
Chip obrigatório
para animais dá
financiamento
irregular a sindicato
Organização vai gerir uma base de dados pública.
Juristas alertam para irregularidades da situação.
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ANIMAIS

Veterinários é que
escolhem o preço do
registo de cães e gatos

O registo dos animais de companhia passa a ser obrigatório a
partir desta segunda-feira. Inclui cães, gatos e furões, que terão
de ter um chip que os identifique. Não há valores tabelados,
pelo que o custo dependerá do veterinário que preste o serviço.
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Cães,
gatos e furões. Desde

sexta-feira, 25 de outubro,

que está a contar o prazo
para que todos estes animais de

companhia estejam devidamente

registados e identificados através
de um chip colocado por baixo da

pele. Os cães terão um período de

um ano para o fazer e para os ga-
tos e furões a lei prevê 36 meses,
sendo que para animais que nas-

çam entretanto ou que venham do

estrangeiro, o prazo para serem
registados é de quatro meses a

contar do nascimento ou da entra-
da no país.

O objetivo é "contrariar" o
abandono animal e "as suas con-
sequências para a saúde e segu-

rança das pessoas e bem-estar dos

animais", lê-se no diploma legal
que agora entrou em vigor e que
veio regulamentar esta obrigato-
riedade e a criação do novo Siste-

ma de Informação de Animais de

Companhia (SIAC) .

Se até agora já era exigido por
lei que os cães tivessemuma licen-

ça, emitida pelas juntas de fregue-
sia, o chip, esse não era obrigató-
rio. Além disso, para gatos e fu-

rões, a novidade é total, uma vez

que, muito embora já houvesse

donos a optar pela colocação de

chip, por exemplo, para viagens
para fora do país.

A colocação do chip vai ficar a

cargo dos médicos-veterinários

que, por sua vez, procederão tam-
bém ao registo do animal na base

de dados do SIAC. O valor desse

serviço, que será cobrado aos de-
tentores dos animais, será livre,
"até porque não é possível tabelar
valores, uma vez que esta é uma
profissão liberal", sublinha Bruno

Rôlo,dadireçãodo SNMV em de-

clarações ao Negócios.
O Governo estabeleceu uma

taxa de 2,5 euros pelo registo do

animal, mas "esse é apenas o cus-
to do registo feito pelo veterinário,
não abrangendo o serviço propria-
mente dito", acrescenta o veteri-
nário. "Pode custar 20 ou 30 euros,
tudo dependerá do preço pratica-
do por cada profissional em con-
corrência no mercado", sublinha.

0 que têm de fazer os donos
Antes desta lei existia já uma base

de dados, alimentada pelas jun-
tas de freguesia, em que consta-
vam os animais para os quais era
solicitada uma licença (sobretu-
do cães, que a isso estavam legal-
mente obrigados). Esta base de

dados, o Sistema de Identifica-

ção de Caninos e Felinos - SICA-
FE, vai agora juntar-se ao novo
SIAC e o mesmo acontecerá com
uma outra, essa privada e criada

já em 1992 pelo SNMV, o Siste-
ma de Identificação e Recupera-
ção Animal.

A partida, os animais já regis-
tados nas juntas de freguesia ou na
base de dados dos veterinários e

que tenham o chip terão a sua si-

tuação regularizada, mas será pre-
ciso garantir que todos os dados
estão atualizados. "O microchip
colocado debaixo da pele tem um
numero único de identificação e,
se for necessário, os detentores te-
rão de atualizar a informação so-
bre telefone, morada, eventual
transferência do animal", explica
Bruno Rolo.

A nova lei dá um prazo de um
ano para que os registos já existen-
tes sejam regularizados e os ani-
mais que não estavam registados

regularizem a sua situação. Quan-
to aos que nasçam daqui para a

frente, passa a haver regras espe-
cíficas: nos quatro meses a seguir
ao nascimento terão de ser regis-
tados e identificados com o chip.

Outra exigência é que os ani-



mais que sejam detidos por uma
pessoa coletiva e que já estejam re-
gistados numa das bases de dados

tenham a sua situação regulari-
zada na medida em que só po-
dem figurar no registo do SIAC
como titulares de animais de

companhia as pessoas singula-
res. Há, contudo, algumas exce-

ções. Será o caso de animais que

pertençam a entidades públicas
ou a organizações de socorro,
resgate e salvamento ou animais
"detidos por centros de recolha
oficial, centros de hospedagem,
centro de treino de cães de assis-

tência" e, ainda, "estabelecimen-
tos de comércio de animais".

No caso de abrigos ou de lo-

jas de animais, "nenhum pode
sair de lá para adoção sem o re-
gisto feito e a identificação por
microchip", alerta Bruno Rolo.

A lei não é clara sobre se con-
tinua a ser necessária a licença
passada pelas juntas de fregue-
sia. O Negócios colocou a ques-
tão à Direção- Geral de Veteri-
nária (DGAV), mas não foi pos-

sível obter uma resposta em
tempo útil. A Associação nacio-
nal de Freguesias (ANAFRE) já
veio reclamar pela perda de re-
ceita para as juntas, caso deixem
de ter estas funções. ¦
Coimas podem
ser pesadas
A falta de registo de um animal de

companhia dentro do prazo estabe-

lecido pela nova lei dá lugar a uma
multa entre os 50 e os 3.740 euros ou

de 44.890 euros, consoante o agen-
te seja pessoa singular ou coletiva.

Também os detentores de animais

que não comuniquem alterações de

dados incorrem em multa - têm um

prazo para comunicar, por exemplo,
a mudança de morada do animal ou

a sua transferência para outro de-

tentor (idêntica obrigação têm todos

os que recebam em herança um cão,

gato ou furão). Estão também pre-
vistas sanções acessórias, por exem-

plo a perda dos animais a favor do

Estado. A fiscalização compete à

DGAV, municípios, freguesias, Insti-

tuto da Conservação da Natureza e

das Florestas, à, GNR, PSP, Polícia

Municipal e Polícia Marítima.

Os animais que
nasçam ou
entrem em
Portugal passam
a ter de ser
identificados no

prazo de quatro
meses.
A lei passa a exigir
que os animais
sejam detidos por
pessoas singulares
e não por
empresas com
acontecia até

agora.

Base de dados dos animais
dá financiamento irregular
a sindicato, avisam juristas

Pode um sindicato gerir uma base de dados pública de registos
obrigatórios e ser financiado por essa via? O Governo fez um
protocolo com o Sindicato dos Médicos Veterinários, mas
especialistas em direito do trabalho alertam para irregularidades.
Uma mera prestação de serviços
ou uma privatização de um servi-

ço, sem concurso público e, ain-
da por cima, a ser realizado por
um sindicato? A gestão da nova
base de dados do registo obriga-
tório dos animais de companhia
foi entregue pelo Governo ao Sin-
dicato Nacional dos Médicos Ve-

terinários (SNMV), através de
um protocolo com a Direção-ge-
ral de Veterinária (DGAV) e está

envolta em polémica.
"Vejo aí várias irregularida-

des", afirma, sem hesitar, o pro-
fessor da Faculdade de Direito de
Lisboa Pedro Romano Martinez.
"Os sindicatos têm uma função

específica, fixada na Constituição
e na lei e só podem prestar servi-

ços seus associados", lembra Te-
mos aqui "um mecanismo de fi-
nanciamento do sindicato que
não é correspondente com o pa-
râmetro fixado pela lei, que é a

quotização" dos associados.

Também Luís Gonçalves da



Silva, advogado e especialista em
direito do trabalho, vê a situação
"com enorme estupefação e com
reservas face ao quadro legal e
constitucional". Além do "finan-
ciamento direto ou indireto e da
ausência de qualquer conexão
com a atividade sindical, o
SNMV fica com acesso a dados
dos veterinários, sejam eles filia-
dos ou não", resume.

A base de dados do novo Sis-

tema de Informação de Animais
de Companhia (SIAC) vai juntar
duas outras: a do Sistema de

Identificação de Caninos e Feli-

nos, que era alimentada pelas jun-
tas de freguesia que passavam as

licenças, e a do Sistema de Iden-
tificação e Recuperação Animal

(SIRA), criada em 1992 pelo
SNMV e onde os veterinários
inscreviam os animais com chip.

Uma questão de "know-
-how", diz o sindicato
"Comoimow-hoVquejátínha-
mos, da gestão do SIRA, tanto a
DGAV como os veterinários sa-
biam que o sindicato dava garan-
tia de uma boa gestão da nova base

de dados", sustenta Bruno Rolo,

dadireçãodoSNMV. "ADGAV
não podia nacionalizar a base de
dados privada e a única maneira
de coligir tudoera falar comosin-
dicato e arranjar aqui uma solu-

ção", explica, lembrando que o

protocolo "foi validado pelase-
cretari a de Estado" e que até cxi s-

te "um parecerde um professor de

Direito Administrativo a validar

que esta delegação de competên-
cias está muito além dessa ques-
tões de financiamento".

Mas é de facto de financia-
mento que se trata, e "do ponto de
vista ético, deixamuito adesejar"
afirma, por seu turno, Orlando
Gonçalves, coordenador do Sin-

dicato da Função Pública do Nor-
te, que também tem filiados ve-
terinários da DGAV. Afinal, lem-
bra, o SNMV "representa traba-
lhadores da DGAV e ao ter um
protocolo do qual vai retirar ga-
nhos, irá sempre suscitar dúvidas

quando tiver de se insurgir con-
tra alguma decisão da DGAV". É

para evitar isso, remata, que "os

sindicatos da CGTP vivem só das

quotizações dos seus associados".

O Governo, recorde-se, esta-
beleceu para cada registo de um
animal uma taxa de 2,5 euros.
Deste valor, 85% fica para o sin-
dicato e 15% reverte para a
DGAV. Pelas estimativas do

SNMV, as duas bases de dados

que agora se irão juntar agregam
já cerca de 2.450.000 animais,
sendo que cerca de 95% são cães.

Os gatos, que até agora não esta-
vam obrigados, vão ter de entrar

todos. E se supusermos que há
tantos gatos quanto cães, podere-
mos teruma vagaideia do núme-
ro de registos a fazer.

O facto de a gestão da base de
dados ter sido atribuída por pro-
tocolo e sem concurso público
também é duvidosa. Afinal, o sin-
dicato "fica com o monopólio da

informação" , remata Gonçalves
da Silva Monteiro Fernandes, ou-
tro especialista em direito do tra-
balho, admite que neste caso "não

se possa falar em financiamento
direto porpartedo Estado", eque
é apenas "a contrapartida de um
serviço público que o sindicato as-

sume". Porém, "se depois este usa

uma parte dessas receitas para fi-
nanciar uma greve, será outra
questão", refere. O Negócios
questionou a DGAV, mas não ob-
teve resposta ¦ filomena lança

êê
Os sindicatos têm uma
função específica,
fixada na Constituição
e na lei e só podem
prestar serviços seus
associados.
PEDRO ROMANO MARTINEZ
Professor da FDL




