional dos Caçadores e Proprietários advoga que nos encontramos perante uma 

gritante falta de controlo sanitário de uma vasta panóplia de doenças que afectam javalis, coelhos 

e veados (entre outros), o que na opinião da entidade identificada põe sistematicamente em causa a 

saúde pública. 

Os operadores responsáveis pela actividade relativa à colocação no mercado de animais caçados 

(ou parte deles) obedecem (ou deveriam obedecer) às disposições constantes no Regulamento n.º 

852/2004 de 29 de Abril relativo à higiene dos géneros alimentícios e às premissas presentes na 

Secção IV do Anexo III do Regulamento n.º 853/2004. 

A Portaria n.º 74/2014 de 20 de Março regulamenta os parâmetros que devem ser observados 

aquando do fornecimento directo ao consumidor final ou ao comércio a retalho que abastece 

directamente o consumidor final de artigos de produção primária. 
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A verdade é que, não raras vezes, estes requisitos legais são incumpridos, pondo em causa a saúde 

pública. 

Em termos legais há uma grande disparidade de tratamento entre a produção de animais para a 

indústria da carne e o consumo de animais provenientes de caça selvagem. No primeiro caso há um 

conjunto de regras higieno-sanitárias apertado e é necessário um controlo da rastreabilidade dos 

animais em causa. No caso da caça nada disso é necessário. É claro que durante a vida dos 

animais não poderia ser de outra forma, já que estes últimos são animais selvagens e vivem em 

liberdade, mas no momento da sua morte e que, portanto, precede o seu consumo, deve haver uma 

maior exigência do que aquela que existe actualmente. Só se assim se pode garantir a saúde 

pública. 

A título de exemplo, em Espanha, o Decreto n.º 230/2005 de 11 de Outubro estatui, além da 

obrigatoriedade da presença de inspectores credenciados em todos os actos venatórios, a 

imposição de encaminhamento dos animais abatidos para uma sala de desmancha autorizada para 

serem observados por um inspector sanitário. 

Actualmente em Portugal apenas é obrigatória a presença de um inspector naquelas que são 

consideradas zonas de risco para a tuberculose, o que só acontece em 19 concelhos portugueses. 

Nos restantes casos após a batida, por exemplo, há a divisão das espécies e cada um segue o seu 

caminho.  

Recordamos que há uma série de doenças que afectam os animais e são transmissíveis às pessoas, 

como é o caso da já mencionada tuberculose mas também brucelose, triquinose ou hidatidose. A 

transmissão destas doenças pode ocorrer precisamente pelo consumo da carne de animais 

infectados, daí ser tão importante a avaliação da carcaça do animal após o acto venatório. 

Assim, consideramos que a solução espanhola é aquela que melhor assegura a defesa da saúde 

pública e por isso deverá ser adaptada à realidade portuguesa. 

Proposta utópica e desnecessária. Desde logo porque todo o processo de comercialização 

de animais para consumo humano está já devidamente enquadrado na diversa legislação 

específica em vigor, quer comunitária quer nacional, animais esses nos quais se incluem as 
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espécies cinegéticas, nomeadamente as espécies da caça maior (javali, veado, corço, muflão 

e gamo). 

Por outro lado será importante realçar que têm sido realizados na última década diversos 

estudos, exaustivos e muito eficazes, quer pelas entidades estatais, quer por diversas 

universidades e institutos politécnicos, e de norte a sul do país, tendentes a despistar e 

inventariar a sanidade das nossas espécies cinegéticas de caça maior. Tal procedimento foi 

aliás o responsável por todas as medidas profiláticas e preventivas na delimitação dos 

concelhos e regiões mais sensíveis ou interditas ao consumo de carne proveniente de 

animais de caça maior cujo estado sanitário poderia fazer perigar a saúde pública.  

Por último e atendendo às centenas ou mesmos milhares de atos cinegéticos de caça maior 

que se praticam anualmente em simultâneo em território nacional, principalmente no 

período compreendido entre os meses de outubro a março, seria inviável, senão de todo 

impossível, ter um inspetor sanitário presente em todos esses atos de caça pois não existem 

meios humanos e materiais capazes de cumprir com tais requisitos. 

Assim, não existe qualquer fundamento ou viabilidade para a presente proposta do PAN. 

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado do PAN apresenta o 

seguinte projecto de lei: 

  

Artigo 1º 

Objecto 

Estabelece a obrigatoriedade da presença de inspector sanitário em acto venatório, bem como o 

encaminhamento de carne proveniente da caça com fim comercial para sala de desmancha de 

carnes devidamente legalizada. 

Artigo 2º 
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Alterações à Lei n.º 173/99 de 21 de Setembro 

É aditado o artigo 26.º-A e alterado o artigo 34.º da Lei n.º 173/99 de 21 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pelos decretos-lei n.º 159/2008, de 08/08 e 2/2011 de 06/01, os quais 

passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 26.º - A 

Inspecção sanitária 

1-      É obrigatória a presença de um inspector sanitário, nomeado pela autoridade sanitária 

competente, em todos os actos venatórios de caça maior. 

2-      As peças de caça maior que sejam destinadas ao consumo comercial devem ser 

reencaminhas para salas de desmancha de carnes devidamente licenciadas. 

  

Artigo 34.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) A infracção ao disposto no artigo 26.º-A. 

2 - […]: 
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a) […]; 

b) […]; 

c) De 5000$00 a 750000$00 no caso das alíneas b), c), d) e e), sendo de 9000000$00 o montante 

máximo da coima aplicável às pessoas colectivas. 

3 - […].» 

  

Artigo 4.º 

Regulamentação 

A presente lei é regulamentada no prazo de 90 dias. 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

  

Assembleia da República, Palácio de S. Bento, 17 de Abril de 2017 

  

O Deputado 

André Silva 

____________________________________________________________________ 
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Por todo o exposto a AFTM-Associação Florestal de Trás-os-Montes, o CMN-Clube 

de Monteiros do Norte, a APMCM-Associação Portuguesa de Matilhas de Caça Maior e a 

APBC-Associação Portuguesa de Biodiversidade e Cinegética entendem que as seis 

propostas do PAN atrás analisadas deverão ser todas chumbadas pois apenas constituem 

mais uma tentativa falhada de destabilização do setor da caça com o único objetivo de 

inquinar a opinião pública no sentido de abrir caminho para o grande objetivo do PAN que 

consiste em proibir a caça em Portugal. 

 
 
 

P’las Entidades Subscritoras 
 
 
 
 

António Coelho – Presidente da Direção da AFTM 


