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Intervenientes 

 

Numa fase inicial o projeto envolveu a turma 1004, constituída por 26 alunos e o seu 

Conselho de Turma, no âmbito da componente de Cidadania e Desenvolvimento. 

Posteriormente todas as turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclos do 

Agrupamento foram convidadas a participar no projeto, participando na reflexão e debate 

sobre os maus tratos infligidos aos animais durante o seu transporte para os locais de abate e 

associando-se à campanha da Roots & Shoots Portugal, um dos nossos parceiros no projeto. 

Contamos também com a colaboração da PATAV, Plataforma Anti-Transporte de 

Animais Vivos que se mostrou sempre recetiva e disponível para nos apoiar, nomeadamente 

através da cedência de fontes de informação e materiais didáticos sobre a questão do 

transporte de animais vivos em Portugal. Não podemos deixar de agradecer à professora 

Susana de Oliveira que, em representação da PATAV, respondeu sempre aos nossos contactos, 

apoiando-nos e esclarecendo-nos.   

Descrição do 
Projeto 

 

 

O transporte de animais vivos é um processo que envolve frequentemente muito 

sofrimento e crueldade para com os animais. Tendo como ponto de partida o visionamento da 

reportagem da RTP “E se nós falássemos?” da autoria da jornalista Mafalda Gameiro, os alunos 

foram convidados a refletir e debater o tema dos maus tratos infligidos aos animais durante o 

seu transporte para os locais de abate. O debate estendeu-se também a outras situações em 

que se verificam maus tratos aos animais. 

Numa perspetiva construtivista, pretendia-se que os alunos propusessem ações e 

medidas que contribuíssem para o bem-estar animal, garantindo o respeito pelos seus direitos 

mais básicos durante o transporte para os locais de abate.  

Os alunos dinamizaram diversas atividades (produção de vídeos, folhetos, cartazes) 

com vista à sensibilização da comunidade escolar e da sociedade em geral para o sofrimento 

animal, nomeadamente aquando do seu transporte para locais longínquos. A comunidade 
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escolar foi auscultada, através de um inquérito de opinião sobre a importância do bem-estar 

animal e as condições de transporte de animais vivos. Foram enviadas cartas para todos os 

Partidos Políticos com assento na Assembleia da República pedindo maior proteção legal para 

os animais.  

No dia 14 de junho assinalaremos o Dia Internacional da Consciencialização para o 

Transporte de Animais Vivos com uma exposição temática, palestras e ações diversas para 

divulgação dos trabalhos realizados pelas diferentes turmas do Agrupamento. 

Impacto na 
Comunidade 

Educativa 
 

 

O projeto “Os Animais não podem falar – Vamos dar-lhes a nossa Voz!”, pretende 

desenvolver o sentido de responsabilidade ética e ambiental, confrontando a Comunidade 

Escolar com a questão do sofrimento dos animais às mãos do Homem. Os alunos terão a 

oportunidade de refletir e debater um problema atual da sociedade global numa perspetiva 

ética e ambiental, abordando questões como a consciência e o sofrimento animal, o consumo 

excessivo de carne e as suas consequências.   

Este projeto tem uma vertente informativa e sensibilizadora da Comunidade Escolar, 

mas também uma vertente interventiva na sociedade em geral, procurando Incentivar 

comportamentos de consciência ética e ambiental, questionar e repensar os estilos de vida 

atuais e a relação entre o Homem e os animais de produção. Procuramos intervir ao nível do 

poder político enviando cartas para todos os Partidos Políticos com assento Parlamentar. 
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