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ABREVIATURAS USADAS

AFN ...................................................... Autoridade Florestal Nacional
AIZA ...................................................... Associação Ibérica de Zoos e Aquários
CCDR .................................................... Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
CDB ....................................................... Convenção sobre a Diversidade Biológica
CEAPZ ................................................... Comissão de Ética e Acompanhamento de Parques Zoológicos
CITES ..................................................... Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e  
       Flora Selvagens
DEFRA ................................................... Department for Environment, Food and Rural Affairs 
       [Departamento de Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais], Reino Unido
DGV ....................................................... Direção-Geral de Veterinária
DL59/2003  .......................................... Decreto-Lei nº 59/2003
DRAP .................................................... Direções Regionais de Agricultura e Pescas
DRAOT  ................................................. Direções Regionais do Ambiente e do Ordenamento do Território
       (hoje integradas nas CCDR)
EAZA ..................................................... European Association of Zoos and Aquaria [Associação Europeia de Parques   
       Zoológicos e Aquários]
EEP ....................................................... European Endangered Species Breeding Programme 
       [Programa Europeu de Reprodução de Espécies Ameaçadas]
ESB ....................................................... European Studbook [Studbook europeu]
GNR ..................................................... Guarda Nacional Republicana
IAS ........................................................ Espécies Exóticas Invasoras
ICNB ..................................................... Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade
NIR ....................................................... Número de Identificação e Registo
ONG ...................................................... Organização Não Governamental
PPAS .................................................... Portaria de Proteção Animal da Suíça 2008
SMZP .................................................... Standards of Modern Zoo Practice, DEFRA, 2004
       [Critérios de Práticas Modernas nos Parques Zoológicos] 
UE ......................................................... União Europeia
UICN ..................................................... União Internacional para a Conservação da Natureza
WAZA ................................................... World Association of Zoos and Aquaria 
       [Associação Mundial de Parques Zoológicos e Aquários]

TERMOS USADOS

Animais Cinegéticos: Animais de espécies valorizadas enquanto peças de caça.
Animais de movimento livre: Animais que foram deliberadamente introduzidos nos recintos do zoo e que têm 
liberdade para se movimentar no espaço do zoo.
Animal Doméstico:  Animal, espécie ou variedade que tenha sido mantida e modificada selectivamente ao longo de 
um número significativo de gerações em cativeiro, a fim de potenciar ou eliminar características genéticas, morfológicas, 
fisiológicas ou comportamentais, ao ponto de tal espécie ou variedade ter ficado adaptada a uma existência intimamente 
associada com os seres humanos.
Animais perigosos: animais classificados com base na sua provável ferocidade do animal e capacidade de causar 
danos às pessoas.
Animal Selvagem: Animal que não é normalmente nem historicamente domesticado em Portugal.
Animal: Organismo multicelular do Reino Animalia, incluindo todos os mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e 
invertebrados.
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Circo: Instalação, seja permanente, sazonal ou temporária, onde os animais são mantidos ou exibidos para fins de 
executar truques ou manobras. Exclui os delfinários, parques zoológicos e aquários.
Espécie Ameaçada: Espécie classificada pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN como Vulnerável, Em 
Perigo ou Criticamente Em Perigo (website da Lista Vermelha da UICN).
Ex situ: Conservação de componentes da diversidade biológica fora dos seus habitats naturais. (Glowka et al., 1994)
In situ: Conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de 
espécies no seu ambiente natural. (Dudley, 2008)
Manutenção de espécies: Presença de uma espécie numa única instalação. Por exemplo, duas instalações distintas 
cada uma exibindo tigres seriam classificadas como sendo duas ‘manutenções de espécies’; enquanto que uma só 
instalação exibindo cinco espécies de aves seria classificadas como cinco ‘manutenções de espécies’.
Não Listado: Espécies de animais que não estão registados na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN, 
incluindo espécies ainda por avaliar pela UICN e animais domésticos.
Praga: Animal que tem características consideradas prejudiciais ou indesejadas pelos seres humanos.
Programas de Gestão de Espécies: programas coordenados de reprodução em cativeiro que visam preservar as 
espécies da extinção, incluem EEPs e ESBs.
Qualidade Ambiental: Medida das condições ambientais gerais de um recinto em relação às necessidades da espécie 
em exibição.
Santuário Animal: Instalação que acolhe e fornece abrigo e cuidados a animais que foram maltratados, feridos, 
abandonados ou que careçam de apoio por outra circunstância, na qual o bem-estar de cada indivíduo é uma consideração 
básica em todas as atividades do santuário. Para além disso a instalação deve seguir uma linha de não-reprodução e 
deve substituir os animais apenas através de ações de recuperação, confiscação ou doação.
Zoo: Todos os estabelecimentos onde são mantidos animais de espécies selvagens para exibição ao público durante 
sete ou mais dias por ano, com exceção dos circos, lojas de animais e estabelecimentos que tenham sido isentados dos 
requisitos da Diretiva com o fundamento de não exibirem um número significativo de animais ou de espécies (Diretiva 
1999/22/EC). O mesmo que Parque Zoológico.
Zoonoses: Doenças ou infeções que são transmitidas naturalmente entre animais vertebrados e seres humanos.

SUMÁRIO
Um total de 10 parques zoológicos portugueses foram analisados como parte de um projeto pan-Europeu para avaliar 
a eficácia e o nível de aplicação e cumprimento da Diretiva 1999/22/EC do Conselho Europeu (relativa à manutenção 
de animais selvagens em parques zoológicos) nos Estados-membros da União Europeia (UE). Um total de 495 espécies 
(incluindo subespécies quando apropriado) foram observadas em 459 instalações nos 10 zoos. Foi colhida informação 
sobre vários aspetos-chave da forma de operar de cada zoo, incluindo: participação em atividades de conservação; 
educação do público; qualidade das instalações; segurança pública; e bem-estar dos animais. Estes parâmetros foram 
avaliados à luz dos requisitos legais da Diretiva 1999/22/EC e do Decreto-Lei 59/2003. As principais conclusões foram: 

A regulação dos parques zoológicos em Portugal está incorporada no Decreto-Lei No. 59/2003 •	
(‘DL59/2003’), o qual inclui os ‘princípios básicos’ para assegurar padrões de bem-estar animal e de 
conservação das espécies através da aplicação das disposições estipuladas no Anexo do DL59/2003.
A Direção-Geral de Veterinária (DGV) reconhece que há 20 parques zoológicos registados e licenciados em •	
Portugal, assim como pelo menos três outros parques zoológicos que estão operacionais mas não licenciados, 
necessitando do devido licenciamento. Anteriormente a Comissão Europeia investigou aspetos do 
licenciamento em vários parques zoológicos portugueses. 
Globalmente, os resultados desta investigação indicam que os parques zoológicos licenciados •	
em Portugal não respeitam totalmente nem a Diretiva nem o DL59/2003, enquanto que outros 
se mantêm em atividade sem licenciamento. Caso a caso, há uma grande variação entre os diferentes 
parques zoológicos, com alguns alcançando a maioria dos requisitos, enquanto que outros ficaram abaixo do 
requerido em todos os parâmetros analisados.
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Os resultados põem em evidência inconsistências na interpretação e aplicação do DL59/2003. Foi •	
identificada uma variabilidade significativa nas atividades e conformidade dos parques zoológicos, 
com alguns não atingindo nenhum dos requisitos do DL59/2003.

Os resultados põem em causa as atividades e eficácia da Comissão de Ética e Acompanhamento de •	
Parques Zoológicos (CEAPZ), uma entidade de nomeação ministerial com várias das partes interessadas, 
estabelecida para avaliar e aconselhar sobre todas as questões éticas relacionadas com a regulação, operação 
e desempenho dos parques zoológicos.

Em geral, os parques zoológicos em Portugal não parecem dar um contributo significativo para a •	
conservação das espécies. A maioria das espécies exibidas é de baixa prioridade conservacionista. Das 
Espécies Ameaçadas em exibição, 57% estavam envolvidas em programas europeus de reprodução em 
cativeiro. Estes resultados parecem violar os requisitos do Capítulo III, Artigo 19(2) do Anexo ao DL59/2003.

O requisito que estabelece que apenas certos parques zoológicos (aqueles com  >150 indivíduos) •	
devem exibir sinalização com informação sobre as espécies, como surge determinado no Capítulo 
I, Artigo 2(2), DL59/2003, parece violar o Artigo 3(2) da Diretiva.

Mais de um quarto da sinalização para as espécies detidas estava ausente, e da sinalização •	
existente, 19% estava em mau estado. Muitas vezes faltava informação sobre o estatuto de conservação 
das espécies.

O contacto direto entre o público e os animais selvagens é encorajado em numerosos parques zoológicos, •	
muitos dos quais requerem pagamento adicional. O contacto humano/animal, supervisionado ou não, 
pode colocar um sério risco para a saúde e o bem-estar do público e dos animais envolvidos.

A maioria dos espetáculos com animais, em especial os que envolvem psitacídeos e mamíferos •	
marinhos, consistiam em animais condicionados para exibir comportamentos antropomórficos e 
distorcidos para entretenimento e divertimento do público espetador, em vez de proporcionarem 
uma experiência educativa. Tais atividades parecem violar os requisitos do DL59/2003.

Três parques zoológicos mantinham em liberdade espécies da lista DAISIE (Espécies Exóticas •	
Invasoras reconhecidas na Europa). Dois destes parques zoológicos não tinham uma barreira 
externa capaz de conter um animal fugitivo. Um dos parques zoológicos não mantinha trancadas muitas 
das suas instalações contendo espécies selvagens não indígenas.

Em média, 81% das instalações avaliadas não alcançaram todos os requisitos mínimos do Anexo •	
ao DL59/2003. Os parques zoológicos parecem ter tido pouca consideração pelas necessidades biológicas, 
espaciais e comportamentais dos animais.

RECOMENDAÇÕES

O Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, através da DGV, deve tomar 
as medidas necessárias para:    

 Rever e melhorar o procedimento de licenciamento dos parques zoológicos para assegurar que 1) todos os 
estabelecimentos permanentes abertos por sete ou mais dias por ano, e que exibam ao público qualquer 
número de espécies de animais selvagens, sejam licenciados, sejam regularmente inspecionados e respeitem 
todos os requisitos especificados no Decreto-Lei No.59/2003.
Assegurar, através de uma aplicação efetiva e da reativação do CEAPZ, que todos os parques zoológicos (2) tal 
como definidos pela Diretiva) respeitam os requisitos da legislação nacional e os critérios técnicos do Anexo ao 
DL59/2003, e que se aplicam as devidas penalizações (Capítulo III, Secção II, Artigos 21 e 22, DL59/2003) aos 
parques zoológicos que não cumpram as suas obrigações legais.
 Assegurar que todos os técnicos e veterinários envolvidos na inspeção e regulação dos parques zoológicos 3) 
a nível nacional e regional, sejam habilitados com competências e treino regular e relevante relativo ao 
tratamento e bem-estar de animais selvagens em cativeiro.
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Desenvolver e aplicar critérios mínimos de manutenção de cada espécie em parques zoológicos, incluindo 4) 
diretrizes e procedimentos para as autoridades e para os operadores de parques zoológicos, para assegurar 
que são providenciadas aos animais condições de vida que respondam às suas necessidades espaciais, físicas, 
fisiológicas e comportamentais. O desenvolvimento de tais padrões deve ser conduzido por uma entidade 
científica independente, com recurso a informação fidedigna e cientificamente validada.
Assegurar que todos os funcionários dos parques zoológicos com responsabilidade pelos animais têm o devido 5) 
treino e experiência em maneio e tratamento.
Os espetáculos com animais devem ser desencorajados, mas, quando ocorram, os parques zoológicos têm que 6) 
assegurar que as exibições se focam apenas em factos biológicos e no comportamento natural. As exibições 
antropomórficas ou cómicas devem ser proibidas, tal como requerido pela Associação Europeia de Mamíferos 
Aquáticos (EAAM 1995). Devem cessar as exibições existentes que consistam em comportamentos anti-naturais, 
que envolvam regimes de treino disciplinar, ou que sejam acompanhadas por música.
Proibir qualquer contacto do público com ‘Animais Perigosos’ e com aqueles que são transmissores de zoonose. 7) 
Qualquer outro contacto do público com animais deve ser desencorajado, mas, quando tenha lugar, deve ser 
supervisionado, controlado, limitado, providenciando aos animais um período significativo de repouso, e não 
devem ser prejudiciais de qualquer modo para o bem-estar dos indivíduos envolvidos.
Publicar diretrizes, conforme adequado, para ajudar os parques zoológicos, os técnicos e veterinários, as 8) 
ONGs e outras partes interessadas, a uma interpretação eficaz e consistente dos requisitos do DL59/2003, 
especificamente no que respeita à participação e aplicação de programas educacionais e de conservação 
reconhecidos e avaliados.
Desenvolver e estabelecer um Decreto-Lei específico para o licenciamento e operação de centros de 9) 
recuperação, reabilitação e manutenção prolongada de animais selvagens resgatados, feridos, deslocados e 
confiscados, deixando de incluir tais centros no âmbito do DL59/2003. São de recomendar neste contexto os 
padrões estabelecidos pela Federação Global de Santuários Animais.

O Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) deve tomar as medidas necessárias para:  

Rever as diretrizes que foram desenvolvidas para ajudar os operadores dos parques zoológicos na interpretação 1) 
efectiva dos requisitos relativos à conservação das espécies, à investigação científica e à educação do público, 
e assegurar a sua pronta disponibilização. Ademais, em articulação com o CEAPZ, estabelecer e aplicar medidas 
para melhorar as atividades de educação e conservação em todos os parques zoológicos, independentemente 
do número de espécies mantidas. Tais diretrizes devem ser desenvolvidas e avaliadas por uma agência 
independente, e não pelos próprios parques zoológicos.
Assegurar que os parques zoológicos mantêm e conservam predominantemente espécies indígenas e 2) 
ameaçadas da Europa, em vez de espécies não europeias. Todas as Espécies Ameaçadas, em particular aquelas 
que são mantidas em parques zoológicos, devem ser incluídas por cooperação em Programas de Gestão de 
Espécies.
Encorajar todos os parques zoológicos em Portugal para adesão à AIZA e à EAZA. Através de uma aplicação e 3) 
orientação efetiva, apoiar todos os parques zoológicos portugueses no cumprimento das suas obrigações legais 
e dos critérios necessários para se tornarem membros acreditados destas associações regionais e internacionais 
de parques zoológicos
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INQUÉRITO AOS ZOOS DA UE 2011
Introdução e metodologia
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INTRODUÇÃO

A Diretiva do Conselho 1999/22/EC (‘a Diretiva’), relativa à manutenção de animais selvagens em parques zoológicos, 
foi adotada em 1999. A Diretiva entrou em vigor em Abril de 2002, quando a UE tinha 15 Estados-Membros. Desde 
então, todos os países que são membros da UE têm o dever de transpor os requisitos da Diretiva para a legislação 
nacional, e desde Abril de 2005 (2007, no caso da Bulgária e da Roménia), aplicar e cumprir plenamente tais requisitos. 
A Comissão Europeia tem a responsabilidade de supervisionar e assegurar a efetiva aplicação da Diretiva pelos 
Estados-Membros, e de tomar medidas legais no caso de incumprimento.

A Diretiva estabelece um enquadramento para a legislação dos Estados-Membros, através do licenciamento e inspeção 
dos parques zoológicos, no sentido de reforçar o papel dos parques zoológicos na conservação da biodiversidade e na 
troca de informações para promover a proteção e conservação de espécies de animais selvagens. Tal está de acordo 
com a obrigação comunitária de adoção de medidas para a conservação ex situ nos termos do artigo 9 da Convenção 
sobre Diversidade Biológica (1992) (website da CDB). Os Estados-Membros também são obrigados a adoptar novas 
medidas que incluem: o fornecimento de alojamento adequado para os animais dos zoos com vista a satisfazer as 
suas necessidades biológicas; enriquecimento das instalações em função das espécies; um elevado padrão de maneio 
dos animais; um programa preventivo e curativo de cuidados veterinários e de nutrição; e prevenção da fuga dos 
animais e da entrada de pragas e parasitas.

Embora a Diretiva tenha sido transposta em todos os Estados-Membros, as leis nacionais muitas vezes não dispõem 
de  regras detalhadas relativas às atividades educacionais e científicas, de orientações sobre cuidados adequados 
com os animais, sobre o licenciamento e procedimentos de inspecção, ou a estratégias claras para lidar com os 
animais em caso de encerramento do zoo. Os próprios requisitos da Diretiva são relativamente ambíguos, permitindo 
inconsistências na interpretação. As autoridades competentes dos Estados-Membros não têm recebido treino ou 
orientação para facilitar a adoção das disposições da Diretiva e, em consequência, muitas não têm conseguido garantir 
que essas disposições são plenamente aplicáveis pelos parques zoológicos (Eurogroup for Animals, 2008; ENDCAP, 
2009).

Há estimativas que colocam em pelo menos 3500 o número total de parques zoológicos licenciados na UE. No entanto, 
calcula-se que haja centenas de coleções zoológicas não licenciadas e não regulamentadas que ainda têm de ser 
identificadas e licenciadas pelas Autoridades Competentes. Não mais de 8% do número total de parques zoológicos da 
Europa são membros da Associação Europeia de Zoos e Aquários (EAZA), a qual, como tal, não deve ser considerada 
representativa dos parques zoológicos na União Europeia.

Investigações preliminares revelaram que muitos parques zoológicos da UE são precários e não dão cumprimento 
à Diretiva. Além disso, os Estados-Membros da UE são inconsistentes na aplicação da Diretiva, mas tem sido feito 
pouco esforço para identificar e abordar as razões subjacentes. Este projeto visa avaliar a situação atual na maioria 
dos Estados-Membros, identificar quaisquer questões que requeiram atenção e providenciar recomendações quanto à 
forma como a aplicação pode ser melhorada.
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METODOLOGIA

Entre março e dezembro de 2009, foi conduzida uma avaliação de 200 coleções zoológicas em 20 Estados Membros 
da UE como parte de uma avaliação do nível de aplicação e execução da Diretiva 1999/22/CE do Conselho Europeu. O 
projeto incluiu uma avaliação das legislações nacionais relativas a parques zoológicos em cada Estado-Membro da UE 
em comparação com os requisitos da diretiva, uma análise da aplicação e cumprimento dessas leis e uma avaliação do 
estado e desempenho de parques zoológicos selecionados aleatoriamente em cada Estado-Membro.

Foi desenvolvido e testado um Protocolo de Avaliação de Zoos para assegurar a consistência na recolha de dados. Para 
determinados Estados-Membros (Alemanha, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Malta e Portugal), foram contratados 
investigadores locais e fluentes para realizar o trabalho. Noutros Estados-Membros (Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 
Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa e Roménia) um único investigador do 
Reino Unido coligiu e analisou os dados.   

Aplicação e cumprimento da legislação dos Estados-Membros
Os dados foram recolhidos e avaliadas através de:

Preenchimento de um questionário por parte das Autoridades Competentes em cada Estado-Membro•	
Entrevistas informais com a Autoridade Competente•	
Análise da legislação nacional aplicável•	

Situação e desempenho dos zoológicos
Usando a definição de zoo da Diretiva1, foram analisadas várias coleções zoológicas, incluindo: jardins zoológicos tradicionais, 
parques-safari, aquários, delfinários, aviários e terrários. Em alguns casos, a legislação nacional não usa esta definição, o que 
pode levar a inconsistências na aplicação. Sempre que este é o caso, esse facto é mencionado. Os parques zoológicos, tal 
como definidos pela Diretiva, foram em qualquer caso incluídos no projeto para manter a consistência.

A seleção dos parques zoológicos a avaliar seguiu dois métodos: A. Nos Estados-Membros com um grande número 
de parques zoológicos, foram selecionados 25 destes ao acaso (Alemanha, França, Inglaterra e Itália). B. Nos Estados-
Membros (n=16) com um pequeno número de parques zoológicos, foram selecionadas de três a dez coleções, 
dependendo do número total de parques zoológicos do país e da sua acessibilidade. Os parques zoológicos foram 
identificados através de registos governamentais (se existentes), através de recursos on-line, notícias dos órgãos de 
comunicação social e informações de ONG locais.

Os dados foram recolhidos através de uma câmara de vídeo que registou uma panorâmica completa da estrutura e do 
conteúdo de cada zoo, incluindo: todas as instalações; todos os animais visíveis; sinalização, instalações para educação 
do público; quaisquer palestras, espetáculos ou sessões de manuseio interativo com os animais; contacto entre público 
e animais e questões de segurança. Informações adicionais foram coligidas a partir do site do zoo respetivo, e da 
literatura que foi por vezes fornecida pelos próprios parques zoológicos. A recolha de dados foi feita sem o prévio 
conhecimento dos gestores do zoo, pelo que só foram registadas áreas acessíveis ao público em geral. Assim e por 
exemplo, não foram incluídas áreas de bastidores, salas de preparação de alimentos e de armazenamento, instalações 
de quarentena e veterinária.

Os dados foram analisados através de um Protocolo de Avaliação de Zoos que tinha sido desenvolvido e refinado 
durante uma avaliação dos parques zoológicos em Espanha (InfoZoos 2006-2008) e que levou em consideração os 
requisitos da Diretiva, a legislação nacional e os Requisitos Mínimos para o Alojamento e Tratamento de Animais 
em Zoos e Aquários da EAZA (disponível no site da EAZA e referido no preâmbulo da Diretiva). Foi também seguida 
informação e orientação retirada a partir das Normas de Boas Práticas dos Zoo Modernos do Reino Unido 2004 (SMZP) 
e Manual do Fórum dos Zoos. O Protocolo de Avaliação dos Zoos foi adaptado para cada Estado-Membro em função 
dos requisitos específicos da legislação nacional.

1 ‘ ...todos os estabelecimentos onde animais de espécies selvagens são mantidos para exibição ao público por sete ou mais dias por ano...’  (Artigo 2, Diretiva 1999/22/EC 
do Conselho Europeu)
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A análise consta das seguintes secções:
  

A. Informações Gerais sobre o Zoo.
B. Compromisso com a Conservação.
C. Educação do Público.
D. Avaliação das Instalações dos Animais.
E. Avaliação do Bem-Estar Animal. 

Mais detalhes sobre a metodologia de avaliação estão disponíveis em www.euzooinquiry.eu

Todos os parques zoológicos incluídos na avaliação foram convidados a preencher um questionário modelo, que 
solicitava detalhes da sua participação em: programas de reprodução em cativeiro sob coordenação europeia; projetos 
de conservação in situ; educação do públicao; atividades de investigação em curso.

O Questionário também solicitava informações sobre os níveis de formação do pessoal, cuidados veterinários, e 
programas para providenciar enriquecimento ambiental e nutrição adequada.

Os recursos disponíveis determinaram que o Inquérito aos Zoos da UE 2011 incluísse uma avaliação dos seguintes 
Estados-Membros: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Eslovénia, Estónia, França, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino Unido (apenas 
Inglaterra).

Os restantes sete Estados-Membros não foram incluídos nesta avaliação (Março-Dezembro 2009). No entanto, um novo 
relatório sobre a legislação dos parques zoológicos em Espanha será publicado em 2011.



12

PORTUGAL
Relatório Nacional
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INTRODUÇÃO

Portugal aderiu à União Europeia (então CEE) em 1986. Como todos os Estados-Membros, é obrigado a cumprir as 
exigências da Diretiva 1999/22/CE do Conselho Europeu, a qual foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-
Lei No.59/2003 (Diário da República I Série-A n º 77, de 1 de abril de 2003) (“DL59/2003”). A autoridade veterinária 
nacional – Direção-Geral de Veterinária (DGV) -, sob a jurisdição do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, tem a principal responsabilidade pela aplicação do DL59/2003. O Instituto de Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), que é a autoridade nacional da CITES e é responsável pela conservação das 
espécies nativas, também é envolvido, assim como a Autoridade Florestal Nacional (AFN, anterior Direção-Geral das 
Florestas) (quando o zoo mantém animais cinegéticos), as Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP, que 
incorporaram as Direções Regionais de Agricultura), e que incluem as autoridades veterinárias regionais, as Comissões 
de Coordenação e desenvolvimento Regional (CCDR, que integraram as DRAOT), e as autoridades policiais (DL59/2003) 
(Questionário Modelo do Estado-Membro).

Como parte desta investigação, a Autoridade Competente foi convidada a completar o Questionário Modelo do Estado-
Membro. A informação da resposta obtida da DGV (Questionário Modelo do Estado-Membro, com. pess., 12 de abril de 
2010) foi incluída ao longo deste relatório.

Em Portugal o licenciamento e operação de parques zoológicos é regulado predominantemente pelo DL59/2003. Esta 
legislação abrangente vai para além das exigências da Diretiva e inclui um processo rigoroso de pedido e emissão de 
licenças pelos parques zoológicos (Capítulo II, Artigo 5, DL59/2003), a criação da Comissão de Ética e Acompanhamento 
de Parques Zoológicos (CEAPZ) (Capítulo II, Artigo 10, DL59/2003) e, através de um anexo adicional, os requisitos para 
a gestão e manutenção de animais (DL59/2003). O DL59/2003 é regulado pela DGV e DRAP, seguindo o conselho e 
orientação do ICNB, da AFN (se o zoo inclui animais cinegéticos) e a CEAPZ (Capítulo I, Artigo 3(q) e Capítulo II, Artigo 
15, DL59/2003). O CEAPZ é um órgão consultivo estabelecido e administrado pela DGV, constituído por individualidades 
nomeadas ministerialmente como representantes da DGV, ICNB, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira, e representantes de uma ONG de proteção animal, de uma ONG de conservação 
da natureza, de um parque zoológico, e de instituições académicas, incluindo especialistas em zoologia, ética animal 
e medicina veterinária, de preferência nas áreas específicas da fauna selvagem, do comportamento e do bem-estar 
animal (Capítulo II, Artigo 10(3), DL59/2003). Ao CEAPZ é solicitado que avalie, pelo menos de dois em dois anos, todas 
as questões éticas relacionadas com as actividades em parques zoológicos, a gestão das coleções e dos animais, e 
os programas educacionais e científicos. O CEAPZ aconselha sobre os procedimentos de licenciamento e fiscalização 
e sobre o futuro dos animais desalojados por encerramento ou encerramento parcial do zoo (Capítulo II, Artigo 10(2), 
DL59/2003). O CEAPZ não terá reunido desde 2007 (Leonor Galhardo, com. pess., 10 de agosto de 2011).

As licenças são emitidas através da DGV, após consulta ao ICNB, AFN (se aplicável), DRAP e às Câmaras Municipais 
pertinentes (Capítulo II, Artigo 5(2), DL59/2003). Os pedidos aprovados têm as suas licenças emitidas até 90 dias após 
o pedido. Em Portugal cada licença de zoo é válida por seis anos, e pode ser renovada a pedido (Capítulo II, Artigos 
5 & 6, DL59/2003). Os parques zoológicos licenciados são listados no Registo Nacional, mantido pela DGV, e são 
classificados por tipo de zoo pela respectiva DRAP ou Região Autónoma (Capítulo II, Artigo 7 º, DL59/2003). Na altura 
da pesquisa, o Registo listava 20 parques zoológicos (Registo Nacional & Questionário Modelo do Estado-Membro). No 
entanto, pelo menos dois outros parques zoológicos foram identificados, o Zoo da Maia e o Mini-Zoo Parque Marechal 
Carmona, os quais não constam do Registo, julgando-se que estão a operar sem a respectiva licença exigível. O Zoo da 
Maia foi incluído nesta investigação.

A fiscalização dos parques zoológicos recai na jurisdição da DGV e do ICNB (Questionário Modelo do Estado-Membro). 
Segundo o Capítulo III, Secção I, Artigo 20 do DL59/2003, são realizadas inspeções anuais por representantes da DGV, 
ICNB, CCDR, veterinários locais, GNR e um veterinário devidamente qualificado do zoo em causa, para verificar o 
cumprimento da lei. No entanto, as inspeções oficiais, que exigem a emissão de um relatório de inspecção à DGV 
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e ao CEAPZ, são realizadas pelo menos a cada três anos (Artigo 20(2), DL59/2003) (Questionário Modelo do Estado-
Membro). Caso seja detectada uma violação do DL59/2003, o zoo pode ser multado entre € 25 e € 3.740,98 (Capítulo 
III, Secção II, Artigo 21(1), DL59/2003), ou, se as condições dos animais comprometerem o seu bem-estar, a DGV, em 
consulta com ICNB, pode suspender a licença (Capítulo IV, Artigo 25, DL59/2003). No entanto, até à data, nenhum zoo 
foi condenado a fechar desde a aplicação do DL59/2003 (Questionário Modelo do Estado-Membro).
 
Requisitos para licenciamento dos zoss 
Um ‘zoo’ é definido como “qualquer estabelecimento, permanente e geograficamente circunscrito, onde os animais são 
exibidos ao público durante sete ou mais dias por ano” (Capítulo I, Artigo 3, DL59/2003). Especificamente em Portugal, 
os parques zoológicos incluem: o jardim zoológico tradicional, parques com animais e pequenas exposições, coleções 
especializadas tais como aquários, terrários e delfinários (Questionário Modelo do Estado-Membro), bem como centros 
onde são mantidos animais para fins de reabilitação e reintrodução (Capítulo I, Artigo 2, DL59/2003).

As exceções a este enquadramento, ou seja, os estabelecimentos que não são obrigados a deter uma licença como 
parque zoológico em Portugal, incluem: instalações utilizadas para a prática de caça, exposições itinerantes, circos e 
lojas de animais (Capítulo I, Artigo 2(2), DL59/2003) 

Os parques zoológicos licenciados em Portugal são obrigados a cumprir as especificações do DL59/2003. Estas incluem 
os “princípios básicos”, listados no Capítulo II, Artigo 4 do DL59/2003, e as normas técnicas estipuladas no Anexo 
(Capítulo II, Artigo 18, DL59/2003). Este abrange Manutenção dos Animais (Capítulo I), Infra-estruturas, instalações e 
transporte (Capítulo II), Gestão de coleções (Capítulo III) e atividades pedagógicas e científicas (capítulo IV). Todos estes 
requisitos são obrigatoriamente aplicáveis aos parques zoológicos. No entanto, coleções zoológicas com menos de 150 
animais que não sejam considerados “em perigo” nem “perigoso”, estão isentos dos requisitos previstos no Capítulo IV do 
Anexo do DL59/2003 (Capítulo I, Artigo 2(2), DL59 / 2003).

As especificações para os parques zoológicos incluem:

Conservação
Os “princípios básicos” do DL59/2003 estão listados no Capítulo II do Decreto-Lei, e são coerentes com os do Artigo 3 da 
Diretiva, e incluem diretrizes quer em bem-estar animal quer em conservação das espécies. Além disso, o preâmbulo 
do DL59/2003 lista toda a legislação comunitária referente a matéria de conservação, incluindo o Regulamento (CE) n. º 
338/97, relativo à protecção de espécies da fauna e flora, a Diretiva 79/409/CEE do Conselho relativa à conservação das 
aves, a Diretiva 92/43/CE relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e flora, e a Convenção de Diversidade 
Biológica (CDB), especificamente o respectivo Artigo 9 sobre a conservação ‘ex situ’.

Em particular, o DL59/2003 estabelece que:

‘os parques zoológicos devem participar em investigação que beneficie a conservação da espécie, sem •	

prejuízo do bem-estar dos animais envolvidos’ 
(Capítulo II, Artigo 4(3) e Capítulo IV, Artigo 23(1), do Anexo ao DL59/2003)

‘a reprodução em cativeiro de espécies listadas pela UICN como extintas ou ameaçadas de extinção no estado•	  
selvagem devem ser, sempre que possível, incluídas em programas cooperativos de reprodução a nível 
regional ou internacional’ 

(Capítulo III, Artigo 19(2), do Anexo ao DL59/2003)

‘os parques zoológicos também devem, quando considerado apropriado, providenciar formação em técnicas•	  
de conservação, partilhar informação relacionada com a preservação da espécie, reprodução em cativeiro, 
repovoamento ou reintrodução da espécie na natureza’ 

 (Capítulo IV, Artigo 23(2), do Anexo ao DL59/2003)
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As coleções zoológicas com menos de 150 animais, os quais não sejam nem considerados como pertencendo a 
espécies “em perigo” nem “perigosos”, são aparentemente isentos do Capítulo IV do Anexo do DL59/2003 (Capítulo I, 
Artigo 2(2), DL59/2003).

De acordo com o Questionário Modelo do Estado-Membro, o ICNB fornece orientação adicional aos parques 
zoológicos para ajudá-los a cumprir as suas obrigações para com a conservação das espécies. As diretrizes terão sido 
desenvolvidas pelo CEAPZ, mas acredita-se serem insuficientes na sua presente forma e carecendo de atualização 
(Leonor Galhardo, com. pess., 10 de agosto de 2011).

Em qualquer caso, o ICNB intervém para garantir que a aquisição e alienação de quaisquer espécies sensíveis de um 
ponto de vista de conservação (listadas pela CITES) está de acordo com o direito internacional e regional (Capítulo III, 
Artigo 19(1) do Anexo do DL59/2003).

Educação
O Capítulo II, Artigo 4(4), ‘princípios básicos’ do DL59/2003, estabelece que:

‘•	 os parques zoológicos devem tomar medidas para promover a educação e consciencialização do público em 
relação à preservação da biodiversidade.’ 

(Artigo 4(4), DL59/2003)

Além disso, no Anexo ao DL59/2003, o Capítulo IV estabelece:
‘os parques zoológicos devem ter um programa educativo para os visitantes, e particularmente para as •	
escolas. Tal deve basear-se na compreensão da biologia, ecologia, bem-estar animal e conservação das 
espécies em exibição e dos seus habitats naturais.’

(Artigo 20, DL59/2003)

As coleções zoológicas com menos de 150 animais, que não sejam considerados como pertencentes a espécies “em 
perigo” nem “perigosos”, são aparentemente isentas do Capítulo IV do Anexo do DL59/2003 (Capítulo I, Artigo 2(2), 
DL59/2003).

Em relação ao programa educativo para os visitantes e escolas, o Capítulo IV, Artigo 17, do Anexo do DL59/2003 
especifica ainda que o programa deve incluir: referência à conservação dos ecossistemas; identificação e definição 
das ameaças existentes para a biodiversidade; promoção de atividades para educar o público sobre as espécies em 
exposição; identificação e desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas na proteção e conservação 
da vida selvagem; e empreendimento de iniciativas em colaboração com instituições públicas ou privadas de ensino. 
Todos os parques zoológicos deverão ter um membro técnico responsável pelo programa educativo, com experiência 
adequada no ensino da biologia.

O Capítulo IV, Artigo 21, do Anexo do DL59/2003 refere-se à sinalização de informação sobre as espécies. Estabelece 
que os sinais devem ser ‘colocados perto das instalações, acessíveis aos visitantes, e devem conter informações 
cientificamente corretas incluindo o nome comum e científico, um mapa para mostrar a distribuição geográfica das 
espécies no ambiente natural, descrição do habitat, características de biologia e comportamento, e o estado de 
conservação das espécies’. Também é encorajada outra sinalização informativa, principalmente para ilustrar certos 
aspectos comportamentais das espécies em exibição.

Para além disso, quando os animais são usados em espetáculos ou apresentações para o público visitante, espera-se 
dos parques zoológicos que assegurem que estes são baseados no comportamento natural das respetivas espécies. 
Adicionalmente, qualquer informação transmitida durante o espetáculo deve ser baseada em factos biológicos para 
facilitar a compreensão dos atributos naturais das espécies expostas (Capítulo IV, Artigo 22, do Anexo do DL59/2003).
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Disposições sobre bem-estar animal

Os parques zoológicos portugueses são regidos pelo Decreto-Lei 59/2003, o qual visa principalmente proteger o bem-
estar dos animais. Isso é refletido nas disposições detalhadas estabelecidas nos ‘princípios básicos’ do Decreto-Lei, que 
referem:

‘condições das instalações, reprodução, criação, manutenção, alojamento, viagem e maneio dos animais nos •	
zoss devem salvaguardar o bem-estar dos animais,’ e em continuação ‘nenhum animal deve ser detido num 

zoo se [estas] condições não estiverem garantidas…’
 (Capítulo II, Artigo 4, DL59/2003)

Além disso, o Anexo do DL59/2003 estipula um número significativo de requisitos para ajudar a proteger o bem-estar 
dos animais mantidos nos parques zoológicos. Estes incluem:

‘Todos os animais devem ser inspecionados diariamente, e devem-lhes ser providenciados cuidados •	
imediatos ao primeiro sinal de doença, lesão ou alteração comportamental.’ (Capítulo I, Artigo 1(3))
‘O manuseio de animais deve ser feito de modo a não causar qualquer dor, sofrimento ou perturbação •	
desnecessária.’ (Capítulo I, Artigo 1(4))
‘Os animais com relações sociais causadoras de potencial stress excessivo e disrupção não devem ser •	
mantidos em estreita proximidade.’ (Capítulo I, Artigo 1(6))
‘Qualquer contacto direto com o público deve ser feito sob a estrita supervisão do pessoal responsável e •	
ser sujeito a um regime de rotação. Sempre com salvaguarda da saúde pública, segurança e bem-estar de 
pessoas e animais.’ (Capítulo I, Artigo 2)
‘Deve haver um programa alimentar bem definido, nutricionalmente adequado, distribuído e de qualidade •	
suficiente para atender às necessidades nutricionais das espécies e indivíduos de acordo com o seu estado 
fisiológico, em particular idade, sexo, ou gravidez.’ (Capítulo I, Artigo 3 sobre ‘Alimentação e abeberamento’)
‘[Os parques zoológicos] devem respeitar as normas de higiene adequadas.’ •	 (Capítulo I, Artigo 4 sobre 
‘Higiene’)
‘Os animais devem ser sujeitos a uma rotina de inspeção médico-veterinária, incluindo vacinação, •	
desparasitação e triagem de doenças.’ (Capítulo I, Artigo 5 sobre ‘Cuidados de saúde animal’)
“O zoo pode ter estruturas para entretenimento do público, desde que estas não sejam suscetíveis de •	
perturbar o bem-estar dos animais, e que sejam localizadas em áreas bem afastadas dos alojamentos [dos 
animais].’ (Capítulo II, Secção I, Artigo 10(5))
‘Os animais devem ter espaço adequado para exibir os seus comportamentos naturais e satisfazer as suas •	
necessidades fisiológicas.’ (Capítulo II, Secção II, Artigo 11 sobre ‘Alojamento dos animais’)
’O alojamento deve estar equipado de acordo com as necessidades específicas dos animais. ’ •	 (Capítulo II, 
Secção II, Artigo 11 sobre ‘Alojamento dos animais’)
‘A temperatura, ventilação, luz, escuridão e humidade das instalações devem ser suficientes para garantir o •	
conforto e bem-estar das espécies.” (Capítulo II, Secção II, Artigo 13 sobre ‘Factores ambientais’)

O Anexo do DL59/2003 prevê ainda outros requisitos, incluindo medidas para: proteger o público de danos (Capítulo 
I, Artigos 2 e 3(7); Capítulo II, Secção I, Artigo 10, DL59/2003); impedir a fuga dos animais (Capítulo II, Secção I, Artigo 
7; Capítulo II, Secção I, Artigo 12, DL59/2003); aborda o transporte dos animais (Capítulo II, Secção III, DL59/2003); e 
fornece orientações sobre animais excedentes e eutanásia (Capítulo III, Artigo 18, DL59/2003).

Conforme especificado pelo Artigo 3(5) da Diretiva, é exigido aos parques zoológicos portugueses que mantenham um 
registo anual do stock de animais, o qual deve ser disponibilizado à Autoridade Competente a seu pedido (Capítulo II, 
Artigo 11, DL59/2003 e Capítulo V do Anexo) (Questionário Modelo do Estado-Membro).
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INTERVENÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA

Em fevereiro de 2009, após uma denúncia, a Comissão Europeia abriu um processo PILOTO (mecanismo de resolução 
de problemas pré-incumprimento), o qual investigou questões de licenciamento em vários parques zoológicos em 
Portugal. A Comissão encerrou a investigação em outubro de 2009 na sequência da confirmação pelas Autoridades 
Competentes portuguesas de que seriam levadas a cabo ações para assegurar o pleno cumprimento da Diretiva. 
As Autoridades Portuguesas enviaram desde então dois relatórios de progresso, os quais demonstraram melhorias 
notáveis (Comissão Europeia, com. pess., 11 de julho de 2011).

A Investigação aos Parques Zoológicos
Em Portugal foram selecionados um total de 10 parques zoológicos. Os dados foram obtidos nos seguintes zoos 
durante Novembro de 2009 (Fig. 1):

Figura 1. Localização geográfica dos 10 parques zoológicos avaliados em Portugal

Badoca Park•	
Europaradise Park•	
Fluviário de Mora•	
Monte Selvagem Reserva Animal•	
Parque Biológico de Gaia•	

Lourosa Zoo•	
Zoo de Lagos•	
Jardim Zoológico de Lisboa•	
Zoo da Maia•	
Zoomarine•	
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RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO

INFORMAÇÃO GERAL SOBRE OS PARQUES ZOOLÓGICOS

Perspetiva geral
A investigação incidiu em dez parques zoológicos portugueses. Nove estão incluídos no Registo Nacional de Parques 
zoológicos (Registo Nacional) e um, o Zoo da Maia, está assinalado como ‘zoo’ mas não está incluído no Registo, e 
como tal foi identificado como não licenciado. Quatro destes dez parques zoológicos são geridos pelos municípios e 
seis são privados. Os preços de entrada para um adulto oscilaram entre €2.50 (Zoo da Lourosa) e €24.00 (Zoomarine).

Dos dez zoos avaliados, seis são membros de uma associação de parques zoológicos. O Parque Biológico de Gaia, o 
Badoca Park, o Zoo da Lourosa, o Monte Selvagem-Reserva Animal, o Zoo de Lagos e o Zoomarine, são membros da 
Associação Ibérica de Zoos e Aquários (AIZA), enquanto que o Jardim Zoológico de Lisboa, o Zoomarine e o Zoo Lourosa 
são também membros da Associação Europeia de Zoos e Aquários (EAZA). Foram encontradas diferenças significativas 
entre os parques zoológicos avaliados, nomeadamente no que respeita às condições de alojamento dos animais.

Foi identificado um total de 495 espécies (incluindo subespécies quando aplicável) em 459 instalações dos dez parques 
zoológicos. Um total de 61 manutenções de espécies não puderam ser devidamente identificadas (ver Metodologia). 
Todos os parques zoológicos abrangidos por esta investigação são obrigados a cumprir todas as exigências do 
DL59/2003, incluindo o capítulo IV do respectivo Anexo.

Apesar de o Questionário Modelo ter sido enviado aos dez parques zoológicos, dando-lhes uma oportunidade para 
descrever, entre outras, as suas atividades de conservação e educação, nenhum deles o preencheu e devolveu. Assim, 
as informações sobre o seu desempenho e atividades foram coligidas a partir de materiais publicados pelos parques 
zoológicos e informações contidas nos respectivos websites.  

Prevenção da fuga de animais

‘Os parques zoológicos devem ser construídos de forma a prevenir a fuga dos animais, para evitar potenciais •	
danos ecológicos ao ambiente e às espécies indígenas, e para impedir a entrada de possíveis agentes 
transmissores de doenças infecciosas, infeções e parasitas.’ 

(Capítulo II, Artigo 4(5), DL59/2003)

‘Devem existir estruturas na periferia do zoo que previnam o acesso de pessoal não autorizado e a fuga dos •	
animais.’ 

(Capítulo II, Secção I, Artigo 7(1), do Anexo ao DL59/2003)

‘Todas as barreiras dos alojamentos, incluindo valas, muros, portas e janelas, devem garantir a contenção dos •	
animais cativos.’ 

(Capítulo II, Secção II, Artigo 12(2), do Anexo ao DL59/2003)

Apesar da relevância atribuída à questão na Diretiva e na legislação portuguesa, dois dos dez parques zoológicos 
(Europaradise Park e Zoo da Maia) não denotaram possuir barreiras exteriores de forma a poder impedir a fuga de 
um animal. Para além disso, no Europaradise Park muitas das instalações estavam destrancadas. Espécies vagueando 
livremente foram encontradas em ambos os zoos. Estas espécies incluíam uma grande variedade de aves aquáticas; 
pavão indiano (Pavo cristatus) e faisão (Phasianus colchicus) no Europaradise Park; e frango d’água (Rallus aquaticus), 
pavão indiano (P. cristatus), cegonha-de-bico-amarelo (Mycteria ibis), e gatos (Felis catus) no Zoo da Maia. Muitas das 
espécies de aves aquáticas, incluindo P. cristatus e P. colchicus P., estão listadas como sendo espécies DAISIE, isto é, 
reconhecidas como Espécies Exóticas Invasoras na Europa (website DAISIE). Apenas um outro zoo tinha animais em 
liberdade (Zoo de Lagos) mas estavam contidos dentro do perímetro do zoo.
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No Parque Biológico de Gaia, Europaradise Park, Reserva Animal Monte Selvagem, e Badoca Park, todos localizados em
áreas florestais, foram observados animais selvagens indígenas (isto é, coelhos, esquilos, aves) movendo-se livremente
 entre os diferentes alojamentos dos parques zoológicos. No Jardim Zoológico de Lisboa foram observadas ratazanas 
(Rattus norvegicus), uma espécie DAISIE listada para Portugal, movimentando-se livremente entre as instalações.

  

Público em risco de lesão ou de transmissão de doenças
A conceção frequentemente frágil das instalações, a falta de barreiras de isolamento, a falta de pessoal disponível, e 
nalguns casos as instalações destrancadas, permitiam o contacto direto entre o público e os animais. Em muitos casos 
isso coloca o público em risco significativo. O público podia entrar facilmente em contacto direto com os animais em 
42 de 150 instalações selecionadas aleatoriamente (ver Secção D e E da Metodologia). Isto inclui instalações exibindo 
animais da Categoria 1 ‘Animais Perigosos de Maior Risco’, tal como classificados pela SMZP, tais como macaco-rhesus 
(Macaca mulatta), casuar (Casuarius casuarius) e zebra (Equus quagga).

O DL59/2003 estipula que ‘todas os alojamentos devem ter uma barreira de segurança que impeça qualquer contacto 
físico com os animais’ (Capítulo II, Secção I, Artigo 12(4), DL59/2003) e o Artigo 10 especifica a necessidade de sinais de 
aviso visíveis ao público.

  

Figura 3a & b  

Zoo da Lourosa e Europaradise Park.

Instalações mal concebidas permitiam o contacto físico entre o público e os 

animais, colocando ambos potencialmente em risco. As instalações em ambos 

estes parques zoológicos permitiam o contacto com o altamente perigoso casuar 

(Casuarius casuarius). Os casuares são conhecidos por poderem atacar o ser humano, 

particularmente quando estão na expectativa de alimentação (Kofron 2003).  

Figura 2 

Europaradise Park.

Várias instalações deste 

zoo estavam destrancadas, 

incluindo as que continham 

macaco-verde (Cercopithecus 

mona) e macaco-de-bigodes 

(Cercopithecus cephus).
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Dos dez zoos, quatro encorajam ativamente o contacto direto entre o público e os animais selvagens. Isto inclui 
o Jardim Zoológico de Lisboa, que incentiva as pessoas a tocar em animais selvagens, incluindo alguns listados 
como perigosos como o leão-marinho (Zalophus californianus) e o grifo (Gyps fulvus), enquanto que o Zoomarine 
disponibiliza ao público a oportunidade de nadar com golfinhos (Tursiops truncatus). O Jardim Zoológico de Lisboa, 
o Zoo da Maia e o Zoomarine também oferecem oportunidades fotográficas, onde o público pode tocar, segurar e 
até ‘beijar’ uma variedade de animais selvagens, incluindo golfinhos, leões-marinhos, répteis e aves, adquirindo 
a fotografia como recordação. Para além disso, devido à falta de um número suficiente de barreiras, cercados 
mal conservados e instalações destrancadas, era possível o contacto físico não supervisionado entre o público e 
animais potencialmente perigosos. Por exemplo, estes incluíam: avestruz (Struthio camelus) e zebras (E. quagga) 
no Europaradise Park; avestruz (Struthio camelus) no Zoo da Maia e no Zoo da Lourosa, e casuar (C. casuarius) 
no Europaradise Park e no Zoo da Lourosa. No Fluviário de Mora, Badoca Park e Zoo Lagos, o público dispõe da 
oportunidade de comprar comida para alimentar os animais, incluindo animais de quinta e várias espécies de aves 
aquáticas. No Badoca Park, membros selecionados do público puderam entrar no recinto dos lémures-de-cauda-
anelada (Lemur catta) e alimentá-los.

O Zoomarine oferece pacotes de diferentes custos, como parte de sua experiência de ‘Emoções dos Golfinhos’, onde os 
visitantes podem nadar com e ter contacto direto com os golfinhos. O pacote Premium é composto por um máximo 
de 12 participantes por sessão, os quais passam 30 minutos na água sob a supervisão de um instrutor. O pacote 
Exclusivo, para dois participantes, dá aos visitantes o direito de uma experiência privada com os golfinhos (website do 
Zoomarine).

Na maioria dos parques zoológicos avaliados, não foi observada sinalização para encorajar o público a lavar as mãos 
antes ou após o contacto com os animais. Sinalização alertando o público sobre os riscos do contacto direto com 
animais potencialmente perigosos também faltava em todos os parques zoológicos avaliados.

CONSERVAÇÃO

A conservação da biodiversidade é o objectivo principal da Diretiva, a qual exige que os zoos da UE participem em 
pelo uma de quatro possíveis actividades de conservação (Artigo 3 da Diretiva). Embora a lei portuguesa se concentre 
predominantemente na garantia de elevados padrões de bem-estar dos animais, também se requer dos parques 
zoológicos a participação em investigação científica que vise beneficiar a conservação das espécies, e em programas 
cooperativos de reprodução internacionais, nacionais ou regionais (Capítulos II e III do Anexo ao DL59/2003). Para as 
coleções zoológicas com mais de 150 animais, e sempre que considerado adequado, os parques zoológicos também 
são solicitados a participar na reintrodução de espécies na natureza, em actividades científicas que visem beneficiar a 
conservação das espécies, e no intercâmbio de informações relativas à preservação da espécies (Capítulo IV, Artigo 23, 
do Anexo ao DL59/2003).

No entanto, os resultados desta investigação confirmaram que o compromisso dos parques zoológicos portugueses 
para com a conservação da biodiversidade, em especial no que se refere à proteção de Espécies Ameaçadas, é de 
baixa prioridade.
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Percentagem de Espécies Ameaçadas 

Percentagem de Espécies Ameaçadas e Taxa

Tabela 1 Proporção das 495 espécies (incluindo subespécies quando apropriado) identificadas nos 10 parques zoológicos portugueses, 

classificadas como Ameaçadas e Não Ameaçadas pela Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN, por categoria taxonómica.

Os resultados indicaram que 22% (n=105) do número total de espécies dos dez zoos podem ser descritas como 
Ameaçadas (Vulneráveis (12%), Em Perigo (7%), Criticamente em Perigo (3%)) e 1% das espécies observadas foram 
classificadas como Extintas na Natureza (Tabela 1). Das 105 Espécies Ameaçadas, 42% eram mamíferos, 31% eram 
aves, 16% eram répteis e os restantes 11% eram peixes. Não se encontraram anfíbios Ameaçados, nem quaisquer 
invertebrados. Os restantes 78% das espécies Não Ameaçadas foram classificadas como Pouco Preocupante (56%), 
Quase Ameaçada (9%) e Dados Insuficientes (1%), segundo a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, 
ou não listadas (11%) (Fig. 4). A maioria das espécies exibidas nos parques zoológicos eram da categoria 
Pouco Preocupante, e de baixa prioridade para a conservação. O Europaradise Park exibiu a maior proporção 
de Espécies Ameaçadas (50% das espécies da coleção total observada), enquanto que o Parque Biológico de Gaia 
apresentou o menor número de Espécies Ameaçadas (3% das espécies da coleção total observada). A proporção de 
Espécies Ameaçadas exibidas pelo Jardim Zoológico de Lisboa foi de 35% do total da coleção exposta.
Das 495 espécies, 14 delas (3%) estão registadas na Lista Vermelha Europeia (website da Lista Vermelha Europeia), 
incluindo três espécies de mamíferos, uma de aves, duas de répteis e oito espécies de peixes.
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Participação em programas europeus de reprodução em cativeiro
Os resultados mostraram que menos de um quinto das espécies mantidas pelos parques zoológicos selecionados 
estão incluídas no registo dos programas europeus de reprodução em cativeiro, os quais incidem em particular em 
Espécies Ameaçadas. Das 105 Espécies Ameaçadas, 99 têm programas europeus de reprodução em cativeiro (website 
da EAZA). No entanto, era importante verificar se os indivíduos destas espécies participavam ou não ativamente nos 
ditos Programas.

Percentagem de espécies dos parques zoológicos portugueses envolvidas em programas 
coordenados de reprodução em cativeiro (EEPs ou ESBs)

Apenas 19% (n=100) das 495 espécies observadas nos parques zoológicos estão listadas no registo dos 
Programas de Reprodução de Espécies Ameaçadas Europeias (EEPs) ou nos Studbooks Europeus (ESB) 
(Fig. 5). Dos dez zoos avaliados, nove mantinham espécies listadas em EEPs ou ESBs, mas no entanto só foi possível 
confirmar, através dos websites dos parques zoológicos e da literatura, que cinco dos zoos estavam a participar 
ativamente em qualquer daqueles Programas de Gestão de Espécies. Quando esta informação foi comparada com 
o número de espécies listadas em EEPs ou ESBs em cada zoo, tornou-se evidente que só uma pequena minoria dos 
Programas de Gestão de Espécies estavam de facto ativos (ou seja, com indivíduos daquelas espécies participando 
nos Programas). Por exemplo, no Zoo da Lourosa, foram observadas e identificadas três espécies listadas em EEPs 
e dez em ESBs (n=13), embora só houvesse indícios de haver indivíduos de sete das espécies de ESBs envolvidos 
em Programas de Gestão de Espécies. De igual modo, no Zoo de Lagos foram observadas e identificadas 5 espécies 
listadas em e nove em ESBs (n=14), mas o zoo parece participar em apenas um dos EEPs e em nenhum dos ESBs.

Por altura da investigação (2009), o Europaradise Park detinha a maior proporção de Espécies Ameaçadas. Do total de 
24 espécies observadas neste zoo, 12 estavam registadas como Ameaçadas na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas 
da UICN, mas não se confirmou que nenhuma destas espécies estivesse a participar num programa 
cooperativo de gestão de espécies. O Jardim Zoológico de Lisboa detinha o maior número de Espécies Ameaçadas 
tal como classificadas na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da UICN. Do total de 217 espécies deste zoo, 61 
estavam registadas na Lista Vermelha da UICN, 47 das espécies observadas estavam listadas no registo de EEPs e 33 
surgiam no registo de ESBs. De acordo com o website do Jardim Zoológico de Lisboa, o zoo diz manter 360 espécies, 
54 (15%) das quais participam em EEPs (website do Jardim Zoológico de Lisboa (‘História’), 2011). No entanto, há um 
conjunto diferente de afirmações na secção sobre Conservação do mesmo website, onde se refere que o zoo participa 
em ‘cinco a 64 TAGs’ assim como em 44 studbooks europeus e em 48 internacionais (website do Jardim Zoológico de 
Lisboa (‘Conservação’, 2011). Embora estes dois zoos tivessem a maior proporção de Espécies Ameaçadas de entre os 
dez analisados, nenhum deles parece dar um contributo significativo para, nem participar em Programas Europeus de 
Gestão de Espécies reconhecidos.

Espécie não listada
no EEP ou ESB

81%

Espécie listada no
EEP ou ESB
19% 

Figura 5
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Em geral, das 105 Espécies Ameaçadas, 99 estão listadas no registo dos EEPs ou nos ESBs. Contudo, uma revisão do 
material publicado identificou que apenas animais de 60 destas espécies (57%) estavam a participar ativamente em 
Programas Europeus de Gestão de Espécies. Não se encontrou registo de qualquer libertação na natureza de animais 
reproduzidos em cativeiro na natureza.

Foi possível confirmar, através dos websites dos parques zoológicos e de publicações, que cinco dos zoos (Fluviário 
de Mora, Jardim Zoológico de Lisboa, Zoomarine, Badoca Park e Zoo da Lourosa) participam em investigação 
científica, e que em vários casos tal envolve colaboração com instituições científicas e educacionais independentes. 
Isto aplica-se ao Fluviário de Mora, que colabora com o Departamento de Biologia Animal da Universidade de Lisboa 
num projeto designado ‘Ecossistemas fluviais - biodiversidade, funcionalidade e Gestão (EcoFluv)’. Em conjunto com 
aquela unidade de investigação, o Fluviário leva a cabo investigação e fornece apoio técnico e científico sobre espécies 
dulçaquícolas da região (website do Fluviário de Mora). O Jardim Zoológico de Lisboa refere no seu website que 
colabora com várias instituições nacionais e estrangeiras numa diversidade de projectos de investigação, mas não 
menciona o nome de tais instituições e projetos (website do Jardim Zoológico de Lisboa). O Badoca Park refere que 
colabora com outras instituições através da Association Européenne pour l’Etude et la Conservation des Lémuriens 
(AEECL), a qual investiga sobre a conservação dos lémures em Madagáscar (AEECL, no website da WAZA), enquanto 
que o Zoomarine afirma que colabora com cientistas nacionais e internacionais e que participa em encontros científicos 
incluindo a Sea Alarm Foundation (website da SAF) e o Projeto Delfim (website do PD). O Zoomarine também afirma 
manter um Departamento de Veterinária e Reabilitação de Espécies Marinhas, o qual aparentemente investe em 
encontrar novas formas de lidar com os problemas de bem-estar que possam ocorrer com os animais que mantêm 
(website do Zoomarine). Embora seja necessária mais averiguação, dos projetos em curso identificados 
poucos parecem trazer benefícios diretos para a conservação das espécies. A presente investigação não 
conseguiu identificar quaisquer atividades científicas similares no Europaradise Park, Monte Selvagem-Reserva Animal, 
Parque Biológico de Gaia, Zoo de Lagos ou Zoo da Maia. 

Apenas quatro zoos ( Jardim Zoológico de Lisboa, Fluviário de Mora, Badoca Park e Zoomarine) parecem contribuir 
direta, técnica ou financeiramente, para programas de conservação in situ. No entanto, não foi possível identificar o 
significado, consistência ou resultados dos contributos feitos, o que carece de averiguação adicional.
Os resultados indicam que, mau grado alguns dos parques zoológicos avaliados participarem em 
programas de conservação de espécies, os seus contributos são modestos e não significativos  em termos de 
conservação. Será necessária investigação adicional para verificar se esta conclusão se pode alargar ou não para todos 
os parques zoológicos de Portugal. 

EDUCAÇÃO

A Diretiva refere que os parques zoológicos devem ‘adotar medidas de promoção da educação e da consciencialização 
do público no que respeita à preservação da biodiversidade, em particular pela disponibilização de informação 
sobre as espécies exibidas e os seus habitats naturais’ (Artigo 3). Em Portugal, o DL59/2003 adotou adequadamente 
esta exigência, requerendo que os parques zoológicos eduquem ativamente o público sobre a conservação da 
biodiversidade e do ambiente natural, dispondo de orientação adicional para assegurar que todas as espécies exibidas 
devem estar identificadas com informação sobre a sua origem geográfica, habitat e características biológicas e 
ecológicas (Capítulo IV, Artigos 20 e 21 do Anexo ao DL59/2003). A legislação portuguesa também exige que todos os 
parques zoológicos (com mais de 150 indivíduos) devem definir um programa de educação para os visitantes, escolas 
em particular, e designar um membro da equipa técnica para coordenar tais programas.

Nove dos dez zoos aparentaram ter um programa definido de educação, denotando que tais parques zoológicos 
acolhiam visitas educativas escolares, oferecendo programas guiados e seminários para diferentes grupos etários. 
No entanto, frequentemente tornava-se pouco claro que atividades educativas estavam disponíveis para o público 
em geral. A avaliação dos programas educativos em si não foi possível, pois não eram públicos. Seria necessária 
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investigação adicional para verificar se a qualidade dos materiais e atividades iam ao encontro dos requisitos do 
DL59/2003, e porventura dos currículos escolares. As instalações e materiais observados durante a avaliação sugeriam 
que poucos dos parques zoológicos ofereciam mais que apenas a informação na sinalização (e.g. o Europaradise 
Park), e a maioria falhava notoriamente no cumprimento das obrigações para disponibilizar a informação requerida no 
Capítulo IV, Artigo 20, do DL59/2003.

Quatro dos dez zoos proporcionavam aos seus visitantes a oportunidade de assistir a espetáculos ou apresentações 
de animais. Tal incluía: focas (Arctocephalus pusillus) no Zoo da Maia e (Arctocephalus pusillus e Phoca vitulina) no 
Zoomarine; leões-marinhos (Z. californianus e Otaria byronia) no Jardim Zoológico de Lisboa, Zoo da Maia e Zoomarine; 
aves de rapina no Badoca Park e no Zoomarine; psitacídeos no Zoomarine; pequenos mamíferos no Jardim Zoológico 
de Lisboa; e golfinhos-roazes (Tursiops truncatus) no Jardim Zoológico de Lisboa e no Zoomarine. A maioria dos 
espetáculos eram acompanhados por música. Enquanto que os espetáculos com aves (Badoca, Zoomarine) e outros 
animais de pequeno porte ( Jardim Zoológico de Lisboa) incluíam alguma informação nos comentários emitidos no ato 
sobre as espécies, o seu habitat e comportamento natural, os espetáculos com focas, leões marinhos e golfinhos não 
continham tal informação. Estes espetáculos em particular consistiam num reportório diverso de truques, habilidades e 
comportamentos não naturais concebidos para provocar o riso e entretenimento, em vez de educarem o público sobre 
as espécies. Era também escassa a menção à conservação das espécies.

O Zoomarine oferece aos visitantes a oportunidade de nadarem com os golfinhos numa série de sessões diárias controladas.
Todos esses pacotes cobrados à parte incluem a supervisão de treinadores, o que aparentemente dá a oportunidade 
aos participantes de colocarem questões sobre os golfinhos. O Zoomarine faz afirmações não fundamentadas de que é 
através do contacto direto com estes animais que as pessoas apreciam a vida selvagem e se tornam preocupadas com os 
significativos problemas ambientais que ameaçam seriamente a vida no planeta (website do Zoomarine).

Informações mínimas sobre as espécies
Um requisito básico de um zoo é o de informar os seus visitantes sobre os animais expostos. DL59/2003 requer 
que informações sobre todas as espécies exibidas sejam disponibilizadas ao público. No entanto, os resultados 
demonstraram que as informações sobre as espécies muitas vezes faltavam em todos os jardins zoológicos, e que a 
sinalização presente era muitas vezes incompleta, imprecisa ou encontrava-se em mau estado. 

Proporção presente de sinalização informativa sobre as espécies

Em média, em 28% das instalações não existia qualquer tipo de sinalização informativa sobre as espécies (Fig. 6). Da 
sinalização presente, 19% em média estava em mau estado ou ilegível e 9% apresentava nomes científicos incorretos. 
A Reserva Animal Monte Selvagem teve a maior percentagem de sinalização informativa em falta (31%). A Figura 8 
mostra uma visão geral do conteúdo da sinalização nos parques zoológicos.
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A lei portuguesa é muito específica sobre as informações mínimas necessárias na sinalização de informação das 
espécies. Não só deve ser cientificamente precisa, mas o conteúdo tem de incluir “o nome comum e científico do 
animal, a sua distribuição geográfica no ambiente natural através de um mapa marcado, habitat, características 
biológicas, comportamento e estatuto de conservação” (Capítulo IV, Artigo 21 do Anexo ao DL59/2003). De acordo com 
o Capítulo I, Artigo 2 (2), do DL59/2003, no entanto, apenas as coleções zoológicas com mais de 150 animais, que não 
sejam considerados nem ‘em perigo’, nem ‘perigosos’, têm de fornecer esta informação. Isto parece infringir o Artigo 
3 (2) da Diretiva, que estabelece que todos os parques zoológicos devem fornecer ‘informações sobre as espécies 
exibidas e os seus habitats naturais’.

Qualidade da Sinalização Informativa sobre as Espécies

Figura 8  Conteúdo da sinalização informativa das espécies dos dez zoos portugueses. Cada coluna representa informação 

específica, tal como indicado por critérios de melhores práticas (SMZP) e conforme exigido pelo DL59/2003. Cada valor (por 

exemplo, Estatuto de Conservação presente, 74%) representa a média dos sinais informativos das 419 espécies observados em 300 

instalações selecionadas ao acaso. As barras de erro são uma representação visual do desvio-padrão do valor médio, demonstrando 

a variação no desempenho entre os parques zoológicos selecionados (por exemplo, a presença de características biológicas das 

espécies na sinalização variou consideravelmente entre parques zoológicos, em comparação com a presença do nome científico, 

que esteve quase universalmente presente).

Figura 7
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Os resultados (Fig. 8) mostram que a maioria (mas não todas) da sinalização informativa presente nas instalações 
selecionada aleatoriamente cobria todos os requisitos exigidos pela lei portuguesa. No entanto, é importante notar 
que houve uma variação significativa na qualidade e conteúdo dos diferentes requisitos avaliados, e isso também 
variou significativamente entre os diferentes parques zoológicos. As informações mais frequentemente omitidas na 
sinalização eram as relacionadas com o estatuto de conservação e com aspetos do comportamento natural e biologia 
das espécies.

AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS ANIMAIS

Para avaliar a adequação e qualidade de cada uma das 300 instalações selecionadas aleatoriamente, foram 
analisados os dados relativos a 12 critérios considerados vitais para a saúde e o bem-estar de animais selvagens em 
cativeiro usando o método de avaliação descrito nas Secções D e E da Metodologia (www.euzooinquiry.eu). As ‘Cinco 
Salvaguardas’ (do Inglês, ‘Five freedoms’, OIE Terrestrial Animal Health Code, 2010) foram usadas como base para 
padrões mínimos de manutenção de animais, mas as necessidades próprias de cada espécie também foram tidas em 
conta, particularmente no que concerne à adequação do ambiente de cativeiro.

Ao contrário de alguns outros Estados Membros da UE, Portugal não desenvolveu nem aplicou critérios específicos 
mínimos para a manutenção de espécies de animais selvagens em cativeiro, ou especificamente em parques 
zoológicos. Além disso, a Autoridade Competente não fornece nenhuma orientação sobre as necessidades biológicas 
das espécies, o enriquecimento ambiental ou os cuidados adequados para com os animais (Questionário Padrão 
do Estado-Membro). O Anexo ao DL59/2003, no entanto, estipula requisitos mínimos gerais para a manutenção, 
alojamento e cuidados de saúde, que devem ser implementados por todos os parques zoológicos. Em relação às ‘Cinco 
Salvaguardas’ e aos 12 critérios usados para avaliar a qualidade das instalações, são feitas as seguintes observações:

Salvaguarda da Fome e Sede: Administração de Alimento e Água

‘Os animais devem dispor de água sem quaisquer restrições…’
(Capítulo 1, Artigo 3(6) do Anexo ao DL59/2003)

‘O público deve ser proibido de dar água ou alimentos aos animais, excepto em casos específicos e sob supervisão 
atenta por pessoa competente.’

(Capítulo 1, Artigo 3(7) do Anexo ao DL59/2003)

Embora a maioria dos animais tivesse acesso a água potável e alimentação em condições, houve alguns casos onde os 
alimentos não consumidos estavam em decomposição e a água potável disponível estava suja. Numa série de parques 

Figura 9 

Zoo da Maia.

As instalações para muitas das 

espécies de área vital ampla nos dez 

zoos não dispunham de espaço e 

complexidade ambiental suficiente 

para encorajar o exercício ou os 

comportamentos naturais. Estes 

leões africanos (Panthera leo) 

aparentam excesso de peso.
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zoológicos, o público foi visto a alimentar, sem supervisão, animais domésticos e aves aquáticas com alimentos ali 
comprados. No Badoca Park, membros selecionados do público puderam alimentar lémures-de-cauda-anelada sob 
supervisão do tratador.

Salvaguarda do Desconforto: Disponibilização de Ambiente Adequado  

‘Os animais devem ter espaço adequado para exibir comportamentos naturais e para satisfazer as suas necessidades 
fisiológicas, o que deve permitir pelo menos: a) A aplicação de exercício físico adequado; b) A fuga e abrigo de animais 
sujeitos a agressão por parte dos outros.’

 (Capítulo II, Secção II, Artigo 11(1) do Anexo ao DL59/2003)

‘O alojamento deve ter abrigos para os animais se protegerem de condições climatéricas adversas.’

(Capítulo II, Secção II, Artigo 13(6) do Anexo ao DL59/2003)
Para muitos animais, as condições eram frequentemente superlotadas e não tinham em devida conta as necessidades 
de cada espécie. As espécies de área vital ampla, por exemplo, estavam muitas vezes alojadas em locais com 
espaço insuficiente para permitir o exercício e a expressão dos seus comportamentos naturais. Em relação a este 
critério, verificaram-se diferenças significativas entre parques zoológicos. Por exemplo, apenas 57% dos alojamentos 
cumpriram os critérios de espaço no Zoo da Maia, em comparação com 100% no Fluviário de Mora e no Zoo de 
Lourosa.

Embora na maioria das circunstâncias os níveis de temperatura e de ventilação fossem aceitáveis (sempre que possível 
e no momento da inspeção), houve situações em que as instalações aparentavam não dispor de sombra para os 
animais se protegerem do calor intenso do verão. Ademais, muitas vezes não estavam disponíveis abrigos, para além 
do acesso ao recinto interior (se aplicável). E ainda, quando os abrigos estavam presentes nas instalações, muitas 
vezes não dispunham de material de cama.

Salvaguarda da Dor, Lesões ou Perturbação:  Pela Prevenção e Disponibilização de Cuidados Médicos 
Adequados 

‘Os lagos, charcos ou tanques devem dispor de água com qualidade adequada para os animais…’
(Capítulo II, Secção II, Artigo 13(5) do Anexo ao DL59/2003)

Figura 10  

Jardim Zoológico de Lisboa.

A lei portuguesa (Capítulo II, Artigo 

10(5) do Anexo ao DL59/2003) exige 

que todos os divertimentos públicos 

sejam localizados bem afastados 

das instalações dos animais. Neste 

caso as cabinas do teleférico 

passam diretamente por cima das 

instalações dos rinocerontes brancos 

(Ceratotherium simum). 
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‘Os animais com sinais de possível doença ou lesão devem receber cuidados do tratador e, em caso de ausência de 
sinais de recuperação, deve-lhes ser administrado tratamento por um veterinário.’

(Capítulo I, Artigo 5 do Anexo ao DL59/2003)

‘[Os parques zoológicos] devem cumprir padrões adequados de higiene’.
(Capítulo I, Artigo 4 do Anexo ao DL59/2003) 

Alguns animais estavam alojados em condições anti-higiénicas inaceitáveis. Os problemas detetados incluíam a 
acumulação de fezes, água estagnada, lixo e alimentos apodrecidos. Isto incluía pontas de cigarro no recinto das focas 
(A. pusillus) no Zoo da Maia e água estagnada inundando o recinto das capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) no Zoo 
de Lagos, onde os animais tinham também exposto e mastigado um cabo elétrico.

‘…os parques zoológicos devem dispor de um veterinário, acreditado pelo Decreto No.275/97,o qual seja responsável 
pelo desenvolvimento e aplicação de programas para manter a saúde animal…’ 

(Capítulo II, Artigo 8(3), DL59/2003)

Para além de casos isolados notáveis de perda de penas entre as aves do Jardim Zoológico de Lisboa, Zoo da 
Maia e Europaradise Park, e de cascos demasiado desenvolvidos numa zebra do Europaradise Park, não houve 
nenhuma evidência generalizada de animais em más condições físicas nos dez zoos, embora tenha sido observado 
comportamento anormal, possivelmente decorrente de um ambiente empobrecido.

Salvaguarda para a Expressão de Comportamento Normal:  Disponibilização de Espaço e Instalações 
Adequadas

‘Deve ser providenciado aos animais ambiente, espaço e equipamento suficientes para permitir o exercício necessário 
ao bem-estar de cada espécie.’

(Artigo 3, Critérios Mínimos para a Acomodação e Maneio de Animais em Zoos e Aquários, EAZA, 2006)

‘As instalações devem estar equipadas em função das necessidades específicas dos animais, com materiais e 
equipamentos para estimular o reportório de comportamentos naturais…” 

(Capítulo II, Secção II, Artigo 11(6) do Anexo ao DL59/2003)

Muitas instalações não dispunham do equipamento e materiais adequados para permitir que as espécies 
expressassem o seu comportamento normal. Espécies com necessidade de condições para trepar, nadar, mergulhar, 
voar, ou de um substrato para cavar ou enterrar-se, estavam muitas vezes em condições que impediam ou 
comprometiam tais comportamentos naturais. 

Figura 11   

Zoomarine.

Eram encorajadas fotografias para recordação tanto no Zoomarine como 

no Jardim Zoológico de Lisboa por um custo adicional. Membros do público 

podiam segurar, tocar e ‘beijar’ psitacídeos, aves de rapina, répteis, leões 

marinhos ou golfinhos, posando para a fotografia. Essas atividades foram  

inesperadamente detetadas em dois parques zoológicos membros da EAZA, 

associação que subscreve altos padrões de cuidados para com os animais.
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Salvaguarda do Medo e Perturbação: Assegurando que as condições não causam sofrimento mental

‘Qualquer contacto direto com o público deve ter lugar sob estrita supervisão de pessoal responsável… o qual deverá 
ser sujeito a um esquema rotativo… O número de visitantes e as ocasiões para interação com os animais deverão ser 
limitados…’ (Capítulo I, Artigo 2 do Anexo ao DL59/2003)

Houve instalações mal concebidas que permitiam o potencial contacto entre o público e os animais, e três zoos em 
particular encorajavam os visitantes a interagir com os animais. O contacto directo ou próximo entre humanos e 
animais selvagens pode causar perturbação desnecessária aos animais em causa.

‘Os animais cujas relações sociais sejam susceptíveis de causar stress ou perturbação excessiva não devem ser 
mantidos em demasiada proximidade.’ 

(Capítulo I, Artigo 1(6) do Anexo ao DL59/2003)

A falta frequente de abrigos ou de acesso aos recintos interiores não permitia aos animais a possibilidade de fuga de 
outros animais cativos, nem de procurar refúgio ou privacidade em relação ao público.

Qualidade Ambiental das Instalações

Figura 12 Qualidade ambiental das 300 instalações selecionadas aleatoriamente nos dez zoos portugueses. Cada coluna representa 

um parâmetro utilizado para avaliar a adequação das instalações para atender as necessidades dos animais cativos. As barras de 

erro são uma representação visual do desvio-padrão ao valor médio, demonstrando a variação no desempenho entre os zoos 

selecionados (por exemplo, a capacidade para os animais se exercitarem adequadamente variou consideravelmente entre parques 

zoológicos, em comparação com a qualidade da humidade). Onde não pôde ser determinada a presença de uma condição ou fator, 

os dados não foram incluídos.

Os resultados mostraram que houve variação significativa na qualidade ambiental das instalações nos dez zoos 
avaliados, conforme indicado pela ampla variação do desempenho quanto aos 12 critérios de avaliação. No entanto, 
mesmo em parques zoológicos onde o desempenho geral foi melhor, como por exemplo o Jardim Zoológico de 
Lisboa e o Zoo da Lourosa, foram detetadas algumas instalações abaixo dos critérios aceitáveis. As espécies de 
área vital ampla, em particular, estavam muitas vezes alojadas em recintos de tamanho insuficiente para permitir a 
expressão de todo o seu comportamento locomotor natural. Na Figura 12, os valores mais baixos foram registados 
na disponibilização de: área adequada para os animais poderem exercitar-se adequadamente e expressar o seu 
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comportamento locomotor natural (em média, 25% das instalações selecionadas foram inadequadas); ambiente 
adequado que não comprometa o bem-estar dos animais (em média, 20% das instalações selecionadas aparentou 
comprometer o bem-estar); nível aceitável de higiene (em média, 17% das instalações não tinham higiene adequada); 
manutenção dos animais em grupos sociais consistentes com a espécies (em média, 15% dos animais nas instalações 
selecionadas eram mantidos em grupos sociais anormais); e disponibilidade de condições adequadas para o descanso 
dos animais (em média, 15% das instalações selecionadas não dispunham de estruturas ou condições para um 
descanso adequado).

AVALIAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL
Manter um animal em cativeiro num ambiente restritivo, previsível e estéril pode reconhecidamente comprometer o seu 
bem-estar (Mallapur et al, 2002; Lewis et al, 2006) e pode resultar no desenvolvimento de comportamentos anormais 
que se podem se tornar cada vez mais difíceis de reverter, mesmo com a aplicação de técnicas de enriquecimento 
ambiental (Swaisgood & Sheperdson, 2006). O que se segue representa os resultados de uma avaliação acerca da 
adequação das instalações selecionadas ao acaso, quanto a permitirem a expressão dos comportamentos mais naturais. 
Os resultados foram escalonados, com as questões mais graves indicadas no gráfico abaixo.

Figura 13a & b   

Jardim Zoológico de Lisboa.

Enquanto que as condições para alguns dos animais melhoraram neste zoo nos últimos anos, algumas instalações 

permaneceram basicamente inalteradas ao longo de mais de vinte anos. Isto inclui as instalações dos elefantes.

1988 2011

Figura 14  

Zoo da Maia.

Uma cerca elétrica mal 

mantida, colocada logo acima 

do tanque dos hipopótamos, 

pode potencialmente causar 

dano aos animais. 
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Questões exigindo atenção imediata (com  percentagem de instalações inadequadas maior que 50%)

Figura 15 Questões que exigem atenção imediata após a avaliação de 300 instalações selecionadas aleatoriamente nos dez 

zoos portugueses. As barras de erro são uma representação visual do desvio-padrão em relação ao valor médio, demonstrando a 

variação no desempenho (por exemplo, a presença de alimentos em mais de um local varia consideravelmente entre os parques 

zoológicos). Onde a presença de uma condição ou fator não pôde ser determinada, os dados não foram  incluídos. * Refere-se 

à Portaria de Protecção dos Animais da Suíça, Tierschutzverordnung 2008 (um conjunto independente de padrões específicos 

de enriquecimento ambiental reconhecidos internacionalmente); ** Refere-se à consolidação dos requisitos mínimos para a 

manutenção de animais em parques zoológicos, conforme especificados no Anexo ao DL59/2003..

O nível de bem-estar animal foi avaliado em 300 instalações selecionadas aleatoriamente nos dez zoos (Fig. 15). 
Os resultados apontaram mais uma vez para uma variação significativa no desempenho dos dez zoos, no que se 
refere à disponibilização de condições e medidas para garantir as necessidades mais básicas de um animal. Alguns 
parques zoológicos aparentaram ter mais em consideração o bem-estar animal do que outros. No geral, porém, os 
resultados identificaram que a maioria das instalações não dispunha de enriquecimento ambiental que estimulasse 
o comportamento natural. Em média, 84% dos recintos avaliados não incluíam quaisquer itens ou técnicas de 
enriquecimento comportamental e ocupacional, tais como brinquedos ou dispositivos para obter alimento; 81% das 
instalações não forneciam alimentação em mais de um lugar, e 63% dos recintos não forneciam aos animais acesso a 
áreas múltiplas de privacidade. 

Questões Muito Frequentes (percentagem de instalações em incumprimento entre 49% e 30%)

Em média, 45% das instalações não dispunham de água para banho;•	
Em média, 39% das instalações não tinham complexidade ambiental;•	
Em média, 33% das instalações não tinham substratos variados;•	
Em média, 31% das instalações não continham estruturas ou equipamento para facilitar o exercício e para •	
permitir a expressão do comportamento natural.

Questões Menos Frequentes (percentagem de instalações em incumprimento abaixo de 30%)

Em média, 20% das instalações não dispunham de material para cama ou ninho nos abrigos;•	
Em média, 15% das instalações não denotava ter tamanho suficiente para permitir que os animais se •	
distanciassem do público espetador;
Em média, 13% das instalações não tinham espaço suficiente para permitir todos os comportamentos •	
locomotores naturais;
Em média, 13% dos gabinetes não dispunham de abrigos adequados;•	
Em média, 13% das espécies observadas exibiam alguma forma de mutilação morfológica (por exemplo, •	
mutilação das asas para impedir o voo).

Pourcentage moyen des enclos satisfaisants

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acesso a múltiplas áreas de privacidade? 

** Cumpre todos os requisitos da lei portuguesa?

Acesso a diversas fontes de alimento?

Equipamento de enriquecimento presente?

* Cumpre todos os requisitos da lei suíça?
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Com referência às exigências mínimas referentes aos cuidados para com os animais do Anexo do DL59/2003, foi 
possível quantificar o grau em que as instalações selecionadas aleatoriamente as cumpriam. A análise destes dados 
revelou que, em média, 81% das instalações não dava cumprimento a tais requisitos.
A Portaria de Proteção Animal da Suíça, Tierschutzverordnung 2008 (PPAS) foi utilizada na investigação para verificar se 
as instalações eram adequadas para as espécies nelas contidas. A PPAS foi selecionada por representar um conjunto 
independente de critérios específicos de enriquecimento ambiental reconhecidos internacionalmente, e pertencentes 
a um Estado não-membro da UE. Todas as instalações selecionadas aleatoriamente (pela análise das Secções D e E) 
foram avaliadas com base nesses critérios. Os resultados determinaram que, em média, 91% das instalações 
que exibiam espécies cobertas pela PPAS não cumpriam os padrões mínimos. Em particular, tal revela uma 
falha na maioria das instalações quanto à satisfação das necessidades das espécies nelas mantidas, conforme exigido 
pelo DL59/2003 (Capítulo II, Seção II, Artigo 11 (6) do Anexo), o que é consistente com a Figura 15.

Figura 16 

Zoo da Maia.

As instalações de várias espécies não 

dispunham de complexidade ambiental 

e os animais não tinham oportunidade 

para exprimir o seu comportamento 

natural. Esta instalação, que carece 

de substrato adequado, de abrigo 

e de enriquecimento ambiental, 

mantinha mandril (Mandrillus sphinx) 

juntamente com porco-espinho 

(Hystrix cristata).
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CONCLUSÃO
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A presente investigação avaliou dez zoos de Portugal, nove dos quais licenciados e oficialmente reconhecidos pelo 
Governo como ‘parques zoológicos’. O outro, uma coleção reconhecida como posssuindo  ‘300 espécies diferentes 
de aves e outros animais’ (aportugalattraction.com), é exemplo de pelo menos outras três coleções zoológicas 
identificadas que estão ‘a aguardar licenciamento’ (Questionário Modelo do Estado-Membro). Apesar de uma 
transposição correta da Diretiva para o direito português – Decreto-Lei No.59/2003 – os resultados globais revelaram 
inconsistências na aplicação e cumprimento ineficaz e, embora tenha havido variação significativa de desempenho 
entre os dez zoos avaliados, foram registadas condições precárias em todos os parques zoológicos abrangidos por esta 
investigação.

Estas Conclusões estão subdivididas em sete secções para facilidade de leitura:
 

1. Aplicação da Diretiva
A Diretiva foi transposta adequadamente através do Decreto-Lei No.59/2003 (‘DL59/2003”), o qual regulamenta 
os parques zoológicos e seu licenciamento com vista a assegura que atendem aos requisitos especificados para a 
manutenção de animais em zoos. A regulamentação dos parques zoológicos é levada a cabo pela Direção-Geral de 
Veterinária (DGV) e pelas Direções Regionais de Agricultura e Pesca (DRAP), em nome do Ministério da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente do Território, em articulação com o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) 
e com a Comissão de Ética e Acompanhamento de Parques Zoológicos (CEAPZ).

A aplicação da Diretiva 1999/22/CE pelos Estados-Membros é uma questão de subsidiariedade, e apesar da 
transposição ser supervisionada pela Comissão Europeia, é da responsabilidade do Estado-Membro transpor com 
precisão todas as exigências da Diretiva para a legislação nacional respetiva e aplicá-la. Ao contrário de outras 
Diretivas comunitárias, esta não inclui nenhuma orientação ou notas explicativas, o que levou a inconsistências na sua 
aplicação entre os Estados-Membros da UE, em resultado de diferentes interpretações dos requisitos, e de definições 
importantes, nomeadamente a de ‘zoo’.

Em 2002/2003, o Eurogroup for Animals trabalhou diretamente com as autoridades portuguesas competentes para 
apoiar na transposição efectiva da Diretiva para o direito nacional (Eurogroup for Animals 2008). O projeto incluiu 
a organização de cursos de formação para o pessoal responsável e a elaboração de diretrizes para as atividades 
educacionais e científicas, as quais foram incluídas no Anexo ao DL59/2003. Este trabalho influenciou indubitavelmente 
o conteúdo do DL59/2003 e contribuiu para garantir que o seu alcance vai para além dos requisitos básicos da Diretiva. 
Ao contrário de outros Estados-Membros da UE, a lei portuguesa inclui requisitos específicos e detalhados para ajudar 
os parques zoológicos nas suas obrigações de conservação, educação, investigação científica e cuidados com os 
animais. Sendo assim, perante tais requisitos legais e a disponibilidade de orientação detalhada, esperar-se-ia dos 
parques zoológicos em Portugal não só o cumprimento dos requisitos, mas para além disso, que demonstrassem um 
desempenho de qualidade superior. As conclusões desta investigação, no entanto, sugerem que muitos dos 
parques zoológicos licenciados em Portugal não cumprem plenamente nem a Diretiva nem o DL59/2003, 
enquanto que outros têm estado a funcionar sem licença há muito tempo.

A DGV afirma que existem 20 parques zoológicos licenciados em Portugal, mas ainda de acordo com a DGV, há mais 
três parques zoológicos ‘a aguardar licenciamento’ (Questionário Modelo do Estado-Membro, 2010). Observações 
similares foram feitas em 2008, quando, para além dos 20 parques zoológicos licenciados em Portugal, havia mais 
12 parques zoológicos operacionais que não estavam licenciados (Eurogroup for Animals, 2008). Foi porventura esta 
situação que motivou a queixa à Comissão Europeia, que veio a resultar na abertura de um processo de pré-infração 
e em investigações sobre irregularidades no licenciamento de parques zoológicos portugueses. Desde então a 
Comissão encerrou o processo, por se ter dado por satisfeita com o facto de as Autoridades Competentes portuguesas 
se mostrarem ativas na resolução dos problemas (Comissão Europeia, com. pess., 11 de Julho de 2011). No entanto, 
apesar dessas ações, alguns parques zoológicos ainda parecem estar a operar sem a devida licença, o que, consoante 
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a presente investigação, parece incluir o Zoo da Maia (com mais de 300 espécies). Oito anos depois da ratificação do 
DL59/2003 em março de 2003, da referida ação de formação do pessoal competente (Eurogroup for Animals, 2008) 
e em face do estipulado no Artigo 5(2) do DL59/2003 que diz que todos os estabelecimentos que careçam de uma 
licença de zoo têm de a obter antes da abertura ao público, não há razão aparente para esta aplicação inconsistente do 
DL59/2003.

A lei portuguesa diz que qualquer zoo detetado em inconformidade com os requisitos legais deve ser encerrado 
(Artigo 25, DL59/2003), mas o Zoo da Maia tem confirmadamente operado sem a licença necessária já há algum 
tempo. De acordo com uma reportagem na imprensa ( Jornal de Notícias, 12 de setembro de 2008), o Zoo da Maia 
estava identificado como não licenciado e tinha sido sujeito a várias inspeções que puseram em evidência numerosas 
falhas graves. Aparentemente a DGV teria dado ao Zoo da Maia o final de Maio de 2007 como prazo limite para 
respeitar o DL59/2003 e assim obter uma licença. No entanto, no momento da investigação (2009) e da conclusão 
deste relatório ( julho de 2011), o Zoo da Maia não estava incluído no Registo Nacional de Parques Zoológicos (Registo 
Nacional) e parece permanecer sem licença. Se o Zoo da Maia é incapaz de cumprir os requisitos do DL59/2003, então 
deveria ser encerrado e os animais realojados. Este assunto requer uma investigação mais aprofundada e urgente.

Estes resultados levantam sérias preocupações sobre a competência, ou porventura a vontade, das 
autoridades para fazer cumprir efetivamente as exigências do DL59/2003 e, em particular, obrigar os 
parques zoológicos abaixo dos critérios mínimos a cumprir os requisitos ou a enfrentar o encerramento.
É possível que muitos parques zoológicos não licenciados e sem condições continuem a operar em Portugal. O Zoo da 
Maia e o Mini-zoo no Parque Marechal Carmona parecem estar a operar em violação da Diretiva. Este assunto requer 
uma investigação mais aprofundada.

2. Execução ineficaz
Dois anos após a ratificação do DL59/2003 em 2003, todos os parques zoológicos em Portugal tiveram de ser 
licenciados e de cumprir as especificações do DL59/2003. Desde abril de 2005, qualquer zoo que não cumprisse 
a lei deveria ser encerrado (Capítulo VI, Artigo 27 do DL59/2003). Os resultados do Inquérito aos Zoos da UE 2011 
demonstram, no entanto, que no momento da investigação (novembro de 2009), nenhum dos parques zoológicos 
avaliados cumpria integralmente a Diretiva ou o DL59/2003. Além disso, em 2011, um conjunto de parques zoológicos 
não licenciados continuam em atividade. Estas constatações não apenas levantam sérias preocupações sobre a 
aplicação do DL59/2003, mas mais que isso, sobre a capacidade do pessoal de fiscalização nacional e regional para 
aplicar efetivamente a lei e penalizar os parques zoológicos sem condições.

Nenhuma explicação foi fornecida pela Autoridade Competente para comprovar a existência de parques zoológicos 
não licenciados mas em atividade, que parecem violar a lei. A aplicação efectiva resultaria no cancelamento do 
processo de licenciamento e encerramento do zoo. No entanto, pelo menos até 2010, não há relato de nenhum zoo 
em Portugal que tenha sido encerrado (Questionário Modelo do Estado-Membro). Os resultados também identificaram 
que os parques zoológicos não estão a cumprir integralmente os requisitos do DL59/2003. Nos zoos selecionados, os 
problemas identificados incluíam a falta de: contributo significativo para a conservação de ‘Espécies em Perigo’ ou 
‘Espécies Ameaçadas’; participação em investigação científica que beneficie a conservação das espécies; sensibilização 
para a conservação da biodiversidade; fornecimento de informações suficientes sobre todas as espécies exibidas; 
proteção dos animais selvagens quanto a possível medo e perturbação; e manutenção dos animais de forma 
adequada, conforme exigido pelo DL59/2003.

Os resultados parecem indicar que a monitorização e inspeção dos parques zoológicos, conforme especificado no 
Capítulo III do DL59/2003, e as ações para lidar com condições precárias, conforme especificado no Capítulo IV do 
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DL59/2003, ou não estão sendo seguidas, ou o pessoal responsável (incluindo representantes da DGV, do ICNB, das 
CCDRs, dos veterinários locais e da GNR, assim como os veterinários dos parques zoológicos em causa) não estão 
suficientemente informados e treinados na aplicação e execução efectiva da lei. Talvez este seja um resultado direto 
da aparente inatividade da Comissão de Ética e Acompanhamento de Parques Zoológicos (CEAPZ), o órgão consultivo 
do Governo quanto ao tema, o qual que não terá reunido desde 2007 (Leonor Galhardo, com. pess., 10 de agosto de 
2011).

Ao contrário de outros Estados-Membros da UE, o pessoal responsável em Portugal teve cursos de formação de cinco 
dias em cada dois anos (Eurogroup for Animals 2008). No entanto, a DGV indicou que, apesar de a inspecção dos 
parques zoológicos ter conhecimento e treino sobre bem-estar e saúde de animais selvagens, e ter entendimento 
dos requisitos da Diretiva e do DL59/2003, há necessidade de mais orientações quanto ao comportamento dos 
animais e ao enriquecimento ambiental específico. Há também necessidade de estender a formação disponível aos 
departamentos regionais da DGV e aos veterinários municipais (Questionário Modelo do Estado-Membro).

Apesar das garantias da DGV de que há uma base suficiente de conhecimento suficiente e de que a 
inspeção dos parques zoológicos é competente na execução do DL59/2003, as preocupações suscitadas 
quanto à regularidade, qualidade e prática implicam que o processo de inspeção merece mais 
investigação. Embora Portugal tenha uma das leis mais detalhadas da UE e seja um dos poucos países que 
fornece cursos regulares de formação sobre o regulamento aplicável, o DL59/2003 não está a ser aplicado 
efetivamente, nem as respetivas penalizações denotam ser aplicadas ou ser suficientemente severas.

3. Prevenção de fugas dos animais
Há duas barreiras reconhecidas para prevenir a fuga de um animal de um zoo para o ambiente natural. O cercado das 
instalações, que impede o animal de sair do seu recinto, e o cercado periférico, que impede o animal fugitivo de sair 
das instalações do zoo. Ambas estas barreiras devem ser seguros e de uma altura e resistência adequadas para conter 
os animais.

A lei portuguesa reconhece a importância da adoção de medidas, incluindo a manutenção de barreiras, para impedir 
a fuga de animais selvagens dos parques zoológicos para o ambiente local. A maioria dos parques zoológicos 
selecionados estavam rodeados por uma cerca periférica. No entanto, os dois zoos que não tinham uma vedação 
apropriada tinham animais em liberdade de espécies da Lista DAISIE, de espécies que representa um risco como 
Espécies Exóticas Invasoras (EEI) quando introduzidas no ambiente natural. Tem sido reconhecido que os parques 
zoológicos colocam riscos significativos por abrirem caminho à introdução de EEI (Fábregas et al., 2010). Em 2001, 
a Comissão Europeia reconheceu a necessidade de abordar as EEI como parte integrante de travar o declínio da 
biodiversidade e iniciou o desenvolvimento de uma estratégia da UE para reduzir substancialmente os seus impactos 
(Shine et al., 2009, 2010).

Durante a avaliação, foram observados animais selvagens indígenas a mover-se livremente entre as diferentes 
instalações do Parque Biológico de Gaia, Europaradise Park, Reserva Animal Monte Selvagem, e Badoca Park, enquanto 
que ratazanas (Rattus norvegicus), uma espécie DAISIE listada para Portugal, foram vistas a deslocar-se livremente 
entre recintos no Jardim Zoológico de Lisboa. A invasão de animais indígenas no ambiente dos parques zoológicos 
poderiam resultar na transmissão de doenças infecciosas ou parasitas entre os animais indígenas e os do zoo, um risco 
que é reconhecido e regulamentado pelo Capítulo II, Artigo 4 º(5) do DL59/2003.

4. Público colocado em risco de lesão ou doença
A concepção muitas vezes fraca das instalações, a falta de barreiras de separação suficientes, a falta de pessoal do 
zoo e o incentivo à alimentação não supervisionada de animais (em alguns zoos), permitia o possível contacto direto 
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e sem supervisão com os animais, nalguns casos colocando o público em risco. O público poderia potencialmente 
entrar em contacto direto com animais selvagens potencialmente perigosos e poucos dos parques
zoológicos aparentavam reconhecer estes riscos e informar os visitantes em conformidade. Estas falhas 
violam vários requisitos do DL59/2003. Por exemplo, o Capítulo I, Artigo 3 º do Anexo, proíbe especificamente a 
alimentação dos animais sem supervisão.

Alguns dos parques zoológicos encorajava ativamente o público a ter contacto direto com animais potencialmente 
perigosos, e embora essas atividades fossem supervisionadas, os números muitas vezes elevado de participantes do 
público observado durante tais atividades tornaria qualquer situação difícil de controlar (por exemplo, natação com 
golfinhos no Zoomarine). De igual modo, não ficou quão preparado teria o público sido antes do contacto com os 
animais, por exemplo quanto às informações fornecidas sobre os riscos potenciais de danos físicos ou transmissão 
de zoonoses, ou quanto a alertar para a necessidade de respeitar os animais. O Artigo 2 º do Anexo ao DL59/2003 
estabelece que os parques zoológicos devem sempre salvaguardar a saúde e a segurança do público, mas em alguns 
aspetos esta exigência pode estar a ser ignorada. O Zoomarine, em particular, explora o desejo natural do público de 
se encontrar com animais selvagens através da cobrança extra para tais experiências.

Durante as visitas, foi observado o incentivo ao público para ter contacto direto com lémures-de-cauda-anelada 
(L. catta), aves de rapina, araras, leões-marinhos e golfinhos roazes (T. truncatus). O risco de lesões físicas e de 
transmissão de doenças, especialmente zoonoses, é muitas vezes é um risco subestimado. Os animais, e principalmente 
os animais selvagens, são considerados fonte de >70% de todas as infecções emergentes (Kuiken et al., 2005). Por 
exemplo, diversas doenças bacterianas e fúngicas estão associadas com mamíferos marinhos, incluindo estreptococos, 
estafilococos, pseudomonas, micobactérias e lobomicosess, que são conhecidas por representar ameaças à saúde 
das pessoas que têm contacto, ou entram em piscinas, com animais infectados (Buck & Schroeder, 1990). O risco de 
infecção para as pessoas que nadam com, acariciam ou ‘beijam’ golfinhos é, portanto, altamente provável (WDCS, 2011). 
Preocupações semelhantes têm sido fundamentadas quanto a zoonoses através do contacto direto com répteis e aves 
(Montali et al., 2001;. Mermin et al., 2004;. Chomel et al., 2007;. Stirling et al., 2008; Pedersen et al., 2009).

A transmissão de doenças zoonóticas não é geralmente levada em consideração pelos parques zoológicos, mas 
onde o público pode ter contacto direto ou indireto com animais selvagens (uma prática que em geral deve 
ser desencorajada), devem ser tomadas medidas preventivas (como lavar as mãos antes e depois do contacto 
supervisionado com espécies aprovadas). Todo o contacto do público com ‘Animais Perigosos’, e com espécies 
conhecidas como portadoras de zoonoses, deve ser proibido.

A legislação portuguesa sobre parques zoológicos parece falhar quanto à adoção de medidas preventivas 
para proteger o público contra potenciais lesões e doenças. Os parques zoológicos devem ser obrigados a 
assumir uma responsabilidade muito maior para a segurança do público visitante.

5. Mau registo para a conservação
A Diretiva requer que todos os parques zoológicos da União Europeia contribuam para a conservação da biodiversidade, 
em conformidade com a obrigação comunitária de adopção de medidas para a conservação ex situ nos termos do 
Artigo 9 da Convenção da Diversidade Biológica (1992) (website da CDB). O Ministério da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território reconheceu esta responsabilidade, ao envolver o Instituto de Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) para garantir que o DL59/2003 atende a essa obrigação legal. O ICNB é 
responsável não só pela garantia que os parques zoológicos em Portugal participam ativamente em programas de 
conservação, incluindo Programas de Gestão de Espécies, atividades educacionais e de investigação científica para 
benefício da conservação das espécies, mas também pelo fornecimento de orientação para os parques zoológicos para 
ajudá-los a alcançar as metas estabelecidas (Questionário Modelo do Estado-Membro).
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Tal como acontece em relação a outras obrigações da legislação europeia, os requisitos de conservação do DL59/2003 
vão para além dos parâmetros da Diretiva. Além de os parques zoológicos deverem escolher pelo menos uma 
atividade de uma lista de opções relacionadas com a conservação da biodiversidade, há requisitos obrigatórios 
relacionados com a investigação científica e com a obrigação de enquadrar qualquer reprodução em cativeiro de 
espécies ‘Extintas na Natureza’ ou ‘Ameaçadas de Extinção’ em programas cooperativos de reprodução internacionais, 
nacionais ou regionais. Confirma-se que o ICNB fornece a orientação e assistência necessárias adicionais se solicitada 
(Questionário Modelo do Estado-Membro).

Os resultados desta investigação revelaram que, apesar de alguns parques zoológicos fazerem mais que outros, 
no geral os parques zoológicos em Portugal não dão uma contribuição significativa para a conservação de 
Espécies Ameaçadas. De facto, de todas as 495 espécies observadas nos dez zoos, 22% (n=105) foram classificadas 
como Espécies Ameaçadas (Vulneráveis, Em Perigo e Criticamente em Perigo), com a grande maioria classificada como 
Pouco Preocupante (espécies de baixo estatuto de conservação) ou Não Listado, segundo a Lista Vermelha de Espécies 
Ameaçadas da UICN. As espécies ameaçadas eram predominantemente mamíferos (42%) e aves (31%), enquanto 
espécies ameaçadas de anfíbios, cujo número supera largamente o das espécies ameaçadas de mamíferos, não eram 
mantidas por qualquer dos parques zoológicos. A legislação portuguesa determina que todas as Espécies Ameaçadas 
mantidas por parques zoológicos devem participar em Programas de Gestão de Espécies nacionais ou internacionais 
(Capítulo III, Artigo 19 do Anexo ao DL59/2003). No entanto, o Europaradise Park, que apresentou a maior proporção 
de Espécies Ameaçadas, não pareceu tomar parte em quaisquer Programas de Gestão de Espécies. No geral, das 105 
Espécies Ameaçadas observadas nos dez zoos, 99 estão listadas no registo dos EEPs ou em ESBs, enquanto apenas 
57% (n=60) denotaram estar a participar em Programas Europeus de Gestão de Espécies. Estas constatações parecem 
contrariar os requisitos do Capítulo III, Artigo 19(2) do Anexo ao DL59/2003.

Na fase de impressão deste relatório, o Jardim Zoológico de Lisboa exibia 360 espécies, das quais apenas 15% estão 
envolvidas em Programas Europeus de Reprodução de Espécies Ameaçadas (EEP) (website do Jardim Zoológico de 
Lisboa (‘História’, 2011)).

O nível muito baixo de compromisso para com a conservação das Espécies Ameaçadas regionalmente também foi 
muito preocupante. Das 495 espécies mantidas pelos dez zoos, apenas 3% (três espécies de mamíferos, uma de aves, 
duas de répteis e oito de peixes) estão registadas na Lista Vermelha Europeia de Espécies Ameaçadas (website da Lista 
Vermelha Europeia). No geral, os parques zoológicos em Portugal não parecem procurar proteger ativamente 
as Espécies Ameaçadas a nível regional, internacional e, daquelas que são por eles mantidas, apenas um 
número modesto está efectivamente a participar em programas cooperativos de reprodução em cativeiro.

Apesar de não terem sido recebidas respostas aos Questionários Modelo da parte de nenhum dos 10 zoos 
selecionados, foi possível identificar (através de websites e de literatura sobre parques zoológicos) que 50% daqueles 
parques zoológicos aparentavam levar a cabo investigação científica, que muitas vezes envolvia suposta colaboração 
com uma instituição educativa ou científica. A maioria da investigação que pôde ser identificada pareceu concentrar-
se em atividades relacionadas com os parques zoológicos, tais como a inseminação artificial em espécies ameaçadas 
(Lisboa) ou a melhoria do ambiente de cativeiro (Lourosa). Mas alguns parques zoológicos pareciam estar de facto 
envolvidos em investigação que beneficiava a conservação de espécies no exterior (Lisboa e Badoca) ou a vida 
selvagem indígena (Mora e Zoomarine). Muito destes resultados parecem ser consistentes com as observações feitas 
por Rees (2005), que concluiu que a maior parte da investigação corrente se centra no comportamento [em cativeiro], 
enriquecimento ambiental, nutrição e reprodução, que são vastamente irrelevantes para a conservação.

Embora os resultados tenham identificado algum compromisso para com programas de conservação de 
espécies da parte de certos parques zoológicos, em geral, os parques zoológicos em Portugal está a dar 
um contributo insignificante para a conservação da biodiversidade europeia e mundial, particularmente 
no que se refere às espécies classificadas como Ameaçadas. Além disso, o fornecimento de informações 
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sobre conservação também falta em todos os parques zoológicos avaliados, incluindo quanto à informação 
disponibilizada ao público, ao conteúdo de sinalização informativa sobre as espécies informações e aos 
comentários durante os espetáculos com animais. Estes resultados sugerem que estas atividades dependem 
do critério da administração de cada zoo, em vez de serem requisitos ativamente aplicados pelas Autoridades 
Competentes.

Reconhecendo que o Inquérito aos Zoos da UE 2011 se baseia em informação publicada sobre programas de 
conservação de espécies em parques zoológicos, a qual pode não ter sido plenamente representativa, é necessária 
mais investigação da parte do ICNB e do CEAPZ para avaliar as atividades e o compromisso de cada zoo para com a 
conservação das espécies e a respetiva conformidade com o DL59/2003.

6. Valor educativo limitado
Para além de um compromisso para com a conservação da biodiversidade, os parques zoológicos na UE devem 
promover a educação e sensibilização do público em relação à conservação da biodiversidade, nomeadamente através 
da disponibilização de informação sobre as espécies exibidas e os seus habitats naturais (Artigo 3(2) da Diretiva). O 
DL59/2003 requer que os parques zoológicos promovam a educação e sensibilização do público quanto à conservação 
da biodiversidade e além disso, para os zoos com mais de 150 animais, que estabeleçam um programa de educação 
do público que promova a consciência ambiental e ecológica através de uma variedade de atividades e materiais 
educativos, bem como de informações detalhadas sobre as espécies expostas (Capítulo IV, Artigos 20 e 21 do Anexo ao 
DL59/2003). No entanto, embora os requisitos do Capítulo IV excedam em muito os da Diretiva, este Capítulo IV somente 
se aplica a parques zoológicos com mais de 150 animais, os quais são obrigados a exibir informação sobre cada uma das 
espécies expostas. Isto parece infringir o Artigo 3(2) da Diretiva, que determina que todos os parques zoológicos devem 
fornecer ‘informação sobre as espécies exibidas e os seus habitats naturais’.

Os resultados confirmam que nove dos parques zoológicos avaliados mantinham atividades educativas, mas claramente 
alguns dos zoos participavam em mais atividades que outros. Apesar das especificações estabelecidas no Capítulo IV, 
Artigo 20 do Anexo ao DL59/2003, muito do conteúdo dos programas e atividades relevantes parecem ser deixadas ao 
critério da administração de cada zoo. Além disso, sem acesso aos programas educativos, e dependendo como tal de 
materiais publicados, não foi possível determinar a plena extensão das atividades educativas de cada zoo. No entanto, 
as observações durante as visitas confirmaram que poucos dos parques zoológicos forneciam toda a informação 
educativa exigida pelo DL59/2003, e mesmo aqueles que o fizeram, foi em larga medida informação básica, muitas 
vezes omitindo referência à conservação da biodiversidade.

Mais de um quarto da sinalização para as instalações de espécies estava ausente e, da sinalização presente, muita dela 
(19%) estava em más condições e 9% continham o nome científico incorreto. Nos dez zoos avaliados, a maioria da 
sinalização selecionada aleatoriamente incluía a informação requerida sobre as espécies exibidas (Capítulo 
IV, Artigo 21(1) do Anexo ao DL59/2003). No entanto, havia sinalização incompleta omitindo informação 
sobre o estatuto de conservação das espécies (30% de toda a sinalização presente) e informação sobre o 
comportamento e a biologia dos animais (20%).

Entre os dez zoos avaliados, houve grande variação na qualidade do material didático produzido e promovido. No 
entanto, reconhecendo que o Inquérito aos Zoos da UE 2011 se baseou em informações publicadas, as quais podem 
não ter sido plenamente representativas, é urgentemente necessária averiguação quanto à qualidade da educação do 
público em cada zoo da parte do ICNB e do CEAPZ. Até à data, não temos conhecimento de ter sido realizada qualquer 
avaliação independente de garante da qualidade, para identificar se os parques zoológicos europeus conseguem de 
facto atingir estes objetivos e justificar o seu papel como educadores sobre a conservação da biodiversidade.



40

Espetáculos com animais 
Foram observados espetáculos envolvendo o uso de animais selvagens em quatro dos dez zoos. Estas atuações 
incluíam: aves de rapina; papagaios; uma variedade de pequenos mamíferos; focas (A. pusillus); leões-marinhos
(Z. californianus e O. byronia) e golfinhos (T. truncatus). Não obstante os espetáculos com animais vivos deverem 
ser em geral desencorajados, os espetáculos envolvendo aves de rapina e mamíferos de pequeno porte 
predominantemente apresentaram os animais exibindo o seu comportamento natural e foram informativos sobre 
os hábitos e comportamento das espécies em causa. No entanto, as atuações envolvendo os mamíferos marinhos e 
psitacídeos, que incorporavam truques, habilidades e adereços de tipo circense, e música e palhaçadas cómicas, não 
exibiam os animais com os seus comportamentos naturais, e era prestada pouca informação sobre os seus atributos 
naturais.

Este estilo de atuação, geralmente centrada em comportamentos antropomórficos, dá uma visão distorcida do 
comportamento natural dos animais, e em resultado o público fica menos propenso a aprender muito sobre os 
seus atributos naturais (Frohoff 2004; Barney et al., 2005; Curtin & Wilkes 2007; WDCS 2011). Esta é a conclusão 
da Associação Europeia de Mamíferos Aquáticos, que recomenda que nos delfinários ‘os comentários... devem 
centrar-se em factos biológicos. Quaisquer comentários confusos ou tolos devem ser omitidos. Atuações cómicas 
ou antropomórficas devem ser omitidas’ (EAAM 1995). Esta recomendação é aparentemente ignorada por ambos os 
delfinários, do Jardim Zoológico de Lisboa e do Zoomarine.

O Zoomarine, em particular, oferece aos seus visitantes uma variedade de espetáculos com animais no contexto de 
Parque Temático. A admissão a todos os espetáculos está incluída no bilhete de entrada (24€ para adultos). Todavia, 
aplicam-se preços adicionais para participação em programas de nadar com os golfinhos e para um fotografia de 
recordação com uma arara, uma coruja, golfinho ou leão-marinho. Essas atividades não só exploram estes animais 
selvagens, mas mais ainda ridicularizam os seus atributos naturais, e claramente não promove ‘a consciência 
ambiental e necessidade de proteger os habitats e as espécies’, como alegado pelo zoo (website do Zoomarine).

Apesar das alegações de que as atuações com animais e os encontros diretos com os animais (ou seja, o uso de 
animais como adereços em fotos de recordação) têm por base ‘a conservação e a educação ambiental’, ‘a valorização 
da vida selvagem’ e a ‘preocupação com os significativos problemas ambientais que colocam sérias ameaças à vida no 
nosso planeta’ (website do Zoomarine), tais atividades são largamente centradas no entretenimento, em contraste com 
fornecer um valor educativo com sentido. O Jardim Zoológico de Lisboa também incentiva o público a tirar fotografias 
de recordação com animais selvagens. É amplamente reconhecido que o tema da educação, investigação e 

Figura 17

Zoomarine.

A experiência ‘Emoções com Golfinhos’ incentiva 

os membros do público a pagar  €130 para 

participar em sessões interativas e de ‘nadar 

com’ golfinhos. Oferecendo ‘oceanos de diversão’ 

e ‘momentos de ternura e afeto’, os folhetos 

promocionais também incluem fotografias 

mostrando crianças abraçando, beijando e 

montando os golfinhos. Isto não só transmite 

uma mensagem educativa altamente duvidosa, 

como pode sujeitar quer o público quer os 

golfinhos a um risco potencial de lesão e 

transmissão de doenças.  



41

conservação, bem comercializados por muitos parques zoológicos, obscurece o facto de que os animais dos 
espetáculos são capturados e exibidos com fins de lucro, permitindo assim um prazer livre de culpa prazer 
e uma justificação para os preços elevados (Desmond 1999; Curtin & Wilkes 2007; WDCS 2011).

Claramente nenhuma das atividades acima descritas cumprem os requisitos do DL59/2003 (Capítulo IV, 
Artigo 22 do Anexo) e não deveriam ocupar lugar nas atividades de um zoo. A DGV, ICNB e CEAPZ devem 
procurar banir todas estas atuações com animais nos parques zoológicos à primeira oportunidade.

7. Condições de vida inadequadas para os animais
A avaliação das instalações dos parques zoológicos em Portugal identificou uma ampla gama de condições entre os dez 
zoos, aparentemente dependente da localização do parque zoológico (por exemplo, no centro da cidade, em campo 
aberto ou em áreas florestais). Isto foi particularmente evidente nas diferenças de qualidade ambiental encontradas 
nas instalações, na disponibilidade de abrigos adequados para os animais se protegerem das temperaturas extremas 
ou de companheiros de cativeiro agressivos, e no nível de higiene. No entanto, houve algumas tendências comuns 
identificadas nos dez parques zoológicos, o que incluiu:

muitas espécies de área vital ampla e aves eram mantidos em recintos pequenos que não atendiam às suas •	
necessidades espaciais;
a maioria das instalações eram desprovidas de equipamento, apetrechos e materiais que favorecessem a •	
expressão do comportamento natural das espécies;
pouca consideração foi dada às necessidades biológicas e comportamentais essenciais dos animais;•	
algumas das instalações, bem como certas atividades em vários dos parques zoológicos, colocavam os •	
animais em risco de contacto com o público, com e sem supervisão, e sob níveis potencialmente elevados de 
perturbação. 

É amplamente reconhecido que a manutenção de animais por períodos prolongados em condições de cativeiro ‘pobres’ 
e exíguas pode comprometer tanto a sua saúde física e mental como o seu bem-estar geral. As condições de cativeiro 
que não atendem às necessidades básicas do animal podem originar um comportamento anormal, doenças ou 
mortalidade precoce. Os parques zoológicos devem, por isso, procurar dotar todos os seus animais com ambientes mais 
adequados que estimulem o exercício e o comportamento natural.

A legislação portuguesa, DL59/2003, baseia-se em certos princípios fundamentais do bem-estar animal, que não 
só exigem que todas as instalações e actividades salvaguardem o bem-estar e proteção dos animais, mas também 
que nenhum animal deve ser mantido num zoo se o seu bem-estar não pode ser garantido (Capítulo II, Artigo 4 
do DL59/2003). Ademais, o Anexo ao DL59/2003 tem disposições pormenorizadas cobrindo todos os aspectos das 
necessidades básicas de um animal. Portanto, se a lei fosse aplicada de forma eficaz, e por autoridades e veterinários 
com conhecimento suficiente do bem-estar animal fundamental e aplicado, então seria razoável supor que esses 
requisitos básicos no cuidado e gestão de animais seria garantido. No entanto, as evidências do Inquérito aos Zoos da 
UE 2011 revelou um baixo padrão nos cuidados com animais. Isto parece muitas vezes estar intrinsecamente associado à 
má qualidade ambiental das instalações.

Das 300 instalações selecionadas aleatoriamente e avaliadas como parte desta investigação, muitas eram de tamanho 
insuficiente e tinham falta de complexidade ambiental necessária às diferentes espécies para permitir o exercício e 
descanso, para escapar de conflito potencial com companheiros de cativeiro e para expressar o seu comportamento 
natural. Daquelas instalações, 81% não preenchiam todos os requisitos do Anexo ao DL59/2003, os quais devem 
ser encarados como os padrões mínimos exigíveis. A falta de oportunidades para as espécies expressarem o seu 
comportamento natural foi ainda mais posta em evidência através da análise por recurso à Portaria de Proteção Animal 
da Suíça, Tierschutzverordnung 2008 (PPAS), que identificou que 91% das instalações não conseguiam dar resposta 
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adequada às necessidades biológicas, espaciais e comportamentais das espécies, nem dispunham de enriquecimento 
ambiental específico e apropriado.

Apesar das grandes variações na qualidade das instalações, quer entre os parques zoológicos avaliados 
quer dentro de um mesmo zoo, em muitas circunstâncias os animais foram alojados em condições que 
comprometiam o seu bem-estar.

É amplamente reconhecido que a inclusão de um enriquecimento ambiental variado é essencial para reduzir os 
impactos negativos do confinamento de animais em cativeiro (manutenção de animais saudáveis em ambiente 
cativo) (Crockett et al., 1989; Pruetz & Bloomsmith, 1992; Jordan, 2005). Sem esse estímulo, os animais são propensos 
a desenvolver comportamentos repetitivos anormais, reconhecidos como indicadores de falta de bem-estar (Mason & 
Rushen, 2006). De igual modo, um ambiente cativo exíguo e ‘previsível’ pode levar à obesidade e à atrofia muscular, 
o que pode, por sua vez, conduzir a impactos no bem-estar com consequências secundárias para a saúde (Fowler & 
Mikota, 2006; Harris et al., 2008).

Num relatório recentemente publicado pela Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS 2011), concluiu-se que 
nenhum ambiente de cativeiro pode alguma vez dotar os cetáceos (baleias e golfinhos) com condições que atendam 
às suas necessidades biológicas, ou providenciar um ambiente especificamente enriquecido, como exigido pela Diretiva 
(Cook, 2011). O relatório destacou o facto de que, talvez para facilitar a limpeza, as piscinas são na maior parte de 
superfícies lisas, pequenas em comparação com o volume de águas que as espécies naturalmente ocupam, e isentos 
de estímulos, tais como rochas, substratos, algas vivas e peixes, sendo a inclusão de tais recursos impossibilitada pela 
necessidade de manter a água filtrada e tratada quimicamente. As piscinas de golfinhos no Zoomarine e em Lisboa são 
incaracterísticas e, à parte as atuações ao longo do dia que envolvem sobretudo comportamento condicionado e muito 
exagerado (o qual é incomparável com o comportamento natural observado na natureza), estes animais não têm os 
estímulos naturais que receberiam em estado selvagem. Apesar de sua capacidade para aprender novos padrões de 
comportamento e para interagir com outros golfinhos em cativeiro dentro do grupo social, o stress e comportamento 
estereotipado são muito comuns entre cetáceos em cativeiro (Waples & Gales 2002; Frohoff 2004; Curtin & Wilkes 2007; 
Carter Esch et al., 2009).

Tal é notoriamente causado por sons de origem mecânica, tais como bombas, filtros e música (EAAM, 1995), por 
uma estrutura social artificial social de indivíduos não relacionadoss (Waples & Gales 2002), por um regime de treino 
condicionado e disciplinado (Desmond 1999) e pela interação com humanos (Brakes & Williamson 2007), podendo tudo 
isto resultar em mudanças comportamentais, tais como agressividade acrescida (Frohoff 2004; Morgan & Tromborg 
2007), perda de peso e uma variedade de outros problemas de saúde (Rose et al., 2009). Reconhecendo que as 
condições nos delfinários na UE não conseguem cumprir os requisitos da Diretiva, e face às evidências substanciais de 
que o ambiente em cativeiro é severamente prejudicial para os cetáceos, é surpreendente que tais instalações sejam 
consideradas adequadas pelas autoridades. É necessária uma investigação mais aprofundada da parte de DGV, 
ICNB, e CEAPZ quanto a se os delfinários do Jardim Zoológico de Lisboa e do Zoomarine têm condições para 
atender às exigências do DL59/2003.

Segundo a DGV, todos os parques zoológicos têm um veterinário qualificado nas suas instalações, o que é uma exigência 
do DL59/2003 (Capítulo II, Artigo 8). Para além da equipa técnica, são exigidas inspeções diárias aos animais para 
garantir seu bem-estar (Artigo 1(3) do Anexo ao DL59/2003). Durante as avaliações aos parques zoológicos, no entanto, 
alguns animais apresentaram sinais óbvios de doença ou condições debilitantes, o que levanta preocupações sobre a 
regularidade e a qualidade das inspecções.
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A DGV é da opinião de que em Portugal o padrão de manutenção e maneio dos animais é satisfatório nos parques 
zoológicos (Questionário Modelo do Estado-Membro). No entanto, os resultados desta investigação indicam que 
apenas um número modesto das instalações avaliadas nos dez parques zoológicos cumpriam as obrigações 
neste aspeto. Além disso, há uma série de atividades em alguns dos parques zoológicos que poderiam comprometer 
seriamente o bem-estar animal, tais como a interação direta com os animais, particularmente para as fotografias de 
recordação e atividades de ‘nadar-com’, todas reconhecidamente prejudiciais (Brakes & Williamson 2007; Eisfeld et al., 
2010; Born Free Foundation 2011; WDCS 2011). Por exemplo, a prática de usar animais como adereços fotográficos foi 
proibido em resorts pela indústria do turismo (International Tourism Services Ltd 2008), e o contacto entre o público 
e os golfinhos é proibido pelos regulamentos italianos (Decreto 469 de 6 de Dezembro de 2001) (WDCS 2011). Para 
mais, essas atividades parecem violar vários requisitos do DL59/2003. Por exemplo, o Capítulo I, Artigo 2, 
do Anexo ao DL59/2003, exige especificamente que ‘qualquer contacto directo com o público deve  sempre 
salvaguardar a saúde pública, a segurança e o bem-estar de pessoas e animais.’

Os ‘princípios básicos’ estabelecidos no Capítulo II, Artigo 4, do DL59/2003, relativos ao atendimento das necessidades 
básicas de bem-estar de um animal, não estão em geral a ser cumpridos e, sem a aplicação eficaz da lei nos 
parques zoológicos portugueses, qualquer tentativa de manter os animais em ambiente adequado fica severamente 
comprometida. As conclusões desta investigação identificaram que a saúde e o bem-estar de muitos animais dentro 
dos dez zoos podem bem estar comprometidos. Deve ser feito mais pela DGV, ICNB e municípios locais, sempre 
que possível em articulação com o CEAPZ, com vista a adotar as recomendações contidas neste relatório, promover 
as melhorias necessárias, e aplicar sanções relevantes (Capítulo III, Artigos 21 e 22, DL59/2003), inclusive quanto ao 
encerramento de parques zoológicos, sempre que necessário. Um código de boas práticas específico para parques 
zoológicos, incluindo orientações relativas a cada espécie e exemplos de enriquecimento ambiental, dariam 
apoio para garantir a aplicação efetiva das disposições contidas no Anexo ao DL59/2003.

Figura 18   

Europaradise Park.

Ganso do Canadá (Branta 

canadensis) com ‘asa de anjo’ (do 

inglês, angel wing), uma condição 

que pode ser causada por nutrição 

inadequada.
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Born Free Foundation
A Born Free Foundation é uma associação internacional pela vida selvagem, fundada por Virginia McKenna e 
Bill Travers no seguimento do seu papel no clássico filme ‘Born Free’. Hoje em dia, liderada pelo seu filho Will 
Travers, a Born Free trabalha em todo o mundo pelo bem-estar dos animais selvagens e por uma conservação 
compassiva.

A Born Free apoia e gere uma ampla gama de projetos e campanhas. Abrangemos tanto a compaixão como 
a ciência na definição de uma agenda que procura influenciar, inspirar e encorajar uma mudança na opinião 
pública que a afaste da manutenção de animais selvagens em cativeiro, enquanto no curto prazo trabalhamos 
com governos, a indústria turística e organizações com a mesma orientação em prol do cumprimento da 
legislação existente e da melhoria das condições de bem-estar dos animais selvagens mantidos atualmente 
em parques zoológicos. Através da nossa agenda de Conservação Compassiva, damos proteção às espécies 
ameaçadas e seus habitats em todo o globo. Trabalhando com comunidades locais, a Born Free desenvolve 
soluções humanitárias para assegurar que as pessoas e a vida selvagem podem viver juntos sem conflitos.
www.bornfree.org.uk

ENDCAP
A ENDCAPé uma coligação europeia de 27 ONGs e de profissionais da vida selvagem de 20 países europeus que 
se especializaram no bem-estar e proteção de animais selvagens em cativeiro. Trabalhando com instituições 
europeias, governos nacionais e peritos, a ENDCAP visa melhorar o conhecimento e a compreensão das 
necessidades dos animais selvagens cativos, apoia a legislação atual e procura padrões mais elevados, 
enquanto desafia o conceito de manter animais selvagens em cativeiro.  www.endcap.eu
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