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RECOMENDAÇÃO
Permissão de Admissão de Entrada de Animais de Companhia em Locais Abertos ao Público

O Partido pelos Animais e pela Natureza (PAN) vem por meio desta recomendação à
CML tentar alterar uma situação que vem acorrendo desde há muito nesta nossa cidade de
Lisboa, bem corno no resto do Pais, pondo em causa aquilo que para os dias de hoje são
critélios de elementar justiça e que colocam em questão a visão cosmopolita e de Muro que
queremos apresentar de nós próprios.
Refer%mo-nos aos animais domésticos que fazem parte das vidas de muitos
munícipes e portugueses e que são considerados como membros das suas famílias. A
interdição de entrada em locais públicos, que nos dias de hoje já não acontece na maior
parte dos países da Europa de que fazemos parte, onde tal interdição nunca sequer existiu,
leva-nos a questionar se não deveremos, pelo menos, dar liberdade aos espaços comerciais
de solicitarem um licenciamento que permita aos seus clientes poderem frequentar o seu
estabelecimento prebiido com todos os membros da sua família. Sem prejuízo, obviamente,
das questões de salubridade e de higiene que deverão continuar a ser obrigatórias, em
zonas de confeção de alimentos, que deverão continuar a ser interditas, mas sim a
possibilidade de permitir o convívio entre humanos e animais de estimação, nas zonas
públicas.
Assim, vem o grupo múnicipal dQ PAN, nos termos da alínea e) do Artigo 1 S.° do
Regimento, propor que a Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 17-06-2014,
recomende à Câmara Municipal de Lisboa:

1 Desenvolver junto da Assembleia da República as diligências necessárias para
um licenciamento municipal que permita a admissão de entrada, em locais abertos ao
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público, incluindo estabelecimentos de restauração e bebidas, para animais domésticos,
nomeadamente através de proposta legislativa.
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Desenvolver os trabalhos preparatórios necessários para a operacionalização de

um licenciamento, camarário que permita a admissão de entrada, em locais abertos ao
público, incluindo estab&ecirnentos de restauração e bebidas, para animais domésticos.

Pelo bem de tudo e de todos,

O Grupo Municipal do Partido Pelos Animais e Pela Natureza

Miguel Santos

