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CERTIFICAÇÃO EM BEM-ESTAR 

ANIMAL NO SETOR LEITEIRO 

E SUSTENTABILIDADE DAS 

EXPLORAÇÕES



A realidade da produção animal mudou…

1951

1969



2021



Mudou a forma como 
a sociedade vê os 
animais …



E a fonte de informação também mudou …



“Se fizeres o que sempre fizeste, 

irás obter o que sempre obtiveste.”

Anthony Robbins

O Projeto de Certificação foi encarado como parte de uma evolução do setor da produção de leite e como

um importante passo num caminho de confiança do consumidor quanto à origem dos produtos que

consome.

CERTIFICAÇÃO DAS EXPLORAÇÕES

NÃO



Os consumidores estão cada vez mais interessados em comprar produtos de
origem animal que são certificados, com garantias de que os animais são tratados
respeitando as normas de bem-estar animal.

O consumidor exige, não estando muitas vezes disposto a pagar mais por leite produzido de forma
sustentável.

Músculo do CIDADÃO Músculo do CONSUMIDOR





Em breve, tal como a Segurança 
Alimentar, o BEA será um requisito 

obrigatório ao consumidor mesmo a 
baixo preço.

CERTIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DAS EXPLORAÇÕES

Para vender o 
produto…

Para 
diferenciar o 

produto…

CERTIFICAÇÃO



O que estamos a fazer?
CERTIFICAÇÃO DAS EXPLORAÇÕES

Verificação e 
aconselhamento

Implementação de 
melhorias pelo 

produtor

Verificação e 
Avaliação do BEA 

(Auditoria interna)

Atribuição da 
certificação por 

Auditoria Externa 
(AENOR)

Impacto positivo na 
escolha do 

consumidor



O QUE É O BEM ESTAR ANIMAL?

AS CINCO LIBERDADES

Livre de fome e 
sede

Livre de 
desconforto

Livre de dor, 
lesão e doença

Livre para 
expressar 

comportament
os naturais

Livre de medo 
e stress

Hughes (1976): saúde mental e física completa que permite ao animal viver em harmonia com seu ambiente.

(Comissão Brambel, 1965)



A sua avaliação deve ser feita com base em parâmetros cientificamente fundamentados, que

tenham em consideração as características de cada espécie e não a perceção humana de bem estar!

O QUE É O BEM ESTAR ANIMAL?

Estado 
Emocional

Produtividade

BEM ESTAR 
ANIMAL

Fatores 
Fisiológicos



O bem-estar animal sempre foi uma preocupação em produção animal…



Para a sustentabilidade 
da produção leiteira é 
fulcral reduzir os 
recursos utilizados na 
produção de leite….



Para isso é importante 
que se obtenha o 
máximo potencial de 
cada animal 
individualmente…

E isso só se consegue 
garantindo a sua saúde 
e bem-estar animal.



Nos últimos anos foram inúmeras as tecnologias que surgiram para medir
parâmetros fisiológicos e comportamentais de cada vaca individualmente com o 
objetivo de melhorar a saúde dos animais e o seu bem-estar . 



Comportamento de ruminação…



Alimentadores automáticos de vitelos



Sistemas voluntários de ordenha



Sistemas de ventilação e refrigeração

Foram realizados inúmeros investimentos 
para garantir conforto aos animais….



A aposta na qualidade da cama e o bem-estar animal



Kiyomi Ito, Dan Weary, and Marina von Keyserlingk , 2009

A qualidade da cama e o bem-estar animal



Escovas automáticas



Como avaliamos o bem-estar animal?

1. OBSERVAR



Como avaliamos o bem-estar animal?

2. MEDIR

Luxómetro

Medição de áreas

Medição de condutividade

Anemómetro

Medidor de NH3



Como avaliamos o bem-estar animal?

3. REUNIR A INFORMAÇÃO recolhida continuamente pelo produtor



Como avaliamos o bem-estar animal?

4. REGISTAR E ANALISAR



Como avaliamos o bem-estar animal?

5. ACONSELHAR



Porque eles sabem que ganham com o Bem-estar 
dos seus animais….



Sucessão

Gestão 
responsável e 

formação

Biossegurança e 
Sanidade

Responsabilidade 
Ambiental

Bem-estar 
animal

Higiene e 
Qualidade do 

Leite

SUSTENTABILIDADE DE PRODUÇÃO LEITEIRA



SOMOS PELO BEM-ESTAR ANIMAL!



MUITO OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO. 


