
Porque deve estar vacinado 

contra a raiva
Apesar de a raiva estar erradi-
cada em Portugal, a vacinação 
antirrábica é obrigatória para 
todos os cães com três ou mais 
meses de idade, de acordo 
com o Plano Nacional de Luta 
e Vigilância da Raiva e outras 
Zoonoses. 
A vacinação antirrábica está 
sujeita ao pagamento da taxa 
de vacinação anualmente de-
terminada pela Direção Geral 
de Alimentação e Veterinária e 
conforme o período em que é 
feita a sua aplicação.
Pode consultar outras infor-
mações sobre a Casa dos 
Animais da Câmara Munici-
pal de Lisboa – antigo canil/
gatil municipal – bem como o 
calendário de vacinações em 
www.cm-lisboa.pt/viver/ani-
mais-de-companhia.

Porque tem de ter registo, 
licença e identificação
É obrigatória a identificação ele-
trónica com microship de todos 
os cães de caça, animais com 
fins económicos, que partici-
pem em concursos e exposições 
e todos os cães nascidos após  
1 de julho de 2008. De seguida, 
é necessário registar o animal na 
junta de freguesia da morada do 
detentor, assim como solicitar o 

seu licenciamento anualmente.
É imperativo que os animais es-
tejam identificados eletronica-
mente e vacinados contra a raiva 
para que as juntas de freguesia 
possam proceder ao seu registo 
e licenciamento.
Todos os cães que circulem na 
via ou lugar públicos, devem es-
tar identificados - na coleira ou 
peitoral - com o nome e a mora-

da ou telefone do detentor.

Porque tem de ter meios de 
contenção
Para que possam circular nos 
espaços públicos, os animais 
têm de ser acompanhados pelo 
seu detentor, usar coleira ou 
peitoral e ser conduzidos à tre-
la, salvo se portadores de açai-

me funcional.

Para mais informação, consultar a Portaria 81/2002, 
DL 312/2003, DL 313/2003, DL 314/2003, Por-
taria 421/2004, Portaria 422/2004, DL 49/2007, 
Aviso 4730/2007, Despacho 10819/2008 e o  
Despacho 9371/2009.

Porque, sendo um cão perigoso 
ou potencialmente perigoso, são 
necessários cuidados acrescidos
Nestes casos, para além do cum-
primento de todos os requisitos 
anteriores, acrescem-se os se-
guintes: o detentor do animal 
deve ser maior de 16 anos e pos-
suir seguro de responsabilidade 
civil válido, utilização de açaime 
funcional e trela com menos de 

um metro de comprimento.

Porque os seus dejetos não 
podem ficar na via pública
Os acompanhantes de cães são 
responsáveis pela remoção dos 
dejetos produzidos por estes 
no espaço público. Os dejetos 
devem ser devidamente acondi-
cionados em sacos de plástico 
e colocados nas papeleiras ins-
taladas na cidade (Art.º 25º, Re-
gulamento de Resíduos Sólidos 
da Cidade de Lisboa).

Passear um cão 
no espaço público 

exige respeito  
por algumas regras

PORQUÊ?


