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Descrição do Projeto A noção de Bem-Estar Animal excede a simples 
consideração da manutenção da saúde e da higiene dos 
animais, bem como a dis nção trivial entre animais de 
companhia e animais de produção e consumo.
O nosso projeto parte da tese de Peter Singer de que, 
apesar das óbvias diferenças entre animais humanos e 
animais não humanos, a capacidade de sen r prazer e 
dor (senciência), comum a ambos, faz com que não seja 
aceitável que os interesses humanos tenham de 
prevalecer sobre interesses comparáveis de membros de
outra espécie.
Poucas vezes nos interrogamos sobre o modo como são 
produzidos os produtos que consumimos diariamente, 
desde alimentos até produtos de higiene, cosmé cos e 
medicamentos. E é a par r desta constatação que nos 
parece urgente chamar a atenção das pessoas para as 
questões é cas que devem orientar as nossas escolhas 
diárias, em termos de consumo. 
O projeto compreende vários momentos, consoante a 
faixa etária dos alunos e a mudança de hábitos que se 
pretende implementar:
1.º Momento: Visita guiada à exposição, patente na BE, 
sobre o Dia Mundial da Experimentação Animal e 
visionamento da curta metragem de animação Save 
Ralph de Spencer Susser. O obje vo é sensibilizar os 
alunos para as suas escolhas em termos de produtos de 
higiene e cosmé cos. (Turmas do 7.º ao 10.º anos).
2.º Momento: Debate sobre a legi midade da 
Experimentação Animal. (Turma: 10.º A).



3.º Momento: Veganismo e Vegetarianismo. Pesquisa de 
informação, recolha e gravação de testemunhos sobre 
estes es los de vida / Entrevista com a vistas do Save 
Movement. (Alunos do 12.º ano de Sociologia)
4.º Momento: Sessão on line com a Dr.ª Ana Rebelo, do 
canal/blog Zest at the City para apresentação de receitas 
simples e fáceis, para refeições isentas de crueldade 
animal. (Alunos do 12.º ano de Sociologia)
5.º Votação das melhores receitas (Alunos 12.º ano de 
Sociologia)
6.º Momento: As 3 receitas mais votadas serão 
introduzidas na ementa alterna va do refeitório escolar.

Impacto na comunidade 
Educa va

Mudança de hábitos de consumo: redução ou mesmo 
abolição de consumo de produtos que envolvam 
crueldade contra os animais. ( Ques onários para medir 
o impacto da ação de sensibilização).
Enriquecimento da ementa do refeitório escolar.


