Título da atividade/sessão
They-re just animals - Comportamentos e atitudes face
aos animais de companhia antes e durante a pandemia de
COVID-19
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Apresentação
Gradualmente, pessoas e animais vão ficando mais próximos, quer pelo reforço dos
vínculos afetivos, quer pelos avanços científicos sobre o mundo dos animais, com novas
conceções de bem estar animal, passando pela emergência dos novos ideais democráticos
que contemplam um maior respeito pelos direitos dos animais.
Desde finais do século XX existe uma preocupação crescente com o bem-estar animal e a
este nível Portugal deu em anos recentes passos significativos com vista à proteção dos
animais.
Quando vários estudos sugerem que os maus tratos a animais são um preditor da
violência interpessoal importa perceber as percepções dos portugueses sobre a relação
dos animais com as pessoas.
Esta sessão insere-se no projeto de investigação “A relação entre os maus tratos aos
animais e a violência interpessoal” da Unidade de Investigação em Criminologia e Ciências
do Comportamento (UICCC) do ISMAI, em parceria com: o Centro de Estudos Sociais
(CES), o Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS) e a Universidade Camilo José
Cela de Madrid.
Foi desenvolvido um questionário online sobre comportamentos e atitudes face aos
animais de companhia durante e pandemia do Coronavírus, aplicado entre os dias 11 de
maio e 1 de junho de 2020, a indivíduos com mais de 16 anos, com 2198 resposta
validadas. Esta sessão irá apresentar os dados desse questionário. Numa primeira parte
centraremos a apresentação das atitudes e comportamentos das pessoas antes e durante
a pandemia face aos seus animais de companhia e numa segunda parte abordaremos a
percepção dos inquiridos sobre a relação das pessoas com os animais de companhia e a
lei que criminaliza os maus tratos aos animais, independentemente de terem ou não
animal de companhia.

Objetivos
❏ "Quando vários estudos sugerem que os maus tratos a animais são um preditor da
violência interpessoal importa perceber as percepções dos portugueses sobre a
relação dos animais com as pessoas.
❏ Esta sessão insere-se no projeto de investigação “A relação entre os maus tratos
aos animais e a violência interpessoal” da Unidade de Investigação em
Criminologia e Ciências do Comportamento (UICCC) do ISMAI, em parceria com: o
Centro de Estudos Sociais (CES), o Centro de Investigação em Ciências Sociais
(CICS) e a Universidade Camilo José Cela de Madrid.
❏ Foi desenvolvido um questionário online sobre comportamentos e atitudes face aos
animais de companhia durante e pandemia do Coronavírus, aplicado entre os dias
11 de maio e 1 de junho de 2020, a indivíduos com mais de 16 anos, com 2198
resposta validadas. Esta sessão irá apresentar os dados desse questionário. Numa
primeira parte centraremos a apresentação das atitudes e comportamentos das
pessoas antes e durante a pandemia face aos seus animais de companhia e numa
segunda parte abordaremos a percepção dos inquiridos sobre a relação das
pessoas com os animais de companhia e a lei que criminaliza os maus tratos aos
animais, independentemente de terem ou não animal de companhia.

População-alvo
❏ Alunos do ensinos secundário (10º/12º), universidade sénior, população reclusa

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ A partir dos 16 anos

Contextos alvo da atividade

❏ Escolas, associações de defesa de animais, universidade sénior, prisões

Formato(s) geral da atividade
X

Palestra
Oficina
Debate em mesa redonda ou tertúlia
Outro:

Formato (contexto)
Presencial
Virtual
X

Presencial ou virtual conforme circunstâncias

Atividades/Tecnologias educativas
X

Apresentação/exposição oral com ou sem suporte audiovisual

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo
X

Secção de “Perguntas e Respostas”
Diálogo reflexivo guiado em grupo

X

Discussão livre em grupo
Discussão em pequenos grupos
Análise e discussão de estudos de caso
Exercícios experienciais
Manipulação e experimentação de materiais (Atividades “Hands-on”)

Cenários simulados e/ou jogos de papéis

Trabalho/exercícios individuais
Trabalho de grupo
Atividades artísticas
Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)
Sessão adaptável a
pedido

90 minutos
Sim _X__ Não ____

Recursos e condições
necessárias

datashow, microsoft teams ou zoom

Âmbito geográfico

Rem restrições

Outras notas

