
WEBINAR  
Como transformar o tutor no melhor 

parceiro terapêutico e comportamental  
 

 23 de Abril de 2021  

13.00 h - Mudança de comportamento dos tutores - bases e princípios científicos  

13.30 h - Competências interpessoais para promover mudanças de comportamento dos tutores  

14.00 h - Intervalo  

14.15 h - Estratégias de mudança de comportamento para melhorar a compliance do tutor na     

      prática clínica diária, nomeadamente para maneio de doenças crónicas e      

      implementação de protocolos de perda de peso  

14.45 h - Discussão interactiva  

INSCRIÇÕES: 
Gratuito para Médicos Veterinários e Enfermeiros/Auxiliares Veterinários de CAMV 

Associados APMVEAC 

Não Associados – 45€ 

Para inscrições e mais informações envie um email para: apmveac@apmveac.pt 

Programa: 

TEL +351218404179 (2ª a 6ª das 09:30 ás 13:30)      END. Rua Américo Durão 18D, 1900-064 Lisboa,  

EMAIL apmveac@apmveac.pt  WEB www.apmveac.pt   FB www.facebook.com/APMVEAC/ 
 

Oradoras: 

As oradoras partilham a paixão pelos animais e o fascínio por compreender o que move os seres 

humanos. Antes de juntarem esforços e fundarem a Human Behaviour Change for Animals, ambas 

trabalharam como consultoras em bem-estar animal. Fundaram a Human Behaviour Change for 

Animals depois de reconhecer que os conhecimentos sobre como e porquê as pessoas têm certos 

comportamentos poderiam aportar soluções para problemas desafiantes que afectam os animais. 

Afinal, as pessoas interagem com os animais diariamente, quer como tutores de animais de 

companhia, como tratadores de animais de produção ou mesmo através das escolhas que fazem em 

relação à sua alimentação e vestuário. A experiência e conhecimento de ambas engloba 

comportamento, maneio e bem-estar animal; gestão de programas de bem-estar animal a nível 

internacional e um mestrado em modificação comportamental (humana). Sendo ambas fascinadas 

por ensinar métodos para operar mudanças positivas, têm como objectivo apoiar outros a usar 

princípios e técnicas para que eles possam ser também agentes de mudança comportamental. 

A cooperação dos tutores de forma consistente e rigorosa é imprescindível na prossecução do sucesso terapêutico, em especial em casos 
desafiantes, exigentes e prolongados. Os desafios no envolvimento do tutor vão desde a comunicação na primeira consulta, administração de 
medicamentos, avaliação de alterações comportamentais, monitorização de sinais e sintomas, até ao estabelecimento de uma relação de 
confiança e empatia com a equipa clínica, que permita uma correta gestão de expectativas e a melhoria da saúde e bem-estar dos nossos 
pacientes no curto e longo-prazo.  
Este webinar vai explorar os princípios científicos que levam à mudança de comportamento humano e dar-lhe a conhecer as competências 
interpessoais necessárias para os aplicar eficazmente na prática clínica. 
 

Dra. Suzanne Rogers e Dra. Jo White 


