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Objecto: Agrilhoamento das aves de capoeira antes do abate

A Comissão já iniciou o processo de revisão da Directiva 93/119/CE relativa à protecção dos 
animais no abate e/ou occisão.

No caso do abate de aves de capoeira, o método mais comum utilizado pelo sector para 
atordoar os animais antes do abate são os banhos com água electrificada. Esta técnica está 
associada a um agrilhoamento sistemático das aves, que são suspensas, de cabeça para 
baixo, numa linha de transporte automatizada.

No seu parecer e relatório de 2004 sobre os aspectos de bem-estar nos métodos de 
atordoamento e abate, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) 
afirmava que “suspender as aves, de cabeça para baixo, presas por grilhões é colocá-las 
numa posição fisiologicamente anormal, para além de que a compressão dos ossos 
metatársicos pelos grilhões metálicos é extremamente dolorosa.” 

No Reino Unido, 75% dos perus são abatidos com recurso a misturas de gases. Na 
Dinamarca, os gases são igualmente utilizados para abater as galinhas de reforma das 
explorações em “matadouros móveis”. Nestes dois exemplos, as aves são mantidas em 
gaiolas, ou são muito simplesmente colocadas em cintas transportadoras com um mínimo de 
manipulações e de stresse. Já existem, pois, métodos alternativos à disposição do sector, que 
permitem pôr termo ao agrilhoamento, que causa grande dor e sofrimento aves de capoeira.

Tenciona a Comissão promover o desenvolvimento de métodos de abate de aves de capoeira 
mais compatíveis com o bem-estar dos animais?

Irá a nova legislação relativa à protecção dos animais no abate ou occisão prever a supressão 
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gradual do actual sistema de agrilhoamento?
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