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Quem somos

Organização mundial de proteção animal

Mais de 50 anos trabalhando com bem-estar animal

Trabalhamos no mundo inteiro para pôr fim ao 
sofrimento desnecessário dos animais, inspirando pessoas 
a mudar definitivamente a vida dos mesmos

Implantação de práticas humanitárias de produção

Trabalhamos com fatos e dados da ciência

Conhecidos anteriormente como:



Nossa missão

Erradicamos o sofrimento desnecessário dos animais

Influenciamos autoridades para que coloquem os 

animais na agenda global

Ajudamos o mundo a entender a importância dos 

animais para todos nos

Inspiramos as pessoas a melhorar a vida dos animais

Movemos o mundo para proteger os animais



Áreas de atuação

Animais em comunidades

Animais em situações de desastre

Animais de produção

Animais silvestres



Trabalhamos com produtores 

e agroindústrias para propor 

soluções que assegurem o 

bem-estar dos animais. 

Oferecemos às pessoas a 

possibilidade de escolher 

produtos com origem em 

práticas de bem-estar animal. 

Chamamos governos, 

empresas e consumidores a se 

juntas a nós para melhorar o 

bem-estar dos animais, 

criando um mundo melhor a 



Programa Nacional de 
Abate Humanitário - Steps



Confinamento Extremo                           Ambientes pobres                    

Altas densidades

O desafio:

Foco no campo…





Gestação coletiva: alternativas 

sustentáveis para pequenos, 

médios e grandes produtores – DVD 

e Cartilha



Materiais desenvolvidos



Produtividade VS bem-estar animal

Bem-estar

[benefício

aos animais]

produtividade [ benefício humano ]

Bem-estar

natural

Bem-estar máximo

Bem-estar mínimo aceitável

Bem-estar desejado

crueldade

ponto de colapso

[McInerney, 2004] 



Desafio 1: enfrentar os piores 
problemas de bem-estar animal
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McInerney, 2004] 

Bem-estar

[benefício

aos

animais]

Bem-estar máximo

Bem-estar

natural

crueldade

Bem-estar desejado

Bem-estar mínimo aceitável

ponto de colapso

produtividade [ benefício humano ]



13

Desafio 2: melhor produtividade e bem-estar

[McInerney, 2004] 

Bem-estar

[benefício

aos animais]

Bem-estar máximo

Bem-estar desejado

Bem-estar mínimo aceitável

ponto de colapso

produtividade [ benefício humano ]

Bem-estar

natural

crueldade



Frequência do 

consumo de 

proteína animal 

na América 

Latina

Fonte: IPSOS Public Affairs / World Aninmal Protection



Fonte: IPSOS Public Affairs / World Aninmal Protection

Você tem conhecimento sobre a 

forma como os animais são criados?



Obrigad

o!

facebook.com/protecaoanimalm

undial
twitter.com/ProtecaoAnimal

youtube.com/ProtecaoAnimal
joseciocca@worldanimalprotecti

on.org.br


