
 

Iniciativa  
de Cidadania 
Europeia  

A sua 
    voz faz a  
       diferença

O número de iniciativas 
de cidadania europeia que 
obtiveram as declarações 
de apoio necessárias 
para que a Comissão 
Europeia tome medidas 
continua a aumentar. 
Algumas deram origem 
a nova legislação, outras 
tiveram outros resultados 
significativos. Todas 
criaram redes em torno 
das causas promovidas e 
sensibilizaram cidadãos e 
responsáveis políticos para 
os temas em questão.

 OBJETIVO 
Iniciar ações sobre o 
tratamento dos animais 
de criação, proibindo a 
utilização de: 

• gaiolas para galinhas 
poedeiras, coelhos, frangas, 
poedeiras reprodutoras, 
frangos de carne reprodutores, 
codornizes, patos e gansos; 

• gaiolas de parto para porcas; 

• celas para porcas, se 
ainda não proibidas; 

• parques individuais para vitelos, 
se ainda não proibidos. 

 

 PARTICIPAÇÃO
1 397 113 assinaturas 
validadas com os limiares 
exigidos atingidos em 18 
Estados-Membros da UE.

 SEGUIMENTO
•   Na sua resposta à 

iniciativa de cidadania 
europeia, a Comissão 
compromete-se a

	 apresentar,	até	ao	final	de	
2023, uma proposta legislativa 
no sentido de eliminar 
progressivamente, acabando por 
proibir, a utilização de sistemas 
de gaiolas para todos os animais 
mencionados na iniciativa.

• Mais concretamente, a proposta da 
Comissão incidirá sobre:

- animais já abrangidos pela 
legislação: galinhas poedeiras, 
porcas e vitelos;

- outros animais mencionados na 
iniciativa de cidadania europeia. 
Para estes animais, a Comissão 
já solicitou à EFSA (Autoridade 
Europeia para a Segurança dos 
Alimentos) que complementasse 
os	dados	científicos	existentes	
para determinar as condições 
necessárias à proibição da 
utilização de gaiolas.
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Siga as atualizações da Iniciativa de Cidadania Europeia:  
https://europa.eu/citizens-initiative/news_pt 
Obtenha informações pormenorizadas sobre as iniciativas 
bem sucedidas no Fórum da Iniciativa de Cidadania Europeia:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_pt
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Iniciativa de cidadania europeia
Um instrumento ao seu dispor para definir o rumo 
das políticas europeias

TOME 
A INICIATIVA

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative
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Iniciativa «Fim da era da gaiola» («End the Cage Age»)
«A criação pecuária em gaiolas é um pesadelo a que, em conjunto, podemos pôr fim.»    
— Os organizadores da iniciativa «Fim da era da gaiola»

«Os animais de criação 
nunca tiveram tantas 
pessoas do seu lado. Desde 
as galinhas em gaiolas que 
desejam esticar as suas asas, 
até às porcas que querem 
dar à luz os seus leitões não 
confinadas, e aos coelhos 
que merecem o espaço para 
saltar — cada um destes 
animais tem agora uma vida 
melhor, graças a si. »
– Citação do sítio Web do «Fim da era da gaiola»
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