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PORQUÊ ESCOLHER ESTE CURSO?
O bem-estar animal é uma área da ciência que investiga aspetos relacionados com 
o efeito nos animais da sua manutenção e utilização como companhia, para fins 
experimentais, pecuários ou lúdicos. Algumas questões associadas incluem qual o 
grau de frustração causado por ambientes confinados, que resposta ao stresse é 
provocada pelo transporte ou manuseio, ou qual a melhor estratégia para promover 
o comportamento natural. O âmbito desta disciplina pode também estender-se a 
animais no estado selvagem, onde o bem-estar individual é ameaçado por diversas 
práticas antropogénicas.

Este curso fornece um conhecimento acessível e sumarizado das bases científicas, 
técnicas e legais do bem-estar animal, permitindo uma maior compreensão da 
realidade dos animais e da qualidade das nossas interações com eles em diversos 
contextos. Com uma componente prática muito relevante, os alunos terão a 
possibilidade de experienciar, discutir e aprender como lidar com algumas das 
problemáticas com que os profissionais na área se confrontam. Esta formação 
promove competências para educar e trabalhar nas mais variadas áreas, favorecendo 
uma atitude mais ética na relação entre humanos e animais.

PORQUÊ ESTUDAR NO ISPA?
Porque a coordenação é assegurada por docentes com autoria de obras de 
referência na área, no contexto universitário nacional e internacional. 

Porque ao longo dos seus 50 anos de História, o ISPA é reconhecido, nacional e 
internacionalmente, pela qualidade e diversidade da sua oferta formativa, e pela 
atividade cientifica centrada na investigação fundamental e aplicada, desenvolvendo 
comprovadas competências no domínio de análise de dados.

Porque a formação adquirida em contexto universitário e estruturada em créditos 
ECTS (european credit transfer system) permite o seu reconhecimento e creditação 
no âmbito de prosseguimento de estudos conducentes à obtenção de graus 
académicos, a nível nacional e internacional.



1º SEMESTRE      TOTAL ECTS 12 ECTS 

Ética e Bem-Estar Animal 3 
Como Estudar o Bem-Estar Animal 3 
Estudar o Comportamento e Bem-Estar Animal em Contextos Aplicados 3 
Stresse e Emoções 3 

2º SEMESTRE      TOTAL ECTS 15 ECTS 

Promoção do Bem-Estar de Animais de Laboratório 3 
Promoção do Bem-Estar de Animais de Companhia 3 
Promoção do Bem-Estar de Animais de Produção 3 
Promoção do Bem-Estar de Animais Selvagens 3 
Interações Humanos - Animais 3 

1º E 2º SEMESTRE      TOTAL ECTS 15 ECTS 

Projecto em Promoção do Bem-Estar Animal 15 

UNIDADES CURRICULARES

DIREÇÃO DE CURSO
Rui F. Oliveira   (Professor Catedrático, Investigador Principal e Docente/ISPA-Instituto 
Universitário e Instituto Gulbenkian de Ciência).
Leonor Galhardo   (Doutorada; Docente convidada e Consultora de Bem-Estar 
Animal /ISPA-Instituto Universitário).

HORÁRIOS
A pós-graduação tem duração total de 140 horas (45 ECTS). As aulas decorrem aos 
sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 (2 ou 3 sábados por mês) 

DESTINATÁRIOS
Professores do ensino secundário, estudantes recém-licenciados, profissionais a 
trabalhar com legislação de bem-estar animal e profissionais a trabalhar diretamente 
com animais
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