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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A criação de galinhas para produção de carne é um dos sistemas de criação mais intensivos 
que coloca desafios do ponto de vista do bem-estar e da saúde das galinhas. Este sector não 
está abrangido por legislação comunitária específica; apenas são aplicáveis os requisitos 
gerais estabelecidos na Directiva 98/58/CE relativa à protecção dos animais nas explorações 
pecuárias. Os consumidores estão igualmente cada vez mais atentos a esta questão, 
preocupando-se com as normas de protecção animal.

A Comissão apresentou por isso uma proposta de directiva que estabelece regras mínimas 
para a criação dos frangos de carne.

A proposta estabelece os requisitos que os estabelecimentos devem preencher, dividindo-os 
em duas categorias: 

1. Estabelecimentos em que a densidade de frangos não exceda 30 quilogramas de peso vivo 
por metro quadrado. 

2. Para os estabelecimentos em que a densidade animal não exceda 38 quilogramas de peso 
vivo por metro quadrado são estabelecidas regras mais abrangentes.

Os estabelecimentos têm de proporcionar a formação e a orientação do pessoal que neles 
trabalha.  Os estabelecimentos devem ser controlados e há que manter registos, sendo 
aplicável um procedimento de incumprimento se necessário for. Igualmente, será feita a 
vigilância e o acompanhamento no matadouro, com um sistema de contabilização dos níveis 
de mortalidade e de lesões nas patas (pododermatite) das galinhas controladas.

O relator de parecer congratula-se com a proposta da Comissão de tratar dos problemas de 
bem-estar das galinhas criadas para a produção de carne.

Existem contudo três áreas em que gostaria de propor algumas mudanças: a densidade animal 
por metro quadrado, o sistema de pontuação proposto, bem como a questão da castração e a 
prática de aparar o bico das aves.

I. Densidade animal

Os estudos de comportamento e de lesões nas patas mostram claramente que uma densidade 
animal elevada, superior a 25 quilogramas por metro quadrado, cria graves problemas de 
bem-estar, na medida em que a restrição de movimentos provoca pododermatites, lesões nas 
patas, bolhas de ar no peito, restrições comportamentais e, em última análise, elevadas taxas 
de mortalidade. O Comité Científico da Saúde e do Bem-Estar dos Animais concluiu no seu 
relatório de 2000, intitulado "O bem-estar das galinhas criadas para produção de carne" (pág. 
66), que:

Os estudos sobre desordens comportamentais e lesões nas patas mostram claramente que a 
densidade animal deve ser igual ou inferior a 25 quilogramas por metro quadrado para evitar a 
maior parte dos grandes problemas de bem-estar e que, para lá de uma densidade a 30 
quilogramas por metro quadrado, mesmo se acompanhada de muito bons sistemas de controlo 
ambientais, se verifica um aumento abrupto da frequência dos problemas graves. . 
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O relator de parecer propõe por conseguinte que a densidade animal seja reduzida para 25 kg 
de peso vivo por metro quadrado. Se o proprietário ou detentor cumprir os requisitos 
estabelecidos no Anexo II, a densidade animal pode ser alargada para 30 kg de peso vivo por 
metro quadrado.

II. Sistema de pontuação

No matadouro, são recolhidas e controladas amostras das patas das galinhas para detectar a 
ocorrência de pododermatites, constituindo-se uma pontuação. Se a contagem exceder os 50 
pontos, o veterinário oficial notificará o proprietário ou detentor do estabelecimento.

A pododermatite é um importante problema de bem-estar que deveria ser evitado na medida 
do possível. De acordo com a experiência recolhida em alguns Estados-Membros, não é 
necessário ultrapassar os 40 pontos. O relator de parecer propõe portanto que a pontuação 
aceitável seja alterada para 40 pontos. 

III. Corte do bico

A proposta autoriza que se apare o bico das aves. Se a densidade animal é reduzida, os 
problemas que levam ao corte do bico  nomeadamente o picar das penas e o canibalismo, são 
automaticamente reduzidos. A mutilação de todo o efectivo animal não é desejável e o corte 
do bico deve ser evitado na medida do possível. Contudo, em certos sistemas, este método 
pode ainda ser necessário. Quando a operação é efectuada correctamente, pode contribuir para 
evitar problemas graves. No entanto, o objectivo final deveria ser o de evitar cortar o bico. A 
indústria deveria ser urgentemente instada a procurar uma solução eficaz e realista para o 
problema do arranque de penas e do canibalismo sem que seja necessário recorrer ao corte do 
bico. 

Conclusões

Boas práticas de gestão das explorações podem não só melhorar as condições de saúde e de 
bem estar dos animais como também contribuir para prevenir doenças. Verifica-se uma 
preocupação crescente dos cidadãos quanto ao bem estar dos frangos, o que torna a melhoria 
das normas nesta matéria uma vantagem concorrencial importante para a indústria do frango. 
Os agricultores que se esforçam por melhorar o bem-estar dos frangos deveriam ser 
incentivados e não desfavorecidos pelos que negligenciam este aspecto. A proposta de 
directiva é, por conseguinte, um passo importante para elevar o nível das normas de bem-estar 
dos frangos destinados à produção de carne em toda a Comunidade.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor insta a 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, 
a incorporar os seguintes elementos no seu relatório:
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Texto proposto pela Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 3, número 2

2. Os Estados Membros devem 
providenciar para que a densidade de 
frangos por metro quadrado de zona 
utilizável (“densidade animal”) nos 
estabelecimentos ou em unidades 
individuais de um estabelecimento não
exceda 30 quilogramas de peso vivo.

2. Os Estados Membros devem 
providenciar para que a densidade de 
frangos por metro quadrado de zona 
utilizável (“densidade animal”) nos 
estabelecimentos ou em unidades 
individuais de um estabelecimento não 
exceda 25 quilogramas de peso vivo.

Alteração 2
Artigo 3, número 3, parágrafo 1

3. Em derrogação ao disposto no n.º 2, os 
Estados Membros podem autorizar uma 
densidade animal não superior a 38 
quilogramas de peso vivo, em 
estabelecimentos ou unidades individuais 
de estabelecimentos, desde que o 
proprietário ou detentor cumpra os 
requisitos enunciados no anexo II, além 
dos do anexo I.

3. Em derrogação ao disposto no n.º 2, os 
Estados Membros podem autorizar uma 
densidade animal não superior a 30 
quilogramas de peso vivo, em 
estabelecimentos ou unidades individuais 
de estabelecimentos, desde que o 
proprietário ou detentor cumpra os 
requisitos enunciados no anexo II, além 
dos do anexo I.

Alteração 3
Anexo II, número 1, parágrafo 1

1. O proprietário ou detentor deve notificar 
a autoridade competente da intenção de 
utilizar uma densidade animal superior a 
30 quilogramas de peso vivo. 

1. O proprietário ou detentor deve notificar 
a autoridade competente da intenção de 
utilizar uma densidade animal superior a 
25 quilogramas de peso vivo.

Alteração 4
Anexo IV, número 3, quadro 1, entrada 1

Pododermatite 50 pontos Pododermatite 40 pontos
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