
 
 
 

 

 
  

Novo livro sobre bem-estar de peixes 
editado por investigadores do CCMAR 

O novo livro “Welfare of Cultured and Experimental Fishes” foi 
recentemente editado pelos investigadores do Centro de Ciências do 
Mar (CCMAR) João L. Saraiva e Pablo Arechavala-Lopez. O bem-estar 
de peixes é um campo em desenvolvimento do qual se fala há menos 
de dez anos, mas que começa a receber a devida atenção, não só por 
parte de investigadores, mas também de consumidores e decisores 
políticos. 

Na área do bem-estar de peixes, esta é uma obra bastante completa pois 
aborda a temática através da observação de várias espécies de aquacultura, 
estudo de peixes capturados, exemplos de modelos experimentais e teve ainda 
em consideração revisões sobre a avaliação e melhoria de condições dos 
animais.  

“O livro contribui para o nosso conhecimento sobre a biologia das espécies de 
peixes criados em aquacultura com algumas descobertas importantes sobre a 
sentiência dos peixes (a sua capacidade de sentir dor), novas técnicas para o 
tratamento destes animais e novas ferramentas para abordar a questão”, 
salienta o investigador João L. Saraiva. 

Este é um documento importante sobre os recentes avanços e lacunas de 
investigação que ainda existem sobre o assunto, e testemunha o empenho de 
todos os principais interessados em melhorar o bem-estar dos peixes em 
cativeiro. 

O livro foi lançado simultaneamente com a realização de um curso de bem-
estar de peixes, organizado pelo grupo Fish Ethology and Welfare do CCMAR, 
que contou com a presença de oradores internacionais de renome e mais de 
50 participantes vindos de oito países, representando vários setores da 
indústria, universidades, ONGs, oceanários, veterinários e instituições 
governamentais, que passaram três dias intensivos a debater sobre o assunto. 

Estas iniciativas consolidam o CCMAR e o grupo Fish Ethology and Welfare como 
intervenientes chave na investigação, aplicações e consultoria de apoio a 
decisões na área do bem-estar de peixes. O CCMAR lidera presentemente esta 
disciplina em Portugal e trabalha já em colaboração com a indústria da 
aquacultura a nível internacional, pretendendo expandir a aplicação de soluções 
para o sector das pescas e experimentação. 



 
 
 

 

 

  

 
João Saraiva (Editor da Obra e Investigador do CCMAR) 

 

 

Sobre o CCMAR:  

O Centro de Ciências do Mar - CCMAR - é um dos principais centros de 
investigação em marinha em Portugal. Com a Universidade do Algarve e o 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) como parceiros estratégicos, 
o CCMAR promove investigação multidisciplinar e formação avançada 
relacionadas com o meio marinho, com ênfase nos processos de alterações 
ambientais que afetam os ecossistemas marinhos. Para mais informação visite 
www.ccmar.ualg.pt 
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