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Morada: Praça Velha 9701-857 Angra do Heroísmo

Em caso de querer um cão perigroso deve entregar:
O Registo Criminal do detentor, do qual conste que o mesmo não foi 
condenado, por sentença transitada em julgado, por crime contra a vida ou 
integridade física, contra a saúde pública ou contra a paz pública;
Comprovativo de aprovação em formação a detenção de cães perigosos ou 
potencialmente perigosos;
Atestado de capacidade física e psíquica para detenção de cães perigosos ou 
potencialmente perigosos, em termos a regulamentar pelo governo;

Documento legal comprovativo de não estar impedido do direito de detenção 
de cães perigosos ou potencialmente perigosos.

NOTA: Esta licença tem que acompanhar o detentor aquando das suas 
deslocações com o animal.

Controlo de Reprodução 
É obrigatório a esterilização de quaisquer cão potencialmente perigoso com 
mais de 4 meses de idade, não inscrito no Livro de Origens, ou proveniente de 
cruzamentos entre si ou destas com outras raças de cães.

O detentor fica obrigado a apresentar declaração passada por médico 
veterinário, no prazo de 15 dias após a esterilização ter sido efectuada, na 
Junta de Freguesia da área de residência do detentor.

Normas Legais Específicas
É proibida a entrada no território nacional, por compra, cedência ou troca 
directa, de cães de raças consideradas potencialmente perigosas ou seus 
cruzamentos, não inscritos em Livro de Origens (LO).

A introdução em território nacional destes cães com L.O., para fins de 
reprodução, obriga a autorização prévia da Direcção Geral de Veterinária.

Coimas
O incumprimento a cada norma legal específica relativa a canídeos perigosos 
ou potencialmente perigosos, constitui contra-ordenação punível com coima 
cujo montante mínimo é de 500€, sem prejuízo de responsabilidade criminal 
do dono em caso de agressão do cão a outra pessoa. 
Pense bem antes de infrigir a lei e pôr em perigo a sua vida e a vida dos outros! 

Aberto de segunda a sexta das 8h00 às 18h00 sábado das 9h00 às 12h00
Telefone: 295 218 164Aterro Sanitário, Angra do Heroísmo

CANIL INTERMUNICIPAL DA ILHA TERCEIRA
CENTRO DE RECOLHA OFICIAL E ADOÇÃO DE ANIMAIS



 

                                     

 

Normas Legais Específicas

Obrigatório circular na via pública com açaime e em simultâneo, com trela 
curta (até 1 metro de comprimento) fixa a coleira ou peitoral, tudo em 
material resistente.

Obrigatório ser conduzido por uma pessoa maior de 16 anos.

Obrigatório ter medidas de segurança reforçadas no alojamento, de modo 
a não permitir a fuga dos animais e garantir a segurança de pessoas, outros 
animais ou bens.

Obrigatório afixar no alojamento, em local visível, o aviso da presença e 
perigosidade do animal.

Obrigatoriedade do dever especial de o vigiar, de modo a não pôr em risco 
a vida ou a integridade física de pessoas e animais. 

Obrigatório possuir “licença especial” emitida, anualmente, pela Junta de 
Freguesia da área de residência do detentor, que varia entre os 3,60€ e os 
12,50€  
 Para a sua obtenção é necessário:

 - O dono ou detentor ser maior de idade;

 - O canídeo ter a vacina anti-rábica válida para o ano em curso
    atestada no Boletim Sanitário;

  - Ter o registo do animal na Junta de Freguesia;
  
 - O animal estar identificado electronicamente (microchip)
    efectuado por um Médico Veterinário e atestado no Boletim
    Sanitário;

 - Entregar o documento comprovativo da formalização de   
    seguro de responsabilidade civil em relação ao animal, com   
    um capital mínimo segurado de 50.000€;

 - Entregar o termo de responsabilidade, declarando o tipo de   
    condições do alojamento, as medidas de segurança    
    implementa das e o historial de agressividade do animal.

Conceito de Animal Potencialmente Perigoso

Enquadra-se qualquer tipo de animal que devido às suas características da 
espécie, comportamento, tamanho ou potência da mandíbula, possa causar 
lesão ou morte a pessoas ou outros animais. Nomeadamente os 
pertencentes às seguintes raças: 

 

Entende-se por Animal Perigoso

Aquele que tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma 
pessoa;

Aquele que tenha ferido gravemente ou morto um outro animal fora da 
propriedade do detentor;

Aquele que tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu detentor, à 
Junta de Freguesia da sua residência, que tem um carácter e 
comportamento agressivos;

Aquele que tenha sido considerado pela autoridade como um risco para a 
segurança de pessoas ou animais, devido ao seu comportamento agressivo 
ou especificidade fisiológica. 
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