
REGISTO DE CANIDEOS 

                                     
Cão de Fila Brasileiro             Dogue  Argentino                    Pit  bull  terrier

                     
        Rottweiller          Staffordshire terrier      Staffordshire bull          Tosa  inu
                                                Americano                      terrier

A Portaria 421/2004 de 24 de Abril – Regulamento de Registo, Classificação e 
Licenciamento de Cães e Gatos – revoga a Portaria 1427/2001 de 15 de 
Dezembro que regulava esta matéria, sendo este novo diploma que passa a 
vigorar.

A grande novidade da nova Portaria é que o período de Junho e Julho para 
licenciamento dos canídeos deixa de existir, passando o seu licenciamento a 
ser realizado durante todo o ano. Assim as licenças devem ser renovadas 
anualmente.

Portanto, se um canídeo é licenciado numa certa data, o seu detentor tem de 
renovar a licença do canídeo até (pode fazê-lo antes) ao mesmo dia do ano 
seguinte, senão encontra-se em infracção por falta de licenciamento do 
canídeo.

Na nova portaria a classificação dos cães passa a ter mais categorias, sendo 
assim: 

A- Cão de companhia
B- Cão com fins económicos
C- Cão para fins militares, policiais e de segurança pública
D- Cão para investigação científica
E- Cão de caça;
F- Cão guia
G- Cão potencialmente perigoso
H- Cão perigoso
I- Gato

A - Animais de companhia 

  Boletim sanitário;
  Prova da realização de actos de profilaxia médica necessários (vacinação);
 B.I. e número de contribuinte do detentor.



E- Animais de caça:

 Boletim sanitário;
  Prova da realização de actos de profilaxia médica necessários (vacinação);
 Exibição de caça de caçador actualizada;
  Identificação electrónica;
 B.I. e número de contribuinte do detentor.

G/H- Animais perigosos e potencialmente perigosos:

 Termo de responsabilidade, declarando fundamentalmente 3 coisas: 
alojamento do animal, medidas de segurança implementadas, e historial de 
agressividade do animal;
 Registo criminal do detentor (igual ou superior a de 18 anos);
 Documento de um contrato de seguro de responsabilidade civil;
 Boletim sanitário devidamente preenchido pelo médico veterinário;
 Prova da realização da profilaxia médica obrigatória (vacinação);
 Identificação electrónica;
 B.I. e número de contribuinte do detentor.

Nos termos legais, são considerados potencialmente perigosos os cães das 
seguintes raças, ou seus cruzamentos:

 Cão de fila brasileiro
  Dogue argentino
  Pit bull terrier
  Rottweiller
  Staffordshire terrier americano
 Staffordshire bull terrier
 Tosa inu

Animais de guarda:

 Boletim sanitário;
 Prova da realização de actos de profilaxia médica necessários (vacinação);
 Declaração dos bens a guardar assinada pelo dono/detentor;
 B.I. e número de contribuinte do detentor.

O  DL 313/2003 de 17 de Dezembro cria o SICAFE (Sistema de identificação 
de Caninos e Felinos).

Significa que os cães, e também os gatos, serão identificados 
electronicamente, através da colocação de uma cápsula no pescoço, o que é 
realizado pelo médico veterinário, que preenche simultaneamente uma ficha de 
registo, onde coloca uma etiqueta com o número de identificação do anima, 
cuja cópia é enviada para uma “base de dados nacional”.

A junta de freguesia quando procede ao registo e licenciamento dos cães deve 
introduzir os dados constantes da ficha de registo na base de dados nacional.



Obrigatoriedade da Identificação Electrónica:

    A partir de 1 de Julho de 2004, apenas para:

           a) Cães perigosos ou potencialmente perigosos;
           b) Cães de Caça;
           c) Cães em exposição para fins lucrativos ( seja em estabelecimentos, 
feiras e concursos e afins).

   A partir de 1 de Julho de 2008, todos os cães que nasçam após esta data 
são obrigados a ser identificados electronicamente, nos termos expostos.

.


