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1. Sistema Nacional de Saúde Animal  

 

 

Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista, 

 

2.   Nos dias que correm, existe uma crescente procura por animais 

de companhia. Idosos, famílias e jovens casais, têm optado cada vez mais por 

adotar animais, para a sua companhia.  

 No entanto, ter um animal de companhia, é cada vez mais 

considerado um luxo, não só pelos custos da alimentação, mas também pelos 

custos dos cuidados veterinários. Custos estes, que levam a que muitos animais 

sejam abandonados, morram sem serem tratados ou sejam eutanasiados 

prematuramente. Ao não serem tratados, existe um enorme perigo para a saúde 

publica, pois, várias doenças e parasitas dos animais, podem ser transmitidos aos 

humanos (zoonoses). Posto isto, é necessário tomar medidas que salvaguardem 

a dignidade e saúde animal, bem como, que possam precaver possíveis perigos 

para a saúde publica. 

 

3. A Juventude Socialista, compromete-se a lutar pela criação de um Sistema 

Nacional de Saúde SNS Animal (SNSA) acessível a todos os animais. 

• O SNSA deverá ter Hospitais Veterinários públicos, com serviços de especialidade 

médica, urgências, internamento e cuidados de enfermagem veterinária; 

• O SNSA deverá ser munido de Médicos Veterinários Especialistas, Médicos 

Veterinários Internos, Enfermeiros Veterinários e Auxiliares de Veterinária; 
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• Os Hospitais Veterinários públicos devem ter vários meios complementares de 

diagnóstico como a Radiografia, Ultrassonografia, Ressonância Magnética, 

Tomografia Computadorizada, Análises Clínicas, entre outros; 

• O SNSA deve ter vários Centros de Atendimento Médico-Veterinário, capazes de 

responder a pequenas consultas, vacinações, desparasitações, registos, 

urgências de menor gravidade e cirurgias eletivas; 

• O SNSA deverá prestar um serviço telefónico equivalente à Saude24; 

• O SNSA terá de contar com ambulâncias especializadas de transporte animal; 

• O SNSA deve ser capaz de tratar todos os animais de companhia, 

independentemente da sua espécie e garantir a sua esterilização; 

• Como complemento ao SNSA e para a defesa das questões dos direitos dos 

animais, a JS defende a obrigatoriedade da criação da figura do Provedor 

Municipal Animal, em cada concelho; 

• O SNSA tem de ser um serviço público, a custos reduzidos, que possa servir 

todos os animais que precisem dos seus cuidados, independentemente de 

terem ou não tutores e da classe económica dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

Braga, 17 de dezembro de 2022 


