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Programa

Sábado, 26 de Abril
9h00-9h30 Abertura do Secretariado e Boas-vindas
9h30-10h15 A avaliação de bem-estar em vacarias do norte e centro de Portugal Catarina Krug (FMV-UTL)

10h15-11h00 Behaviour and welfare: maternal abilities and mother young interactions Bo Algers
11h00-11h30 Coffee-break

11.30-12.15 Dor nos animais de produção: a importância da analgesia George Stilwell (FMV-UTL)

12h15-13h00 Bem-estar na produção de ovinos Severiano Silva (UTAD) 

13h00-14h30 Almoço

14h30-15h30 Sow confinement – loose and group housing Bo Algers

15h30-16h30
A elaboração de um protótipo de avaliação de bem-estar animal – 
as principais dificuldades e soluções.

Ana Vieira (AWIN)

16h30-17h00 Coffee-break

17h00-18h00 Incompliance with the EU directive: Housing of pigs without tail docking Bo Algers

Domingo, 27 de Abril
9h00-9h45 Relação entre Tratador e Animal: um bom indicador? Diana Jacinto (FMV-ULHT)

9h45-10h30 Metodologias de avaliação do bem-estar em suínos. Divanildo Outor Monteiro 
(UTAD)

10h30-11h00 Coffee-break

11h00-11h45 Animal welfare at slaughter: Handling and stunning animals Bo Algers 

11h45-12.30 Plano estratégico de bem-estar animal na União Europeia
Maria Jorge Correia 
(DGAV)

12.30-13.30
Mesa Redonda - A situação da investigação em Bem-estar 
de Animais de Produção em Portugal

constituição da mesa a 
confirmar

13h30-15h00 Almoço

15h00-17h00
Avaliação de Bem-estar Animal (prática): Coordenação: George 

Stilwell (FMV-UTL)
(limitada a 20 pessoas)À procura de indicadores de bem-estar em vacas de leite

Para mais informações, visite o site: http://www.psianimal.org 
ou envie um email para informacoes.workshop2014@gmail.com.
Inscrição através do email inscricoes.workshop2014@gmail.com.



Bo Algers 

Was born in Stockholm, Sweden 1950, took his veterinary degree in 
Stockholm 1974 and worked throughout his career at the Swedish Uni-
versity of Agricultural Sciences. His PhD was entitled “Vocal and tactile 
communication during suckling in pigs – Aspects on functions and ef-
fects of continuous noise”. He has worked with effects of housing on 
health, behaviour and welfare on most common food animal species. 
He got a chair as Professor in Animal hygiene in 1994 and had been ad-
vising the Swedish authorities on animal welfare issues for many years. 
Since 2004 he has worked for EFSA as expert on animal welfare and 
he has also given advice to the EU commission on education in animal 
welfare. Currently his research focuses on maternal abilities and mother 

young interactions as well as handling of animals at transport and slaughter. He has participated in 
several large EU research projects such as WelfareQuality and EUWellNet. Bo is a diplomate in the 
European College of Animal and Behavioral Medicine, sub-speciality Animal Welfare Science, Ethics 
and Law.

Catarina Krug

Nasceu em 1989 na ilha 
do Faial, Açores. Conclu-
iu o Mestrado Integrado 
em Medicina Veterinária 
em 2013, na Faculdade 
de Medicina Veterinária da 
Universidade de Lisboa. 
Desde cedo que se inter-
essou pelo bem-estar ani-

mal e em 2012 teve oportunidade de ampliar esse inter-
esse ao aprender a aplicar o protocolo Welfare Quality 
em vacas de leite no Scotland’s Rural College. O tema 
da sua dissertação de mestrado foi “Identificação de 
Indicadores de Bem-estar Animal em Explorações de 
Bovinos Leiteiros em Portugal”.

Ana Vieira

Licenciada pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, no ano de 2005. No final da licenciatura 
integrou um projecto de investigação aplicada denominado "Development of HACCP-based Quality Risk Management on dairy 
farms" e participou como editora junior no livro “Applying HACCP-based quality risk management on dairy farms”, publicado 
pela Wageningen Academic Publishers em 2008. Em 2011 concluiu o mestrado integrado em Medicina Veterinária pela mesma 
universidade com a tese “Uma Saúde Global: princípios da estratégia de contenção de resistências a agentes antimicrobianos 
– sua percepção e implementação pelos produtores de bovinos de carne do Ribatejo Norte”.
Exerceu funções de professora assistente na Escola Universitária Vasco da Gama (2005-2008), consultora em segurança ali-
mentar no projecto "Feed for Food" para a Cargill Portugal (2008-2010) e direcção técnica das unidades de engorda de animais 
da espécie bovina na empresa Rafael e filho SA (2006-2011). 

Presentemente desenvolve funções de estudante de doutoramento em ciências veterinárias pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa. 
Encontra-se integrada  Grupo de Trabalho 1 do projecto internacional "Development, integration and dissemination of animal-based welfare indicators, including pain, in 
commercially important husbandry species, with special emphasis on small ruminants, equidae and turkeys (KBBE.2010.1.3-03: 7th Framework Programme (# 266213)" 
- AWIN-Animal Welfare Indicators. O título do trabalho de doutoramento é "Desenvolvimento e integração de indicadores de bem-estar animal, incluindo dor, em ex-
plorações de cabras em Portugal".

Oradores



Severiano R. Silva

Professor Associado com Agregação do Departamento de 
Zootecnia da UTAD e membro integrado do Centro de Ciên-
cia Animal e Veterinária (CECAV). Tem centrado a atividade 
científica na utilização de técnicas não invasivas de imagem 
para estudar as reservas corporais e a composição corporal 
de animais de produção. Tem igualmente desenvolvida ativ-
idade científica na área do comportamento e bem-estar ani-
mal em espécies de produção. É autor de mais de 150 publi-

cações científicas e revisor de revistas de referência na área da ciência animal. Tem particular 
interesse no estudo do impacto do desenvolvimento tecnológico no bem-estar dos animais. 

George Thomas Stilwell

Exerceu clínica de campo na área dos animais de 
produção e silvestres durante cerca de 15 anos e 
é actualmente Professor Auxiliar da Faculdade de 
Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, 
leccionando “Clínica das Espécies Pecuárias” e 
“Deontologia e Bioética”.
É licenciado em Medicina Veterinária (1986) e dou-
torado (2009) com o tema “Avaliação e controlo da 
dor em bovinos”.
É diplomado pelo European College of Bovine 

Health and Management e membro dos grupos de trabalho da EFSA “Dairy 
cow welfare” e “Beef cattle and calves’ welfare e da Comissão Técnica – 
Saúde e Bem-estar Animal  da ASAE. 
Autor de diversos artigos científicos ou técnicos em revistas nacionais e in-
ternacionais na área de clínica e bem-estar animal. Autor de 8 livros na área 
de veterinária, etologia, biologia e ecologia. 

Diana M. Jacinto

Mestrado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina 
Veterinária da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnolo-
gias, Pós-graduadação em Clínica e Maneio de Ruminantes. Ac-
tualmente é docente de diferentes unidades curriculares do curso 
de Medicina Veterinária na mesma instituição. Colabora também, 
como docente, no Curso de Especialização Tecnológica em Cino-
tecnia: Treinadores de Cães. Membro da PsiAnimal – Associação 
Portuguesa de Terapia do Comportamento e Bem-estar Animal. 

As suas áreas de interesse incluem o Comportamento e Bem-estar Animal de animais de 
produção.

Divanildo Outor Monteiro 

Licenciatura em Engenharia Zootécnica (1988), Mestrado em Pro-
dução Animal (1997) e Doutoramento em Ciência Animal (2006) 
pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Actualmente 
exerce a função de docente na mesma instituição e é Presidente 
da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica. Autor de 
várias publicações e orador convidado em diferentes jornadas. Os 
seus actuais interesses de investigação são a redução do impacto 
ambiental da produção suína, a preservação e caracterização da 
raça suína Bísara e projectos de investimento nos PALOP.

Oradores

Maria Jorge Correia

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Fac-
uldade de Medicina Veterinária da Universi-
dade Técnica de Lisboa, concluída em 1994. 
Pós-Graduação em Etologia, pelo Instituto Su-
perior de Psicologia Aplicada de Lisboa, con-
cluída em 2001. Chefe da Divisão de Bem Estar 
Animal, da Direção Geral de Alimentação e Vet-

erinária, com competências nas áreas da Proteção dos animais nos locais 
de criação, transporte, abate, Proteção dos Animais de companhia, animais 
exóticos e animais utilizados para fins experimentais. Ponto Focal da OIE 
para o Bem-Estar Animal. Ponto de Contato para o Regulamento 1/2005, 
de 22/12/2004- responsável pela Área de Bem-Estar Animal em transporte. 
Membro do Conselho Consultivo EUWelNet coordenada Rede Europeia de 
Bem-Estar Animal. Participação em reuniões organizadas pela Comissão 
Europeia, para definição da legislação comunitária na área da Proteção An-
imal. Responsável pela coordenação da implementação a nível nacional da 
legislação na área de Bem Estar Animal (Legislação Comunitária e nacional).
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