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Resumo 

 

Com este trabalho pretende-se realçar o papel importante do Médico Veterinário Municipal 

na sociedade, com a sensibilização para a utilização de forma segura dos alimentos de origem 

animal na sua dieta, o acautelamento da saúde pública e ambiental, bem-estar animal, controlo 

hígio-sanitário dos produtos de origem animal, a averiguação de queixas de insalubridade, 

agressões a pessoas e animais e a emissão de pareceres e licenciamentos. Estes são entre 

outros os principais pilares da sua intervenção. Esta abordagem teve como objetivo principal 

efetuar o estágio curricular no âmbito da dissertação do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária. Houve a preocupação de apresentar situações práticas de controlo a 

estabelecimentos de venda de produtos de origem animal ao consumidor final. Durante o 

estágio curricular tivemos oportunidade de constatar 25 agressões causadas por canídeos e 

felídeos a pessoas e animais, causadas, essencialmente, por animais Sem Raça Definida, 

muito embora outras, em número reduzido por animais de raças potencialmente perigosas; 15 

queixas provocadas por animais potencialmente perigosos; 21 situações de insalubridade e 

bem-estar animal, onde era visível a conspurcação, cheiro acre e nauseabundo, falta de 

higiene e limpeza, infestação de roedores e em outras situações por ruido, pondo em causa a 

tranquilidade e sossego da vizinhança bem como a saúde pública e ambiental; 15 vistorias a 

estabelecimento comerciais de preparação, transformação e venda de produtos de origem 

animal, onde eram verificados os requisitos hígio-sanítarios previstos na legislação oficial em 

vigor, de modo a salvaguardar a segurança e higiene alimentar; 142 episódios de captura de 

animais errantes na via e espaços públicos, tendo sempre em consideração evitar o sofrimento 

desnecessário e stresse, bem como o seu transporte e alojamento em Centro de Recolha 

Oficial, onde aqui chegados, era preenchida ficha de entrada com as características 

morfológicas gerais, os animais eram submetidos a exame clínico, profilaxia e tratamento 

quando necessário e seguidamente encaminhados para celas próprias, consoante o género, 

idade, agressividade, gestação, estado hígido e outros critérios julgados convenientes. 

 

Palavras-chave: Médico Veterinário Municipal; Saúde Pública; Bem-Estar Animal; 

Segurança Alimentar 
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Abstract 

 

This work intends to highlight the importance of the municipal veterinary practioner in 

society, raising awareness of the best way to use the food of animal origin in their diet, 

caution in public and environmental health, animal welfare, hygienic sanitary control of 

animal products, complaints of insalubrity, aggression to people and animals, opinions and 

licensing. These are among the main pillars of his intervention. The main objective of this 

approach was to carry out the curricular internship of master degree dissertation in veterinary 

medicine. There was a concern to present practical examples of the animal origin products 

establishments control before getting to the final consumer. During the internship there was 

the opportunity to observe 25 canine and feline attacks on people and animals, mainly caused 

by animals undefined breed, although others, in a reduced number of animals of potentially 

dangerous breeds; 15 complaints caused by potentially dangerous animals; 21 situations of 

unhealthiness and animal welfare, where were visible conspiracy, nauseating odor, lack of 

hygiene and cleanliness, rodent infestation and in other situations due to noise, jeopardizing 

the tranquility and quiet of the neighborhood as well as health public and environmental; 15 

commercial establishments inspections for the preparation, processing and sale of animal 

products origin, in which the hygienic requirements were checked defined in the official 

legislation to ensure consumer safety and food hygiene; 142 episodes of capture of animals on 

the road and public spaces, always taking account to avoid the unnecessary suffering and 

stress, transportation and accommodation in the Official Collection Center, where arrived, 

were record files with the general morphological characteristics, submitted to clinical 

examination, prophylaxis and treatment when necessary and then forwarded to their own 

cells, according to gender, age, aggressiveness, gestation, healthy state and other appropriate 

criterion. 

 

 

Key Words: Municipal Veterinarian; Public Health; Animal Welfare; Food Safety 
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1. Introdução 

 

A área da Saúde Pública Veterinária e Higiene e Segurança Alimentar, bem como o Bem-

Estar Animal, são os pilares do exercício da atividade do Médico Veterinário Municipal, 

enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia, cujos poderes lhe são conferidos a 

título pessoal, não delegáveis, pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) para 

o cumprimento e controlo das atividades das médico-veterinárias. 

Deste modo as ações desenvolvidas na área da Saúde Pública Veterinária e Higiene e 

Segurança Alimentar, abrangem áreas muito vastas no controlo e supervisão de 

estabelecimentos comerciais de géneros alimentício e inspeção sanitária dos produtos 

alimentares de origem animal, estabelecimentos onde se transformam, preparam ou 

manipulam, venda direta nas grandes e pequenas superfícies, mercados e feiras municipais, 

emissão de pareceres com carácter vinculativo no licenciamento de estabelecimentos para 

venda direta em talhos, salsicharias, peixarias, etc., direção e coordenação técnica dos centros 

de recolha oficial, licenciamento e controlo de estabelecimentos comerciais para venda de 

alimentos e de animais, alojamento/hospedagem de animais de companhia e dos centros de 

atendimento medico veterinários (Decreto-Lei nº 116/98, de 5 de maio). 

No âmbito da Saúde e Bem-estar Animal abrange a execução das medidas de profilaxia 

médica sanitária, avaliação das condições de alojamento e de bem-estar dos animais de 

companhia e produção, notificações para sequestros sanitários de animais agressores de 

pessoas e animais (Decreto-Lei nº 116/98, de 5 de maio). 

O exercício da actividade do Médico Veterinário Municipal está regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 116/98, de 5 de maio, sem prejuízo de outros diplomas legais específicos 

aplicáveis. 
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2. Médico Veterinário Municipal 

2.1. Evolução da História do Médico Veterinário Municipal 

 

Os Médicos Veterinários detêm funções de grandíssima importância em questões de saúde 

pública veterinária. Durante o século XIX fundadas as primeiras entidades centrais e distritais 

veterinárias (Marques, 2002).  

Em 1886, em concordância com o Decreto de 16 de dezembro, era criada a Junta 

Consultiva de Saúde Pública, na então dependência da Direcção-Geral de Agricultura. Esta 

instituição era composto por técnicos e docentes com capacidade para dar parecer sobre 

matérias de natureza hígio-sanitária. A evolução, a carência pública e a experiência obtida 

encaminhariam à publicação de diversos regulamentos e outros diplomas, com objetivo de 

promover a estruturação orgânica e as circunstâncias de funcionamento do setor de sanidade. 

Tais reformas, inquietações com a fiscalização, segurança e qualidade dos produtos de origem 

animal, tanto na produção como na venda, subsistiriam até ao início do século XX, onde se 

destaca a criação do Ministério da Agricultura, em 1918 (Raposo, 2010). 

Os primeiros relatos de atividades executadas por Médicos Veterinários Municipais 

remontam a meados do século XIX (Associação Nacional de Médicos Veterinários dos 

Municípios (ANVETEM), 2009).  

No seguimento de uma proposta, por parte do Conde de Sobral, para ficarem 

estabelecidos agrupamentos mutualistas com o fim de assegurar a indispensável assistência 

clínica a explorações locais, e após aceitação da mesma, esta responsabilidade ficou ao 

cuidado de Dionísio Saraiva, tornando-se assim o primeiro médico veterinário civil (Raposo, 

2010). 

As numerosas carências locais e a contínua atribuição do título levariam à origem dos 

futuros partidos veterinários, cujos serviços seriam completamente orientados para a 

vigilância sanitária do espaço nacional, como ainda analisar os problemas relacionados com o 

progresso pecuário e assegurar também o indispensável auxílio à produção, de acordo com o 

Decreto de 16 de dezembro de 1852, do Instituto Agrícola. Lisboa, posteriormente, viria a ser 

a primeira Câmara Municipal a criar um serviço de inspeção sanitária das feiras, mercados e 

matadouros instalados na sua área de jurisdição (Marques, 2002). 

Mais proximamente, o Decreto-Lei nº 143/83, de 30 de março, seria revogado pelo 

Decreto-Lei nº 116/98, de 5 de maio, este que, até hoje, regulariza o exercício da atividade e a 
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carreira de Médico Veterinário Municipal, conferindo-lhe funções da maior relevância na 

vigilância das práticas pertencentes às atividades médico-veterinárias, no município ao qual se 

encontra vinculado.  

 

2.2. Competências e Deveres 

 

O Médico Veterinário Municipal (MVM) é a autoridade sanitária veterinária, que tutela a 

nível da respetiva área geográfica, sempre no exercício das atribuições que lhe estão 

legalmente delegadas. Este exercício está previsto no Decreto-Lei nº 116/98, de 5 de maio, 

sem prejuízo de outros diplomas legais próprios aplicáveis, em que o MVM assume papel de 

enorme importância no âmbito das múltiplas atividades das Médico-Veterinárias, quer na área 

da Saúde e Bem-Estar Animal, quer na área da Saúde Pública Veterinária, da Higiene e da 

Segurança Alimentar, referente aos produtos de origem animal, isto é do “prado ao prato” 

(DL nº 116/98, de 5 de maio). 

O Médico Veterinário Municipal é também por inerência de cargo, a Autoridade Sanitária 

Veterinária Concelhia, cujos poderes lhe são conferidos a título pessoal, não delegáveis, pela 

Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) (DL nº 116/98, de 5 de maio). 

Os Médicos Veterinários Municipais, dependem hierárquica e disciplinarmente do 

Presidente do Município respetivo e funcionalmente do MAM, cuja relação funcional é 

garantida através das Direções Regionais de Agricultura (DRA ´s) e estas com a DGAV (DL 

nº 116/98, de 5 de maio). 

O Médico Veterinário Municipal, enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia, 

detém o poder de, sem dependência hierárquica, tomar qualquer decisão, por necessidade 

técnica e científica, que julgue indispensável ou importante para a prevenção e conformidade 

de fatores ou situações passíveis de causarem prejuízos graves à Saúde Pública, bem como 

nas habilitações referentes à garantia da salubridade e segurança alimentar dos produtos de 

origem animal (Pinto, 2015). 

Portanto, e nos termos do nº 1 do artigo 2º do Decreto- Lei nº 116/98, de 05 de maio, o 

lugar de Médico Veterinário Municipal é provido nos termos da lei, em lugar de quadro de 

pessoal de uma qualquer Autarquia Local - Câmara Municipal, e não a qualquer outra pessoa 

ou instituição jurídica em situações contratuais sem ligação à Administração Pública, uma vez 

que, só o Médico Veterinário Municipal, está investido dos direitos de Autoridade, conferidos 
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pela DGAV, podendo apenas ser substituídos na sua ausência ou impedimentos, pelo MVM 

de um dos concelhos limítrofes (Raposo, 2010). 

Os Médicos Veterinários Municipais poderão ser igualmente considerados como, 

Autoridades Competentes para o desempenho e controlo oficial dos géneros alimentícios, 

pois, conforme, o artigo 4º do Decreto-Lei nº 132/2000, de 13 de julho, deve ser 

compreendido como parte do conjunto das entidades cujas funções estão diretamente 

vocacionadas para o controlo oficial, tendo em consideração as competências do MVM, 

asseguradas pelo Decreto-Lei nº 113/2006, de 12 de junho. 

Face ao exposto, o MVM não só enquanto funcionário público, mas particularmente 

enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia, tem o dever legal de levantar Autos de 

Notícia, quando encontrar uma infracção nomeadamente em matéria contra-ordenacional, 

bem com empregar as avaliações preventivas (DL nº 113/2006). 

Acresce ainda que, nos termos do disposto no artigo 8º do Decreto-Lei nº 116/98, de 05 de 

maio, o MVM, enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia, deverá pronunciar-se 

juntamente com a Autoridade de Saúde Concelhia, em situações relacionadas com a saúde 

humana, tendo poderes para requisitar, sempre que necessário, a cooperação e intervenção das 

Autoridades Administrativas e Policiais. 

Perante as competências mencionadas, as atividades oficiais do Médico Veterinário 

Municipal podem ser divididas basicamente em duas áreas funcionais (Duarte, 2017): 

 

I. Área da Saúde e Bem-estar Animal; 

II. Área da Saúde Pública Veterinária e da Higiene e Segurança Alimentar. 

 

I. Área da Saúde e Bem-estar Animal  

Numa perspetiva mais ampla, a saúde animal inclui inúmeras questões não só referentes às 

diversas doenças que atingem os animais mas também com o bem-estar animal. A definição 

de bem-estar animal necessita ter em primeira ponderação os conceitos apresentados nas 

chamadas “cinco liberdades” compostas pelo “Farm Animal Welfare Council” em 1979, que 

se destinam não só aos animais de produção, como aos animais de companhia que se 

encontram nos Centros de Recolha Oficial (CRO) municipais (Duarte, 2017). 

A fim de que estes conceitos sejam aplicados de forma eficaz, é imprescindível a 

existência de serviços veterinários bem organizados, habilitados e competentes para deteção e 
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adoção prematura das medidas de controlo e erradicação de doenças que conseguem atingir 

não só a coletividade de animais presentes no canil e gatil, bem como a saúde dos munícipes.  

Portanto, de forma a honrar e defender os direitos dos animais que se deparam com questões 

de abandono, ou entrega pelo tutor, nos CRO municipal, deve estar presente que o bem-estar 

animal no seu todo se fundamenta nos seguintes componentes (Duarte, 2017): 

 Inexistência de fome e sede, através do acesso livre à água e a uma dieta que assegure 

a saúde e o vigor dos animais; 

 Livres de dor, sofrimento ou doença, através da prevenção, do diagnóstico prematuro 

e tratamento rápido, impedindo a dor e o sofrimento escusados dos animais; 

 Ausência de desconforto, através de um ambiente adequado, envolvendo proteção e 

uma área de repouso confortável; 

 Direito de manifestar o comportamento normal, oferecendo espaço suficiente, 

alojamentos adequados e companhia de animais da mesma espécie em número 

consonante ao espaço onde se encontram; 

 Ausência de medo ou sofrimento, garantindo requisitos necessários para haver 

alojamentos, maneio e pessoal corretamente qualificado de forma a precaver medos e 

sofrimentos escusados. 

O MVM tem nesta situação diversas responsabilidades no que diz respeito aos animais de 

companhia. Assume cargos como director e coordenador técnico dos CRO municipais. 

Relativamente aos CRO municipais é mencionado que as Câmaras Municipais, de forma 

isolada ou associada a outros municípios, são obrigadas a deter e assegurar instalações 

destinadas a CROs, conforme as necessidades locais, e postos adequados e apetrechados para 

execução das campanhas de profilaxia, quer médica como a vacinação da anti-rábica, quer 

sanitária, que a DGAV determine. Os CRO são obrigados, a ter celas semicirculares para 

isolamento e quarentena de animais suspeitos de raiva. O MVM detém também, enquanto 

autoridade veterinária concelhia a obrigação de notificar o tutor de qualquer animal agressor a 

pessoas ou animal, para o seu sequestro sanitário obrigatório, conforme referido na Portaria nº 

264/2013, de 16 de agosto. Controla e fiscaliza todas as situações referentes à detenção de 

animais perigosos e potencialmente perigosos enquanto animais de companhia (DL nº 

315/2009, de 29 de Outubro), realiza os registos obrigatórios no Sistema de Identificação e 

Registo de Caninos e Felinos (SICAFE) (DL nº 313/2003, de 17 de dezembro), e é uma peça 

essencial na eficiência do Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva 

Animal e Outras Zoonoses (DL nº 314/2003, de 17 de dezembro e Portaria nº 264/2013, de 16 
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de agosto) (“O Médico Veterinário Municipal Sistematização das suas funções e 

competências Principal legislação aplicável”, 2016).  

No que respeita aos animais de espécies pecuárias o MVM para além das exigências legais 

específicas destinadas a cada espécie animal, tem intervenção ao nível dos pareceres técnicos 

sobre licenciamento e bem-estar animal de espécies (DL nº 265/2007, de 24 de julho), bem 

como, a obrigação da proteção dos animais nas explorações pecuárias como promulga o DL 

nº 64/2000, de 22 de Abril. Ainda executa funções de identificação, registo e circulação de 

animais, sem prejuízo de regras específicas determinadas para erradicação ou controlo de 

doenças e normas alusivas à proteção dos animais durante o transporte como se encontra 

redigido no Decreto-Lei nº 142/2006, de 27 de julho (“O Médico Veterinário Municipal- 

Sistematização das suas funções e competências Principal legislação aplicável”, 2016). 

 

II. Área da Saúde Pública Veterinária e da Higiene e Segurança Alimentar  

 

O Médico Veterinário Municipal tem diversas competências oficiais nestas áreas, não só 

como funcionário da respetiva câmara municipal, mas também como, Autoridade Sanitária 

Veterinária Concelhia, no setor do Controlo Oficial dos Géneros Alimentícios de Origem 

Animal.  

As áreas nas quais cabe ao MVM agir, passam pelo controlo das vendas ambulantes de 

alimentos e as atividades ao nível de feiras e mercados, como vem disposto nos subsequentes 

Decretos-Lei:  

 DL nº 102/2017, de 23 de agosto tem o objetivo de aperfeiçoar a interação dos setores 

responsáveis pelo crescimento desta forma de atividade, bem como constituir todos os 

pontos necessários à prática do desempenho legítimo deste comércio e igualmente 

salvaguardar o interesse geral do consumidor. 

 DL nº 368/88, de 15 de outubro vem determinar os requisitos necessários para que a 

venda de carnes e produtos derivados se façam com recurso a “unidades móveis”, 

assim como a conduta administrativa própria à autorização desta atividade (retificado 

por declaração nº 277/1988, 4º Suplemento – Série I de 1988). 

Conforme o Decreto-Lei nº 368/88, os interessados no desempenho da venda de carne e 

produtos derivados em unidades móveis são obrigados a solicitar uma autorização à câmara 

que tenha na sua alçada a área em que pretendam actuar. A autorização do exercício desta 

atividade está dependente da cedência de um cartão emitido pelas câmaras municipais. No 
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Anexo do Decreto-Lei n.º 368/88, estão relatados todos os requisitos técnicos que devem 

cumprir as unidades móveis e as caixas dos veículos para o efeito. 

 O DL nº 113/2006, de 12 de junho referência todas as regras de higiene a que 

consideram sujeitas as fases de preparação, transformação, fabrico, embalagem, 

armazenagem, transporte, distribuição, manipulação, venda e colocação dos géneros 

alimentícios à disposição do público consumidor sendo que o MVM necessitara assim 

tomar conhecimento de todos estes processos aquando a sua fiscalização em vendas 

ambulantes.  

Igualmente no licenciamento de estabelecimentos comerciais (grossistas e retalhistas) de 

venda de géneros alimentícios de origem animal, assim como, estabelecimentos de produção 

para venda direta de produtos de origem animal é essencial e vinculatório a opinião técnica do 

MVM, quer na fase de edificação do estabelecimento, quer na parte da componente da 

respetiva comissão de vistoria da parte do município, como vem disposto na imediata 

legislação em vigor: 

 DL nº 102/2017, de 23 de agosto e Lei nº 89/2007, de 21 de agosto determina o regime 

a que está sujeita a acomodação dos estabelecimentos de comércio ou armazenagem 

de produtos alimentares, bem como dos estabelecimentos de comércio de produtos não 

alimentares e de prestação de serviços cujo funcionamento envolve riscos para a saúde 

e segurança das pessoas.  

Relativamente a estabelecimentos comerciais de venda de géneros alimentícios há também 

legislação própria aplicada a talhos, peixarias, entrepostos e armazéns frigoríficos, dos quais 

fazem parte e têm legislação adequada, as carnes de bovino, de aves de capoeira, de coelho e 

de caça de criação, de caça selvagem, produtos à base de carne, carnes picadas e preparados 

de carne, leites e produtos à base de leite, pescado e produtos de pesca, pão e produtos afins 

(DL nº 207/2008, de 23 de outubro, Reg. (CE) 852/2004 e Reg. (CE) 853/2004). 

Ao nível do controlo e inspeção sanitária dos produtos alimentares de origem animal o 

MVM possui funções fundamentais pois está encarregue do controlo de todos os 

estabelecimentos onde se transformam, preparam e manipulam produtos alimentares de 

origem animal, e ainda em estabelecimentos comerciais, restauração, feiras e mercados 

municipais, cantinas públicas e privadas, venda ambulante, entre outros (Pinto, 2015). 

A legislação própria existente compreende múltiplas áreas referentes à produção e venda 

de produtos de origem animal, desde restauração industrial, estabelecimentos comerciais até 

ao controlo da rotulagem geral dos Géneros alimentícios, abrangendo os com Denominação 
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de Origem Protegida (estes últimos exibindo vários diplomas específicos e código de 

propriedade industrial), e o controlo da rotulagem particular para carnes, pescado e produtos 

de pesca, que informa quanto à sua origem (DL nº 26/2016, de 9 de junho). 

Cumprem ainda fiscalizações veterinárias no âmbito do comércio intracomunitário de 

produtos alimentares de origem animal e executam a inspeções sanitárias de abate de animais 

para efeitos de autoconsumo e no abate de animais em “Montarias” e de “Peças de caça 

selvagem” (DL nº 116/98, de 5 de maio). 

As aptidões delegadas ao MVM são das mais diversificadas e ativas e auxiliam as 

necessidades das populações, neste caso municipais, em distintos momentos, sendo a sua 

avanço notório ao longo da história da saúde pública (Duarte, 2017). 

Toda esta evolução e incremento das competências do MVM deve-se em parte à crescente 

inquietação sobre temas relacionados com o bem-estar animal e a segurança alimentar que 

mobilizam a opinião pública. A pressão da opinião pública gera maior enfâse na garantia de 

questões éticas que promovam o correto e digno tratamento dos animais, sejam eles animais 

de companhia ou animais de produção, assim como um maior controlo a nível da higiene e 

segurança alimentar, sendo o papel do MVM muito importante no cumprimento destes 

objetivos (“O Médico Veterinário Municipal - Sistematização das suas funções e 

competências Principal legislação aplicável”, 2016). 

 

2.3. Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia  

 

O Médico Veterinário Municipal é também a Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia 

(ASVC) ao nível da correspondente área geográfica de atuação, sendo-lhe atribuídos esses 

poderes pela DGAV, enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Nacional (art. 2º, do DL n.º 

116/98, de 5 de maio). Esta denominação é pessoal, não sendo delegável, e visa todas as 

atividades quando estejam em causa a sanidade animal ou a saúde pública, conferindo-lhe 

autonomia sem dependência hierárquica para tomar alguma decisão, por necessidade técnica 

ou científica, que compreenda indispensável (Raposo, 2010). 

A articulação do MVM, enquanto ASVC é feita através das Direções Regionais de 

Agricultura (DRA) para o desenvolvimento das atividades funcionais, supervisionadas pela 

DGAV. Todavia, em caso de sobreposição de funções, prevalece o serviço municipal 

(Decreto-Lei nº116/98, de 5 de maio). É também dever do MVM, enquanto ASVC, articular 
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com a Autoridade de Saúde Concelhia nas questões pertencentes à saúde pública, tendo 

poderes para pedir a participação e intervenção das autoridades administrativas, policiais e de 

fiscalização das actividades económicas (DL nº116/98, de 5 de maio). 

 

3. Cães Perigosos e Potencialmente Perigosos 

 

O DL nº315/2009, de 29 de outubro define as normas aplicáveis para a detenção de 

animais perigosos e potencialmente perigosos enquanto animais de companhia. Define animal 

perigoso aquele que tenha mordido, atacado, lesado o corpo ou a saúde de uma pessoa, tenha 

ferido gravemente ou morto outro animal fora da propriedade do tutor, tenha sido declarado 

livremente pelo tutor na junta de freguesia da área de residência ou pela autoridade 

competente como um risco à segurança e integridade física de pessoas ou animais, devido ao 

seu comportamento agressivo ou especificidade fisiológicas. O mesmo Decreto-Lei define 

animal potencialmente perigoso aquele que devido às características da espécie, 

comportamento agressivo, tamanho ou potência de mandibula, possa originar lesão ou morte a 

pessoas ou animais. Englobam-se nesta classe, os cães pertencentes às raças potencialmente 

perigosas em Portugal: Cão de Fila Brasileiro, Pit Bull Terrier, Dogue Argentino, Rottweiler, 

Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu, Staffordshire Terrier Americano e ainda, os cruzamentos 

de primeira geração entre estas raças ou cruzamentos destas com outras raças, conferindo-lhes 

características semelhante às raças definidas (DL nº315/2009 de 29 de outubro e Portaria nº 

422/2004 de 24 de abril). 

Quanto à detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos são exigidos requisitos 

especiais, no que concerne à responsabilidade de detenção, certificado de registo criminal, 

seguro de responsabilidade civil, comprovativo de esterilização, boletim sanitário atualizado 

que comprove em especial a vacinação anti-rábica válida, identificação electrónica, 

comprovativo de aprovação em formação para detenção de cães perigosos e potencialmente 

perigosos e ter pelo menos 16 anos de idade. A contenção obriga a medidas particulares de 

segurança reforçada no alojamento e circulação. Os alojamentos destes animais devem 

possuir condições que não possibilitem a fuga para o exterior, com vedações reforçadas com 

pelo menos de 2 m de altura, gradeamento com malha de 5 cm no máximo e placas de aviso 

de presença de perigosidade de animal afixados, de modo visível do exterior da residência e 

do alojamento do animal. No que diz respeito à circulação na via e espaços públicos e partes 
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comuns de prédios urbanos, só devem circular acompanhados pelo detentor com açaimo que 

não permita morder e trela até 1 metro de comprimento. O tutor de um animal perigoso ou 

potencialmente perigoso é obrigado a vigiar sempre o animal de forma a evitar que este ponha 

em causa a vida ou integridade física de pessoas ou animais (DL nº315/2009 de 29 de 

outubro). 

 

3.1. Agressão de Cães Perigosos e Potencialmente Perigosos 

 

O animal que cause ofensas simples à integridade física de uma pessoa, comprovadas por 

classificação médica, é restituído ao tutor após o cumprimento das obrigações e dos 

procedimentos previstos na legislação em vigor, sendo requisito obrigatório, quando aplicável 

a realização de prova de socialização ou treino de obediência no prazo indicado pelo MVM 

(DL nº315/2009 de 29 de outubro). 

O animal que cause ofensas graves à integridade física de uma pessoa, devidamente 

comprovadas por classificação médica, é eutanasiado através de método que não lhe cause 

sofrimento desnecessário, uma vez ponderadas as circunstâncias concretas, designadamente o 

caráter agressivo do animal. Essa decisão é da competência do MVM após cumprimento da 

legislação em vigor (DL nº315/2009 de 29 de outubro). 

O animal que cause agressão a outro animal é entregue ao tutor após cumprimento das 

obrigações e dos procedimentos previstos na legislação em vigor. (DL nº315/2009 de 29 de 

outubro). 

 

 

4. Centros de Recolha Oficial (CRO) 

 

Centro de Recolha Oficial (CRO) é o local onde os animais são alojados por um período de 

tempo, não sendo utilizado para fins de criação, venda, reprodução ou hospitalização. Tem 

como objetivo a defesa da saúde pública, realização de ações de profilaxia da raiva e outras, 

epidemio-vigilância de doenças com carater zoonótico e controlo da população canina e 

felina. As instalações dos CRO dispõem de canil e gatil, em alguns casos para outras espécies 

animais, compostos por vários compartimentos independentes para alojamento, uma zona de 

restrição sanitária com celas semicirculares reservada a animais em quarentena ou sequestro 
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suspeitos de raiva, doenças infecto-contagiosas ou animais agressivos, dispondo ainda de 

espaços para armazenagem de produtos, rações, equipamentos, sala de enfermagem destinada 

à profilaxia médico-sanitária, prestação de cuidados médicos, identificação electrónica, sala 

de cirurgia, zona de higienização, vestuários e instalações sanitárias, secretaria e sala de 

espera, área social e de atendimento ao publico. Dispõem de uma equipa dirigida pelo MVM, 

Médico Veterinário Auxiliar (MVA), funcionários de apoio, brigada para captura/recolha e 

meios materiais auxiliares, como veículos de transporte apropriado, jaulas de transporte e 

contenção, laços de contenção, rede com arco, trelas e macas (Lei nº27/2016, de 23 de 

agosto). 

 

5. Controlo de Animais Errantes 

 

Animal vadio ou errante é aquele que se encontra na via ou espaços públicos, sem 

vigilância direta do respetivo tutor, relativamente ao qual existam fortes indícios de abandono, 

sem tutor e sem identificação (DL nº 276/2001, de 17 de outubro). 

Cabe às Câmaras Municipais através dos CRO atuar dentro das suas atribuições e 

competências no domínio da defesa da Saúde Publica, Meio Ambiente e Bem-estar Animal, 

proceder à captura/recolha de cães e gatos abandonados, errantes, acidentados ou objeto de 

intervenção compulsiva, encontrados na via pública ou em locais públicos, utilizando sempre 

os meios de captura mais adequados e de acordo com as normas de boas práticas de captura 

de cães e gatos, divulgadas pela DGAV. Estes atos têm como objetivo principal a sanidade e 

vigilância de zoonoses como a raiva, erradicada em Portugal, bem como da leishmaniose, 

equinococose/hidatidose, sarnas, etc. Sempre que seja observado um animal errante, este deve 

ser comunicado aos serviços dos CRO ou entidades policiais para dar cumprimento ao 

processo de captura/recolha, sempre planeada e realizada sobre as normas de capturas de cães 

e gatos. A captura/recolha é efectuada pela brigada de captura que recebe treino e formação 

continua (Portaria nº146/2017). 
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6. Segurança Alimentar 

6.1. Enquadramento Histórico 

 

A problemática da Segurança Alimentar tem acompanhado a evolução e desenvolvimento 

do Homem, desde a Pré-História até à atualidade.  

Ter acesso a alimentos seguros foi, desde sempre, a grande preocupação do Homem. A 

grande descoberta do fogo, a escolha e recolha de plantas e outros produtos próprios para 

consumo, assim como uma aprendizagem, ainda que esporádica, de práticas que pudessem vir 

a limitar a alteração dos alimentos, foram os primeiros passos de Segurança Alimentar, isto é 

de conservação dos alimentos com maior segurança para a saúde humana (Raposo, 2010). 

Com o decorrer dos séculos desenvolveram-se outros processos de conservação alimentar, 

que vieram facilitar o quotidiano dos homens, assim como a sua saúde, no que diz respeito ao 

consumo de bens em bom estado de conservação (Restolho, 2011). 

A Revolução Industrial (Séc. XVIII e XIX) contribuiu em grande escala, para a evolução 

da Segurança Alimentar e técnicas de conservação. As alterações socioeconómicas que esta 

produziu e o êxodo rural que provocou, fizeram surgir novas formas de produção mais 

intensivas e extensivas de forma a saciar o consumidor dos grandes centros urbanos, bem 

como a garantir tempos de validade mais alargados. Estas alterações em massa, vieram mudar 

irreversivelmente o papel da Industria Alimentar (Raposo, 2010). 

O ritmo de vida dos tempos atuais, a mudança constante do estilo de vida humano as 

necessidades que esta acarreta são cada vez maiores, fazendo-nos depender, muito mais dos 

investimentos que os governos fazem na segurança e qualidade alimentar. Por todas as razões, 

torna-se indispensável promover o acompanhamento desses conceitos, fruto da evolução da 

alimentação humana e do desenvolvimento científico e tecnológico. Foram muitas as 

alterações verificadas, no modo de vida das sociedades, a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, e por consequência, menor tempo em casa, para a execução de determinadas tarefas, 

relacionadas com a problemática da segurança alimentar, criou sem dúvida novos desafios à 

Industria Alimentar, fazendo com que esta tivesse de se adaptar às novas necessidades deste 

novo tipo de consumidor. O alargamento dos prazos de validade, avanços significativos da 

tecnologia de conservação, tais como: a irradiação, liofilização ou embalagens de atmosfera 

modificada, e uma nova realidade de produtos pré-preparados, pré-confeccionados, etc., 

soluções mais rápidas, mais fáceis para um novo consumidor, agora mais informado e 
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exigente, o qual exige que todo o processo de produção fique mais complexo, com maior 

número de etapas e processamentos levam a uma maior necessidade de acompanhamento e 

controlo por parte das autoridades competentes (Raposo, 2010). 

Todavia, hoje em dia deparamo-nos com outros desafios. A atualidade, inerente à temática 

da Segurança Alimentar, tal como alguns atos inspetivos conhecidos levados às grandes 

massas da população, através dos meios de comunicação que os exploram até à exaustão, 

fazem por vezes pensar que estamos a viver uma fase crítica o que pode ser um equívoco. 

Aliás estes meios deveriam ter um papel mais informativo e mais pedagógico, na promoção 

dos objetivos políticos europeus de Segurança Alimentar. A criação de entidades de controlo, 

assim como a evolução dos processos produtivos associados às boas práticas de higiene 

conduziram a uma cadeia alimentar mais segura e fiável (Raposo, 2010). 

 

6.2. Politicas Europeias sobre Segurança Alimentar 

  

Devido às inúmeras transformações causadas pela globalização, a cadeia alimentar tem 

vindo a ser constantemente confrontada com novos desafios e vários perigos não só para a 

saúde como também para os interesses dos consumidores da União Europeia (UE). A política 

da UE no que concerne à segurança dos produtos alimentares, tem como principal objetivo 

atingir o nível mais elevado possível em termos de segurança e proteção dos produtos 

alimentares e saúde humana, assim como na defesa dos interesses dos consumidores. Para tal, 

os principais objetivos passam nomeadamente pela garantia da segurança e da rotulagem 

desses mesmos produtos, tendo em conta a sua diversidade, (uma vez que incluem os 

produtos tradicionais), assim como na garantia do correto funcionamento do mercado interno 

(Soares, 2013). 

O mercado interno, encabeçado pelo sector da grande distribuição, impõe aos fornecedores 

o desenvolvimento de várias iniciativas privadas, com vista a estabelecer normas de segurança 

dos alimentos de modo a que os mesmos possam ser objeto de controlo e certificação, uma 

vez que os consumidores em matéria de segurança alimentar são cada vez mais exigentes 

(Soares, 2013). 

Os principais grupos de distribuição têm vindo a desenvolver uma série de reformas que 

englobam um conjunto de relações que se pretendem não só com as organizações de 

produtores, empresas agrícolas ou grossistas com estruturas próprias de concentração, 
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armazenagem dos produtos e preparação dos mesmos assim como a observação do 

cumprimento de várias normas e especificações, no que se refere a sistemas de certificação 

específicos, os quais são referenciais de qualidade e Segurança Alimentar (Restolho, 2011). 

O conceito de Segurança Alimentar, tem vindo a desenvolver-se ajustando-se às novas 

necessidades. Este engloba um vasto conjunto de ações cuja finalidade é a de assegurar que os 

géneros alimentícios chegam ao consumidor em segurança, de forma a não prejudicarem a 

saúde pública, nos seus efeitos a curto, médio ou longo prazo, por compostos tóxicos 

cumulativos, nenhuma das diferentes categorias de consumidores, incluindo os mais sensíveis 

(Reg. (CE) nº178/2002). São ainda considerados próprios para consumo humano se não 

apresentarem contaminação interna ou externa, deterioração, putrefacção ou decomposição 

(Restolho, 2011). 

Este conceito envolve todas as pessoas intervenientes no processo ao longo de toda a 

cadeia alimentar. Por conseguinte, só é possível uma efetiva Segurança Alimentar quando 

toda a sociedade estiver envolvida (Barreto, 2008). Contudo, para que a sociedade possa 

atingir em conjunto, todo este grau de desenvolvimento é necessário que todos tenham a 

noção de que os alimentos, que são os bens vitais e indispensáveis para a saúde e vida 

humana, podem ser ao mesmo tempo um veículo de transmissão de doenças a curto e longo 

prazo. Mesmo assim, tem-se vindo a registar uma grande evolução nas políticas de Segurança 

Alimentar. Um marco incontornável foi a criação do comité do Codex alimentarius em 1963, 

pela FAO/WHO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação/ 

Organização Mundial de Saúde). O Codex alimentarius é composto por um conjunto de 

normas, códigos, diretivas e outras recomendações, as quais visam especificamente a 

segurança sanitária dos alimentos conjuntamente com a proteção dos consumidores (Restolho, 

2011). Os seus objetivos fundamentais são a proteção da saúde dos consumidores, o assegurar 

a existência de práticas leais no comércio dos produtos alimentares, promover a coordenação 

de normas alimentares implementadas por organizações internacionais governamentais e não 

governamentais, assim como harmonizar as definições e exigências relativas aos produtos 

alimentares, facilitando o comércio internacional (Restolho, 2011). 

Contudo a instituição encarregue das regras do comércio internacional e nível mundial, foi 

criada apenas em 1995, sob a denominação de Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Todo o sistema multilateral de trocas que lhe está subjacente e que existe desde 1947, ano em 

que 23 países assinaram o Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT), tendo 
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sido reconhecidas internacionalmente, as vantagens destas normas, universalmente aceites 

para a proteção dos consumidores (Restolho, 2011). 

A década de 90 e a globalização do mercado e comércio desencadeou inúmeras crises 

alimentares as quais puseram em causa tudo o que até então havia sido elaborado, ao mesmo 

tempo que fizeram aumentar a desconfiança em relação a indústria alimentar. Deste modo a 

UE foi “obrigada” a criar nova legislação, aplicável a estas novas realidades, baseada na 

defesa dos consumidores (Restolho, 2011). 

Assim no ano de 1993, foi publicada a Directiva nº93/43/CEE, relativa à higiene dos 

géneros alimentícios e onde se refere a obrigatoriedade dos operadores, reconhecerem as 

etapas das suas actividades fundamentais para garantir a Segurança Alimentar e zelarem pela 

criação, aplicação, actualização e cumprimento dos procedimentos de segurança adequados, 

com base nos descritos no sistema Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 

No ano de 1997, foi publicado o “livro verde” o qual refere os grandes objetivos em 

matéria de legislação alimentar da UE, nomeadamente: a livre circulação das mercadorias no 

mercado interno; uma legislação baseada em provas científicas e em avaliação do risco; a 

competitividade da indústria europeia e a melhoria das perspetivas de exportação; a atribuição 

à indústria, aos produtores e aos fornecedores a principal responsabilidade pela segurança dos 

produtos alimentares e por fim, o zelo pela coerência, racionalidade e clareza da legislação 

(Mariano e Cardo, 2007). 

Contudo, as graves crises alimentares – como a crise das “vacas loucas” em 1996, as 

dioxinas em frangos em 1999, a notificação de 145 000 casos de salmonelose e 149 000 de 

campilobacteriose em 2002, a crise dos nitrofuranos em 2003, e outras questões da área 

alimentar que foram mediatizadas, como o uso de hormonas na produção de carne, a 

utilização de antibióticos como promotores de crescimento dos animais, a presença de 

resíduos e pesticidas nos vegetais, a livre circulação de organismos geneticamente 

modificados, entre outras (Capelas, 2008), evidenciaram as falhas na conceção e na aplicação 

da regulamentação alimentar na UE. Consequentemente, publicou-se o Livro Branco sobre a 

Segurança dos Alimentos, que abordava uma nova forma de garantir elevados padrões de 

segurança dos alimentos na UE (Mariano e Cardo, 2007). O Livro Branco sublinha a 

necessidade de uma política cuja base científica seja sólida e assente numa legislação 

modernizada, com o objetivo principal de restaurar a confiança dos consumidores, abalada 

pelas crises alimentares. A Comissão estabeleceu, assim, os princípios gerais em que a 

política europeia devia firmar-se, em matéria de segurança alimentar. O princípio orientador 
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reside numa política de segurança dos alimentos baseada numa abordagem global e integrada, 

ou seja, ao longo de toda a cadeia alimentar, da exploração agrícola até à mesa. Os restantes 

princípios gerais são (Restolho, 2011): 

 A definição clara dos papéis de todos os intervenientes na cadeia alimentar: produtores 

de alimentos para animais, agricultores e produtores/operadores de alimentos para 

consumo humano, autoridades competentes dos Estados-Membros e países terceiros, 

Comissão e consumidores; 

 A implementação de uma rastreabilidade eficaz dos alimentos para consumo humano 

e dos alimentos para animais, bem como dos respetivos ingredientes; 

 O desenvolvimento de uma política alimentar mais coerente, eficaz e dinâmica, que, 

através de uma abordagem global e integrada deveria colmatar as lacunas decorrentes 

da até então, abordagem setorial rígida; 

 A aplicação das três componentes da análise dos riscos: avaliação, gestão e 

comunicação; 

 O zelo pela independência, excelência e transparência dos pareceres científicos; 

 Ter-se em conta o princípio da precaução, sempre que necessário, nas decisões em 

matéria de gestão dos riscos. 

Tendo estes princípios estabelecidos, a Comissão propôs medidas que permitiram 

organizar a segurança dos alimentos de forma mais coordenada e integrada, como a criação de 

uma Autoridade Alimentar Europeia (AAE), a qual se encarrega da avaliação dos riscos, da 

criação de um sistema de vigilância semelhante ao Sistema de Alerta Rápido, permitindo uma 

reação rápida a emergências sanitárias em toda a cadeia alimentar, do desenvolvimento de 

sistemas de controlo mais harmonizados a nível nacional e da promoção de um diálogo com 

os consumidores e os outros interessados (Mariano e Cardo, 2007). 

As principais propostas abordadas pelo Livro Branco reflectiram-se no Regulamento (CE) 

n.º 178/2002. Este determinou os princípios e normas gerais da legislação alimentar, criou a 

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e estabeleceu procedimentos 

em matéria de segurança dos géneros alimentícios e alimentos para animais. Os princípios 

gerais da legislação alimentar são: 

 A proteção da vida e da saúde das pessoas, a proteção dos interesses dos consumidores 

– tendo em conta a proteção da saúde e do bem-estar dos animais, a fitossanidade e o 

ambiente; 
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 A realização da livre circulação dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais 

na UE; 

 A consideração das normas internacionais existentes ou em preparação. 

Em 2004, foi publicado o “Pacote de Higiene” com a nova legislação da UE que está 

relacionada com a higiene dos géneros alimentícios onde se incluem vários documentos, 

nomeadamente:  

 O Regulamento (CE) nº 852/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

Abril de 2004, que estabelece os requisitos gerais de higiene que são destinados aos 

operadores do sector alimentar, em todas as fases da cadeia alimentar, e que são de 

aplicação obrigatória desde 2006. Este Regulamento revogou a Directiva 

nº93/43/CEE; 

 O Regulamento (CE) nº 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

Abril de 2004, que estabelece as regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros 

alimentícios de origem animal; 

 O Regulamento (CE) nº 854/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

Abril de 2004, que estabelece as regras específicas de organização dos controlos 

oficiais dos produtos de origem animal que são destinados ao consumo humano e 

estabelece regras específicas para as carnes frescas, os produtos da pesca, os moluscos 

bivalves, o leite e os produtos lácteos; 

 A Diretiva 2004/41/CE, do Parlamento Europeu, e do Conselho de 21 de Abril de 

2004, que revoga as diretivas relacionadas com a higiene dos géneros alimentícios e 

regras sanitárias, aplicáveis à produção e comercialização de alguns produtos de 

origem animal, destinados ao consumo humano. 

A legislação ao nível comunitário, relacionada com a higiene de alimentos é 

complementada por: 

 Regulamento (CE) n.º 882/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

Abril de 2004, relacionado com os controlos oficiais realizados para assegurar a 

verificação do cumprimento da legislação respeitante aos alimentos para animais, aos 

géneros alimentícios e às normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais; 

 A Diretiva 2002/99/CE do Conselho de 16 Dezembro de 2002, que estabelece as 

regras de polícia sanitária que são aplicáveis à produção, transformação, distribuição 

e introdução de produtos de origem animal, que são destinados ao consumo humano. 

Desta Diretiva, fazem parte as condições para a colocação no mercado dos produtos 
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de origem animal, bem como as restrições para a colocação no mercado de produtos 

de origem animal que são destinados ao consumo humano. Nesta Diretiva constam as 

condições essenciais para o mercado dos produtos de origem animal e restrições que 

são aplicáveis aos produtos proveniente de países ou regiões terceiras, e, que são 

sujeitos a restrições de polícia sanitária; 

 Regulamento (CE) n.º 183/2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

Janeiro, que estabelece os requisitos de higiene para alimentação animal, que 

completa o “pacote higiene”, pela inclusão de um elo importante da cadeia alimentar, 

garantindo a segurança dos alimentos para animais. 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal o acompanhamento das actividades do 

Médico Veterinário Municipal relativamente, às suas actividades de rotina, como a avaliação 

de agressões de animais; queixas contra cães potencialmente perigosos; controlo de animais 

vadios e errantes; queixas de insalubridade; avaliação de casos de bem-estar animal e vistorias 

realizadas a estabelecimentos de venda ao público de produtos de origem animal. 
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1. Material e Métodos 

1.1. Caracterização do Local de Estágio 

 

O trabalho apresentado nesta dissertação foi realizado entre o mês de janeiro e abril de 

2017, na área de Saúde Pública Veterinária e Bem-estar animal, em dois municípios no norte 

de Portugal, doravante denominados como Município A e Município B, acompanhando dois 

Médicos Veterinários Municipais dos respetivos concelhos. As principais atividades 

consistiam no acompanhamento dos respetivos MVM, na resolução de diversas queixas de 

insalubridade e bem-estar animal, no que diz respeito à saúde pública, no controlo de animais 

vadios/errantes e vistorias realizadas a estabelecimentos comerciais de venda ao público de 

produtos alimentares. Durante estas atividades, tive a oportunidade de perceber o desenrolar 

das diferentes fases dos processos.  

 

2. Atividades Desenvolvidas 

2.1. Casos de Insalubridade e Bem-estar Animal 

 

As queixas de insalubridade e bem-estar animal, eram frequentes, tendo como princípio a 

participação das ocorrências aos municípios, delegações de saúde, SEPNA e PSP. O primeiro 

passo a ter em consideração, era avaliar o teor da queixa e em seguida deslocar-nos ao local 

da denúncia, a fim de avaliar a veracidade dos factos. Se a queixa tivesse fundamento, era 

elaborado relatório pericial das anomalias verificadas, dando um prazo aceitável para correção 

das mesmas ao denunciado e informação ao denunciante do resultado. Havia sempre o bom 

senso na condução deste diferendo de modo a ultrapassá-lo, sob pena, caso não fosse 

conseguido, do recurso à via judicial com as respetivas sanções. No caso de não se verificar 

fundamento da queixa o processo era arquivado. Por vezes estas avaliações, sempre que se 

justificasse, eram feitas conjuntamente com a delegação de saúde local. 
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2.2. Controlo de animais vadios/errantes 

 

Relativamente ao controlo de animais vadios/errantes encontrados na via e espaços 

públicos, eram definidas visitas periódicas a todos os lugares de todas as freguesias do 

município, denunciados pelo poder local ou pessoas singulares, a fim de serem recolhidos. 

Para o efeito a equipa do CRO, deslocava-se aos diversos lugares afim de proceder à captura 

dos animais com o método mais adequado a cada situação, sempre com a preocupação de lhe 

causar o menor stresse possível. Eram em seguida conduzidos em transporte próprio ao CRO 

para aqui serem alojados. Todos os animais aqui admitidos eram avaliados clinicamente, 

submetidos a cuidados médicos quando necessário, era preenchida uma ficha com indicação 

dos dados disponíveis e de seguida eram alojados segundo o género, idade, gestação no caso 

das fêmeas em jaulas adequadas, com água e alimento à disposição, acautelando sempre o 

bem-estar animal. Durante o período obrigatório de reclamação de 15 dias, os animais com 

tutor ou detentor legal eram restituídos após os procedimentos legais de vacinação anti-rábica 

e identificação electrónica. Os animais não reclamados durante este prazo eram conduzidos 

para adoção, sendo igualmente submetidos aos mesmos procedimentos oficialmente em vigor. 

Todos os cadáveres recolhidos pelos serviços do CRO ou entregues por terceiros, e os 

provenientes do CRO por morte natural, eram conservados em câmara congeladora, para em 

seguida serem conduzidos para destino final por empresa devidamente licenciada para 

incineração. No final de cada ação o veículo de transporte era sempre devidamente lavado e 

desinfetado. 

 

2.3. Vistorias a Estabelecimentos de Venda de Produtos de 

Origem Animal 

 

Quando se procedia à inspeção hígio-sanitária dos produtos cárneos e pescado, tínhamos 

sempre em atenção o local de exposição e conservação dos produtos alimentares, temperatura, 

características organolépticas, relativamente ao aspeto, cheiro, consistência, coloração, 

mucosidades, brilho, etc, validade e origem do produto. Sempre que os géneros alimentícios 

não reunissem alguma destas características evidentes, ou em situações duvidosas, eram 

reprovados para consumo público e removidos do local. Se a causa de reprovação não fosse 
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suscetível de causar dano ou prejuízo á saúde pública, havia lugar a contra-ordenação, mas se 

pelo contrário pudesse pôr em causa a saúde pública havia lugar a processo criminal. 

 

Para efeito deste trabalho definiram-se os seguintes conceitos de acordo com as leis 

vigentes: 

 Cão perigoso – aquele que tenha mordido, atacado, lesado o corpo ou a saúde de uma 

pessoa, ter ferido gravemente ou morto outro animal fora da propriedade do tutor, ser 

declarado livremente pelo tutor na junta de freguesia da área de residência ou pela 

autoridade competente como um risco à segurança e integridade física de pessoas ou 

animais, devido ao seu comportamento agressivo ou características fisiológicas (DL nº 

315/2009); 

 Cão potencialmente perigoso – aquele que devido às suas características da espécie, 

comportamento agressivo, tamanho ou potência de mandibula, possa originar lesão ou 

morte a pessoas ou animais (DL nº 315/2009); 

 Cão ou gato juvenil – aquele que aparenta ter menos de 1 ano de idade; 

 Hipermercado – grande superfície comercial com uma área ≥ a 2000m² de venda de 

produtos alimentares e não alimentares (Decreto-Lei 182/2014); 

 Supermercado – superfície comercial com uma área ≥ a 400m² e <2000m² de venda de 

produtos alimentares e não alimentares (Decreto-Lei 182/2014); 

 Minimercado ou pequeno mercado – com uma área <400m² (Decreto-Lei 182/2014). 
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3. Resultados 

3.1. Casos de Agressões de Cães e Gatos 

 

Um sumário das agressões de cães e gatos registados no período de estágio encontra-se na 

Figura 1 a 3. No decorrer do estágio ocorreram 25 agressões das quais 24 agressões por cães e 

1 por gato. 

No município A, 17 foram provocadas por cães e uma por gato, das quais 9 foram 

infligidas a adultos, 2 a crianças, 2 a adolescentes e 5 a animais: 2 a ovelhas, 1 a asinino e 2 a 

canídeos. Eram de diferentes raças: 6 Sem Raça Definida (SRD), 4 Pit Bull Terrier, 3 

Labradores, 2 Pastores Alemães, 1 Serra da Estrela e 1 Rottweiler, e 1 felino de raça Europeu 

Comum (EC). A maioria dos cães responsáveis pelas agressões (12 cães) não pertenciam a 

raças potencialmente perigosa (12 cães) e apenas 5 eram de raça potencialmente perigosa. A 

média de idades foi de 4,96 anos. A maioria dos agressores pertencia ao género masculino 

(12) e 5 ao género feminino. Sete das agressões necessitaram de cuidados médicos 

hospitalares e 6 não requereram quaisquer cuidados. Os animais encontravam-se, na sua 

maioria com vacinação anti-rábica válida (12) e 6 sem vacinação anti-rábica em dia. Em 16 

agressões as lesões foram classificadas em simples após relatório médico e, graves em 2 

situações. O comportamento de 6 dos animais era considerado dócil, 6 eram agressivos e 6 

eram pouco sociáveis. Relativamente à decisão final 12 dos animais agressores foram 

restituídos ao tutor, 3 foram para adoção e 3 foram eutanasiados. O gato agressor era do 

género masculino com 5 anos e foi restituído ao tutor. 

No município B, foram contabilizadas 7 agressões provocadas por cães, das quais 5 foram 

infligidas a adultos, 1 a criança e 1 canídeo, em que 4 eram Sem Raça Definida (SRD), 1 

Boxer, 1 Dobermann e 1 Rottweiler. Seis dos animais agressores não era de raça 

potencialmente perigosa e 1 era de raça potencialmente perigosa, tinham uma média de idade 

de 4,43 anos, sendo 2 do género feminino e 5 do género masculino. Estas agressões 

resultaram em 3 casos que necessitaram de cuidados médicos e 3 sem necessidade de 

cuidados especiais. Em relação à vacinação anti-rábica, 6 dos 7 cães encontravam-se 

vacinados. Todas as lesões provocadas por estes cães foram consideradas simples após 

relatório médico e sendo o seu comportamento na maioria dócil, 1 considerado agressivo e 1 

pouco sociável. Todos em cães foram restituídos aos tutores. 
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Figura 1 – Distribuição dos animais agressores no período de estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição das agressões pelas variáveis em estudo. 
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Figura 3 - Distribuição das agressões por lesão, hospitalização, comportamento e decisão final. 
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via pública, o outro alvo de contra-ordenação por abandono. Ao tutor que não possuía os 

requisitos legais foram aplicadas medidas de profilaxia como vacinação da raiva e 

identificação electrónica, e requisitos legais para a detenção de animais potencialmente 

perigosos e respetiva contra-ordenação. 

Outra queixa apresentada foi de 1 Rottweiler do género feminino que tinha fugido do canil 

e que se encontrava na via pública, sendo posteriormente recolhido para o CRO. Após a 

identificação do tutor do canídeo foi restituído e advertido quanto os requisitos particulares no 

que diz respeito ao alojamento de animais potencialmente perigosos. Houve ainda uma queixa 

de uma pessoa que tinha medo de ser mordida por um Rottweiler do género masculino em que 

o tutor do canídeo foi igualmente advertido para os procedimentos legais no que diz respeito 

ao alojamento, circulação/contenção e detenção de animais potencialmente perigosos. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Distribuição das queixas pelas variáveis em estudo. 
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Figura 5 - Distribuição das queixas por motivo e decisão final. 
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Na Tabela 1 é possível observar-se o número de animais errantes que foram 
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Tabela 1 – Número de animais errantes capturados no período de estágio. 
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Figura 6 – Distribuição dos animais capturados no período de estágio. 

 

 

Figura 7 – Distribuição dos cães e gatos por género. 
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Figura 8 – Distribuição dos animais capturados por meses no período de estágio. 
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presenciada pelo MVM e Delegado de Saúde tendo sido advertido o tutor para mudar o local 

do canil a criar hábitos funcionais. Outra queixa ainda causada pela lagarta do pinheiro que 

não é da competência do MVM esteve na origem de várias alergias a cães por contacto e foi 

posteriormente encaminhada para a protecção civil. 

 

 

 

Figura 9 – Distribuição das queixas de insalubridade e bem-estar animal. 
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no âmbito de controlo de higiene e segurança alimentar, em que 10 eram talhos, 2 

hipermercados, 2 mercados municipais e 1 supermercado (Figura 10). Nas vistorias dos 

talhos, 2 dos operadores que trabalhavam nos respetivos estabelecimentos não cumpriam a 

totalidade das horas de formação exigidas tendo-se optado por fazer uma advertência. Outros 

5 talhos foram alvo de contra-ordenação por falta de requisitos hígio-sanitários das 

instalações, utensílios de manuseamento, manipulação das carnes e vestuário dos operadores. 

Três outras vistorias a estabelecimentos de venda de produtos cárneos foram considerados 

dentro dos parâmetros exigidos por Lei. Relativamente aos hipermercados e supermercado 

foram igualmente considerados aceites por reunirem boas condições de conservação, higiene 

e apresentação. Nas visitas aos mercados municipais foram fiscalizados talhos e peixarias, 

tendo-se constatado, falta de requisitos na higiene do vestuário, ausência de toucas nos talhos, 
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com implementação do HACCP com deficiente registo e presença de caixas vazias destinadas 

ao pescado na área de comercialização das peixarias. 

 

 

 

Figura 10 – Distribuição das vistorias a estabelecimentos de venda de produtos de origem animal. 

 

4. Discussão 

 

No estudo em apreço, tendo em conta as funções do MVM, tivemos a oportunidade de 

acompanhar os procedimentos legais em situações de agressão a pessoas e animais por cães. 

Deste modo, apesar do número reduzido de casos e de uma amostra reduzida verificou-se que 

as agressões provocadas por cães potencialmente perigosos são em número reduzido, ao 

contrário da maioria das agressões que são causadas por cães não pertencentes a este grupo. 

Sempre que uma pessoa ou animal é mordida por um cão, este episódio deve ser de imediato 

comunicado ao MVM pelas instituições oficiais que tomem conhecimento, PSP, GNR, 

hospitais, centros de saúde, entre outros. Qualquer cão que morda uma pessoa é 

obrigatoriamente recolhido, independentemente de ter ou não a profilaxia anti-rábica em dia, 

ao CRO para avaliação clínica e sujeito a medidas cautelares, nomeadamente quarentena. Às 

pessoas agredidas, após assistência hospitalar, será emitido relatório clínico que ateste a 

classificação das lesões provocadas em simples ou graves. Desta classificação será tomada 

decisão pelo MVM, após os procedimentos legais, na restituição do cão ao tutor ou detentor 

legal caso se trate de lesões simples ou occisão caso se trate de lesões graves, cabendo ao 
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MVM, ponderado o comportamento e atitude do animal a decisão final. Caso se trate de 

agressão a outro animal ou morte e, se a profilaxia obrigatória anti-rábica se encontre dentro 

da validade, não é necessário a recolha ao CRO, caso contrário será recolhido para observação 

clínica e quarentena, passando de qualquer modo o animal agressor a cão perigoso. Após os 

procedimentos legais, o cão poderá ser restituído ao tutor ou detentor legal. De referir, que 

apesar de tudo, ainda existem muitos municípios que não dispõem de CRO para albergar os 

animais resultantes destes incidentes, captura e recolha de cães vadios/errantes na via e 

espaços públicos, como a lei obriga, sendo por isso necessário recorrer a concelhos próximos. 

Relativamente à raça, os cães SRD foram os que mais provocaram agressões a pessoas 

(10/24), vindo em segundo lugar a raça Pit Bull Terrier (4/24), esta considerada 

potencialmente perigosa em Portugal. Estes resultados foram semelhantes quando 

comparados com outros estudos em que os cães SRD são os responsáveis por mais agressões 

(Buso, 2010; Paranhos et al., 2013). 

Quanto à idade, a média foi de 4,43 anos, que se assemelha à idade média de outros 

estudos de 4,2 anos (Buso, 2013) e 4,66 anos (Guy, 2001). 

Sobre o género dos cães mais agressores, verificou-se que 17/24 eram machos e 7/24 

fêmeas, o que está de acordo com outros estudos (Rosado et al., 2009; Buso, 2010;  Paranhos 

et al., 2013). 

O tipo de lesão mais verificada foi a simples (22/24), que também foi a mais descrita por 

Paranhos et al. (2013). 

Quanto ao porte dos animais a maior parte das agressões relatadas foram cometidas por 

animais de grande porte (14/24) e em segundo lugar os animais de porte médio (8/24), no 

entanto estes dados podem variar dependendo da metodologia aplicada para a obtenção de 

dados, contudo os cães de porte médio a grande foram mais referidas em outros estudos 

(Zanini et al., 2008; Rosado et al., 2009; Buso, 2010; Paranhos et al., 2013), mas no estudo de 

Arata et al. (2014) os cães de porte pequeno foram os mais agressivos. 

As pessoas mais atingidas por agressões foram os adultos (14/24), corroborando com 

estudos prévios efectuados por Guy et al. (2001), Comelissen e Hopster (2009), Santana 

(2009), Buso (2010). No entanto, no estudo de Paranhos et al. (2013) as crianças foram as 

mais atingidas. 

Relativamente ao índice de vacinação para a raiva, 18/24 estavam vacinados e 6/24 não 

apresentavam vacinação em dia, outros estudos identificam que na maioria das agressões 
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provocadas por cães, estes encontram-se vacinados contra a raiva (Rosado et al., 2009; 

Santana, 2009; Buso, 2010). 

Uma das ocorrências mais frequentes, consiste nas queixas de insalubridade dirigidas aos 

municípios e delegações de saúde, resultantes das mais variadas situações, por falta de 

requisitos hígio-sanitários, incumprimento das regras de bem-estar animal, situações que 

colocam a saúde pública e ambiental em causa ou ruído. 

No que concerne aos requisitos do ruído, por falta de regulamentação específica, recorre-se 

ao DL geral do ruido nº 9/2007 de 17 de janeiro para enquadramento. 

Do estudo comparativo com outros municípios, constatou-se semelhante evidência, no 

tocante aos procedimentos adoptados e metodologia seguida, uma vez que a existência de 

cães pertencentes ao grupo potencialmente perigosos são em número escasso, justificado pela 

exigência de requisitos legais obrigatórios e preço elevado para a sua posse/detenção. A 

resolução destas anomalias, é normalmente ultrapassada através do diálogo informativo, 

desde que bem conduzido, sendo aceites e restabelecidas sem necessidade de recorrer a 

medidas contra-ordenacionais ou mesmo recurso judicial, em tempo previamente definido por 

relatório. Em muitos casos, estas denúncias têm origem numa má vizinhança, falta de 

tolerância e de sentido de cooperação, para que as pessoas possam disfrutar de um ambiente 

confortável e saudável, aproveitando-se muitas vezes dos animais indefesos para evidenciar 

problemas pessoais. 

Relativamente ao controlo e inspeção hígio-sanitária de estabelecimentos de venda de 

produtos cárneos e pescado, verifica-se que as melhores condições de armazenamento, 

conservação e exposição para venda ao público, encontram-se nas grandes superfícies, uma 

vez que estas dispõem de equipamento apropriado e meios humanos com formação adequada 

ao desenvolvimento desta atividade. No entanto, para apresentarem preços mais competitivos 

desvalorizam por vezes a melhor qualidade. As unidades comerciais mais pequenas, apesar de 

terem vindo a sofrer grandes melhoramentos em termos de segurança alimentar, valem-se 

muitas vezes pela qualidade do produto. Os mercados municipais, locais de concentração 

destes estabelecimentos, apresentam-se atualmente bem equipados para satisfazer as 

exigências dos consumidores. As anomalias mais frequentes verificadas nestas inspeções, 

centram-se na falta de cuidado no manuseamento dos produtos alimentares, 

acondicionamento e higienização dos equipamentos utilizados na preparação das carnes 

picadas. Por vezes também se observa falta de cuidado do vestuário, alguma resistência ao 

uso da touca e utensílios de corte com pouca proteção. Quanto ao HACCP, instrumento de 
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grande importância, encontra-se implementado, contribuindo deste modo para um melhor 

controlo dos estabelecimentos e defesa do consumidor. A supervisão destas inspeções são da 

competência dos MVM, DGAV, ASAE, entre outras entidades devidamente habilitadas. 

 

5. Considerações Finais 

 

O crescente aumento da população de animais de companhia e a cada vez maior 

preocupação com o bem-estar animal por parte da sociedade em geral, leva-nos a uma maior 

atenção no relacionamento com estes animais no dia-a-dia, no sentido de incentivar ações 

formativas e educativas nas escolas e outras instituições, com vista a uma melhor coabitação 

com estes animais para prevenir alterações comportamentais, evitando deste modo agressões. 

Deste modo aconselha-se, especialmente para os detentores de cães potencialmente perigosos 

e perigosos a frequência de centros de treino certificado, para melhor lidar com este tipo de 

animais. 

Qualquer pessoa que decida adotar responsavelmente um animal de companhia, deve em 

primeiro lugar ponderar as condições necessárias a disponibilizar ao seu novo amigo, no 

sentido de lhe proporcionar bem-estar, cuidados de saúde básicos, nunca os abandonar, 

dispensando-lhes atenção e carinho sempre que possível. 

Ao longo do tempo, tem-se vindo a verificar uma especial atenção na segurança e controlo 

alimentar do consumidor em geral, mercê da melhor informação e conhecimento, passando a 

exigir deste modo uma maior preocupação e cuidado na preparação e transformação dos 

produtos de origem animal, exigindo dos manipuladores, formação contínua e adequada com 

o objetivo de salvaguardar a contaminação, conspurcação e higiene para a qualidade do 

produto final.  
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Anexo I – Agressões de cães e gatos registados no período de estágio. 

 

Legenda: Masc – Masculino; Fem – Feminino; SRD – Sem Raça Definida; A – Anos; M – Meses; N/A – Não Aplicável; PS – Pouco Sociável

 Município Espécie Raça Considerada 

 perigosa 

Idad

e 

Géner

o 

Porte Hospitalização Vacinação 

 Raiva 

Quem 

 foi agredido 

Classificação  

das lesões 

Comportamento Decisão 

final 

Agressor 1 A Canina Pastor 

Alemão 

Não 6 A Fem Grande N / A Sim Ovelhas Simples Dócil Adopção 

Agressor 2 A Canina Pastor 

Alemão 

Não 7 A Fem Grande N / A Sim Ovelhas Simples Dócil Adopção 

Agressor 3 A Canina Serra da 

Estrela 

Não 4 M Masc Médio Não Sim Adulto Simples Dócil Restituição 

Agressor 4 A Canina SRD Não 10 A Masc Pequeno Sim Sim Criança Simples Agressivo Restituição 

Agressor 5 A Canina SRD Não 8 A Masc Grande Sim Sim Adolescente Simples Agressivo Restituição 

Agressor 6 A Canina SRD Não 3 A Masc Grande Não Não Adulto Simples PS Adopção 

Agressor 7 A Canina SRD Não 4 A Masc Grande Sim Não Adulto Simples Agressivo Restituição 

Agressor 8 A Canina SRD Não 2 A Masc Pequeno Não Não Adulto Simples PS Restituição 

Agressor 9 A Canina Labrador Não 2 A Masc Grande Não Sim Adulto Simples Dócil Restituição 

Agressor 10 A Canina Labrador Não 4 A  Masc Grande Não Sim Adulto Simples Dócil Restituição 

Agressor 11 A Canina SRD Não 3 A Masc Grande Não Não Adulto Simples Dócil Restituição 

Agressor 12 A Canina Rottweiler Sim 7 A Masc Grande Sim Sim Adulto Graves Agressivo Occisão 

Agressor 13 A Felina EC Não 5 A Masc Médio Sim Não Adolescente Simples PS Restituição 

Agressor 14 A Canina Pit Bull 

Terrier 

Sim 7 A Fem Médio Sim Sim Adulto Simples PS Restituição 

Agressor 15 A Canina Pit Bull 

Terrier 

Sim 8 A Fem Médio N / A Não Asinino Simples Agressivo Occisão 

Agressor 16 A Canina Pit Bull 

Terrier 

Sim 3 A Masc Médio N / A Sim Canídeo  Simples PS Restituição 

Agressor 17 A Canina Pit Bull 

Terrier 

Sim 4 A Fem Médio N / A Sim Canídeo Simples PS Restituição 

Agressor 18 A Canina Labrador Não 6 A Masc Grande Sim Sim Criança Graves Agressivo Occisão 

Agressor 19 B Canina Boxer Não 9A Fem Grande Não Sim Adulto Simples Dócil Restituição 

Agressor 20 B Canina SRD Não 3A Masc Médio Não Sim Adulto Simples Dócil Restituição 

Agressor 21 B Canina SRD Não 3A Masc Médio Sim Sim Criança Simples Dócil Restituição 

Agressor 22 B Canina SRD Não 5A Masc Grande Não Não Adulto Simples Agressivo Restituição 

Agressor 23 B Canina SRD Não 6A Fem Médio Sim Sim Adulto Simples Dócil Restituição 

Agressor 24 B Canina Dobermann Não 2A Masc Grande Sim Sim Adulto Simples Dócil Restituição 

Agressor 25 B Canina Rottweiler Sim 3 A Masc Grande N / A Sim Canídeo  Simples PS Restituição 



 

xviii 
 

Anexo II – Queixas contra cães potencialmente perigosos no período do estágio. 

 Município Raça Género Idade Porte Queixa Requisitos legais Animais envolvidos Decisão final 

Cão 1 A Rottweiler Masc 3 A Grande Medo de ser 

mordido 

Sim N / A Advertência dos procedimentos 

legais 

Cão 2 A Rottweiler Masc 2 A Grande Solto na via 

pública 

Não N / A Aplicação de requisitos oficiais 

em vigor e contra-ordenação 

por abandono 

Cão 3 A Pit Bull Terrier Masc 3 A Médio Agressão a 

animal 

Sim Um Contra-ordenação por 

abandono 

Cão 4 A Rottweiler Fem 5 A Grande Evasão do canil Sim N / A Restituição e advertência  

Cão 5 A Dogue Argentino Masc 7 A Grande Passeio na via 

pública sem 

contenção 

Sim N / A Advertência 

Cão 6 A Staffordshire Terrier 

Americano 

Masc 3 A Grande Ruído Sim N / A Mudança da localização do 

canil 

Cão 7 A Pit Bull Terrier Fem 4A Médio Agressão a 

animal 

Sim Um Contra-ordenação por 

abandono 

Cão 8 A Rottweiler Masc 7A Grande Agressão a 

pessoa 

Não N / A Occisão 

Cão 9 A Pit Bull Terrier Fem 7A Médio Agressão a 

pessoa 

Sim N / A Restituição 

Cão 10 A Pit Bull Terrier Fem 8A Médio Agressão a 

animal 

Não Um Occisão 

Cão 11 B Rottweiler Masc 2A Grande Ruído Sim N / A Mudança da localização do 

canil 

Cão 12 B Pit Bull Terrier Masc 3A Médio Solto na via 

pública 

Sim N / A Contra-ordenação por 

abandono 

Cão 13 B Rottweiler Masc 3A Grande Agressão a 

animal 

Sim Um Contra-ordenação por 

abandono 

Cão 14 B Rottweiler Masc 2A Grande Ruído Sim N / A Mudança da localização do 

canil 

Cão 15 B Pit Bull Terrier Masc 5A Médio Ruido Sim N / A Mudança da localização do 

canil 

 

Legenda: Masc – Masculino; Fem – Feminino; SRD – Sem Raça Determinada; A – Anos; N / A – Não Aplicável
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Anexo III - Queixas por insalubridade / Bem-estar animal registadas no período de estágio. 

 Município Queixa / motivo Entidades Competentes Medidas Aplicadas Decisão final 

Queixa 1 A Cheiro acre e 

nauseabundo/ 

conspurcação do canil 

MVM Remoção, lavagem e 

desinfecção apropriada 

Advertência 

Queixa 2 A Bem-estar animal SEPNA e MVM Melhoria de área e 

proteção contra 

intempéries 

Advertência 

Queixa 3 A Ruido MVM e Delegação de 

Saúde 

Mudança de local do canil 

e criação de hábitos 

funcionais 

Advertência 

Queixa 4 A Bem-estar animal MVM Melhoria de área e 

protecção contra a 

exposição solar 

Advertência 

Queixa 5 A Cheiro acre e 

nauseabundo/ 

conspurcação do canil 

MVM Remoção, lavagem e 

desinfecção apropriada 

Advertência 

Queixa 6 A Excesso de número de 

animais 

MVM e Delegação de 

Saúde 

Recolha do número de 

animais em excesso 

permitido por lei 

Reposição legal 

Queixa 7 A Bem-estar animal  

(maus tratos) 

MVM Recolha do animal ao 

CRO 

Processo judicial 

Queixa 8 A Infestação de roedores MVM e Delegação de 

Saúde 

Colocação de raticida Advertência 

Queixa 9 A Bem-estar animal  

(Animal acorrentado) 

SEPNA e MVM Libertação de animal Advertência 

Queixa 10 A Bem-estar animal 

(Contenção em varanda de 

apartamento) 

PSP e MVM Melhoria e criação de 

espaço adequado 

Advertência 

Queixa 11 A Cheiro acre e 

nauseabundo/ 

conspurcação do canil 

MVM Remoção, lavagem e 

desinfecção apropriada 

Advertência 

 

Legenda: MVM – Médico Veterinário Municipal; PSP – Policia de Segurança Pública; SEPNA – Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente; N/A – Não Aplicável 
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Anexo III - Queixas por insalubridade / Bem-estar animal registadas no período de estágio (continuação). 

      

Queixa 12 A Infestação de roedores MVM e Delegação de 

Saúde 

 

Colocação de raticida Advertência 

Queixa 13 A Cheiro acre e 

nauseabundo/ 

conspurcação do canil 

MVM Remoção, lavagem e 

desinfecção apropriada 

Advertência 

Queixa 14 A Cheiro acre e 

nauseabundo/ 

conspurcação do canil 

MVM Remoção, lavagem e 

desinfecção apropriada 

Advertência 

Queixa 15 B 

 

Infestação de roedores MVM e Delegação de 

Saúde 

Colocação de raticida Advertência 

Queixa 16 B Infestação de roedores MVM e Delegação de 

Saúde 

Colocação de raticida Advertência 

Queixa 17 B Lagarta do pinheiro MVM Eliminação N / A 

Queixa 18 B Conspurcação de 

galinheiro 

MVM Remoção, lavagem e 

desinfecção apropriada 

Advertência 

Queixa 19 B Cheiro acre e 

nauseabundo/ 

conspurcação do canil 

MVM Remoção, lavagem e 

desinfecção apropriada 

Advertência 

Queixa 20 B Infestação de roedores MVM e Delegação de 

Saúde 

Colocação de raticida Advertência 

Queixa 21 B Infestação de roedores MVM e Delegação de 

Saúde 

Colocação de raticida Advertência 

 

Legenda: MVM – Médico Veterinário Municipal; PSP – Policia de Segurança Pública; SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente; N/A – Não Aplicável 
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Anexo IV – Número de vistorias no âmbito controlo de higiene e segurança alimentar realizadas no período de estágio. 

 

 

 Município Tipo de 

estabelecimento 

Requisitos legais Formação dos 

operadores 

Higiene das 

instalações 

Higiene dos 

operadores 

Plano HACCP Decisão final 

Vistoria 1 A Talho Sim Sim Não Não Sim Contra-ordenação 

Vistoria 2 A Talho Sim Sim Sim Sim Sim Conforme 

Vistoria 3 A Talho Sim Sim Sim Não Sim Contra-ordenação 

Vistoria 4 A Hipermercado Sim Sim Sim Sim Sim Conforme 

Vistoria 5 A Mercado 

municipal 

Sim Sim Sim Não Sim Contra-ordenação 

Vistoria 6 A Talho Sim Não Sim Sim Sim Advertência 

Vistoria 7 A Supermercado Sim Sim Sim Sim Sim Conforme 

Vistoria 8 A Talho Sim Sim Sim Sim Sim Conforme 

Vistoria 9 A Talho Sim Sim Sim Sim Sim Conforme 

Vistoria 10 A Talho Sim Sim Não Sim Sim Contra-ordenação 

Vistoria 11 B Talho Sim Sim Sim Não Sim Contra-ordenação 

Vistoria 12 B Hipermercado Sim Sim Sim Sim Sim Conforme 

Vistoria 13 B Mercado 

Municipal 

Sim Sim Sim Não Sim Contra-ordenação 

Vistoria 14 B Talho Sim Não Sim Sim Sim Advertência 

Vistoria 15 B Talho Sim Sim Não Não Sim Contra-ordenação 


