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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Os casos de maus-tratos a animais não devem deixar de ser resolvidos, 

devendo ser melhorados os meios de investigação e divulgados regularmente 

os resultados da mesma 

 

Desde Fevereiro até à presente data, foram descobertos vários casos de gatos 

mortos no bairro do Iao Hon, o que chocou a sociedade. Para além de um caso 

suspeito de queda de um gato doméstico, os outros casos ainda não foram resolvidos, 

especialmente dois em que foram descobertos três cadáveres de gatos ao mesmo 

tempo, sendo muito provável que tenha havido mão humana envolvida. Os serviços 

competentes também suspeitam de que estes dois casos tenham a ver com maus-

tratos a animais. 

Os maus-tratos, ou até as mortes de animais que aconteceram, deixaram de ser 

acompanhados, na sua maioria, porque não havia forma de encontrar o suspeito que 

praticou esses actos. No entanto, do ponto de vista da psicologia criminal, as pessoas 

que maltratam os animais têm grande probabilidade de desviar essa violência para as 

pessoas, sendo estes casos de maus-tratos de animais um alerta para a segurança 

comunitária, pelo que as autoridades devem dar a devida atenção. Espero que o 

Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) resolva o caso com a maior brevidade 

possível, para punir os infractores e acalmar as preocupações da sociedade. 

O CPSP deve também melhorar os meios de investigação e criar um mecanismo 

permanente de divulgação dos resultados do tratamento dos casos de maus-tratos a 

animais, para que o público conheça o resultado da investigação, com vista a produzir 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2021-02-19-Lam Iok Fong (P) - CT-MMC  2 

efeitos dissuasores, evitando que os outros violadores considerem que não há custo 

nenhum para a prática de actos cruéis contra animais e continuem a desafiar os limites 

sociais. 

Para os cadáveres de animais suspeitos de terem sido vítimas de maus-tratos ou 

de causas de morte desconhecidas, a recolha atempada de provas pelas autoridades 

será decisiva para a descoberta do caso. Os dois casos que envolveram três 

cadáveres foram detectados por organizações de protecção de animais e 

comunicados à polícia. Em Dezembro do ano passado, foram encontrados cinco 

cadáveres de gatos nos Jardins do Oceano na Taipa, e a respectiva empresa de 

administração só notificou o IAM em Janeiro deste ano, mas os cadáveres já tinham 

sido removidos [1], então, já não valia a pena falar em investigação e recolha de 

provas. Daí se vê a necessidade de as autoridades reforçarem a sensibilização para 

que, quando o público ou a respectiva entidade de administração descobrirem algum 

cadáver de animal com causa de morte desconhecida, chamem imediatamente a 

polícia ou avisem o IAM. 

Para além do caso de suspeita de “arremesso de gato”, ocorrido nos Jardins do 

Oceano, na Taipa, também se registaram, há alguns anos, vários casos de suspeita 

de “arremesso de cães” no Edifício do Lago. Neste momento, não se sabe se é “cair” 

ou “atirar”, mas, de acordo com a Lei de protecção dos animais, o dono tem de garantir 

a segurança do alojamento do animal, caso contrário, pode ser-lhe aplicada uma multa 

de 2000 a 10 000 patacas. Em relação ao recente caso de detecção de um cadáver 

de gato na Rua Dois do Bairro do Iao Hon, suspeita-se de que o dono do animal não 

tinha tela de protecção nas janelas, o que resultou na queda do gato do alto de uma 

fracção para baixo. De acordo com a nota de imprensa emitida pelo IAM, não se refere 
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a aplicação de sanção ao tal dono que não cumpriu os tais deveres [2], receando-se 

que o espírito legislativo da “Lei de protecção dos animais” não possa ser evidenciado. 

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

1. Segundo os dados estatísticos, até Junho de 2020, a Polícia investigou com a 

ajuda do sistema “olhos no céu”, 5082 casos, tais como: homicídio, tráfico de droga, 

roubo, furto, fogo posto, etc. [3]. Muitos casos de abate de animais nunca foram 

resolvidos, por isso, será que o sistema “olhos no céu” pode produzir os seus 

efeitos nos casos de maus-tratos a animais? Qual é a razão de não se conseguir 

resolver os casos? As autoridades policiais devem criar um mecanismo 

permanente para divulgar os resultados do tratamento dos casos de maus-tratos 

a animais, para que o público tome conhecimento do resultado da investigação 

efectuada pelas autoridades, a fim de produzir efeitos dissuasores. Vão fazê-lo? 

2. Decorridos mais de 4 anos sobre a entrada em vigor da “Lei de protecção dos 

animais”, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) responsabiliza-se pela 

investigação das infracções penais (crueldade contra animais), mas os resultados 

da investigação não são satisfatórios. Em relação aos casos de maus-tratos a 

animais, de que medidas ou métodos específicos dispõem as autoridades policiais? 

O Governo dispõe de algum plano de formação para o tratamento dos casos de 

maus-tratos contra animais, semelhante ao que se verifica nas regiões vizinhas? 

[4] Como é que vão melhorar as formas de investigação, com vista a elevar a taxa 

de resolução dos casos? 

3. Porque é que, na “Página electrónica da inspecção sanitária animal de Macau” do 

IAM, são divulgados apenas os dados estatísticos sobre o abandono de animais e 
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a falta de licenças para cães, não havendo o número dos casos de violação dos 

deveres por parte dos donos (por exemplo: não há garantia de segurança do 

alojamento dos animais), e até casos de maus-tratos contra animais? [5] Desde o 

ano passado até hoje, quantos casos de infracção foram autuados, por exemplo, 

no caso da Rua Dois do Bairro do Iao Hon, foram aplicadas sanções ao dono cujo 

gato caiu de grande altura, devido à falta de uma tela de protecção nas janelas? 

 

19 de Fevereiro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lam Iok Fong 

 

Fonte dos dados: 

[1] https://www.iam.gov.mo/c/news/detail/25743f11-0a54-4507-b8db-9e47c1ee9a2e 

[2] https://www.iam.gov.mo/c/news/detail/018432b7-a5cd-4588-8310-7bc4df138d46  

[3] https://www.gov.mo/pt/noticias/234863/  

[4] https://www.police.gov.hk/ppp_tc/11_useful_info/aws_investigation.html  

[5] https://www.iam.gov.mo/canil/c/stat9/detail.aspx  


