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Desde os 17 anos que faz voluntariado e estágios com

animais selvagens (Badoca Safari Park, Zoo da Maia, CRAM-Q

e Sabie Game Park). Já estagiou no Centro Hípico de Alcaria.

Licenciado em Engenharia Zootécnica, durante o seu percurso

académico foi membro da IAAS-UTAD onde desempenhou

funções em alguns cargos, sendo o último o de Presidente da

Mesa de Assembleia. Participou num curso de Conservação

de Carnívoros em Oviedo, foi membro-colaborador da

AAUTAD e atualmente está a exercer funções de Tratador no

Zoo de Santo Inácio.

hyan Aguar e silva
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Programa provisorio
21h00 – Abertura

Telma G. Pinto, APEZ

21h10 – Sessão I, Moderação Hyan Aguiar e Silva
O papel dos Zoos na Conservação da Vida Selvagem. A perspetiva da Associação

Europeia de Zoos e Aquários“. Estão os funcionários aptos para cumprir as funções de

educação, conservação e investigação? Andreia Pinto, Zoo de Lourosa

A Evolução dos Zoológicos em Portugal vs Evolução dos Zoológicos no resto do Mundo.

Tiago Nabiço, Wisbroek

Serão os Zoológicos referências na educação e conservação em Portugal? Carlos Calretas,
Zoomarine

Zoológicos: Conservação in situ e ex situ. Filipe Serrano

22h15 – Debate, Moderação Hyan Aguiar e Silva

´



Engenheiro Zootécnico formado na Universidade de Évora em 2008. Desde essa altura que

trabalha no mundo dos selvagens começando a carreira como tratador no Badoca Safari

Park, passando por Al Wabra Wildile Preservation no Qatar como Curador de aves, sendo

atualmente Manager de Wisbroek Research & Development Center, na Holanda. Durante os

seus 13 anos de carreira escreveu diversos artigos, tendo um deles ganho o Avicultural

Society's Risdon Award para o melhor artigo publicado na Avicultural Magazine em 2018.

Nos últimos 8 anos visitou em trabalho mais de 200 instituições (Zoos/aquários/centros de

cria/centros de recuperação e re-introdução) espalhadas pelo mundo onde deu

apresentações e em alguns dos casos consultoria. Projectou e desenvolveu diversas

instalações para animais sob cuidados humanos assim como planos a longo prazo para

desenvolvimento de instituições Zoológicas. Foi também responsável pela entrada de

Wisbroek na EAZA como coorporate member em 2020.

Em paralelo dá também aulas em diversas escolas/universidades em módulos relacionados

com Zoológicos.

Tiago Nabico
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Licenciado em Engenharia Zootécnica, pela Universidade de Évora, em 2008, é

Profissional de treino animal e ciência de comportamento desde Outubro de 2009,

tendo integrado nessa data a equipa de treinadores de aves do Parque temático

"Zoomarine", da Mundo Aquático, S.A.. Desde então tem aprofundado e desenvolvido

capacidades na área do treino e ciência do comportamento através de várias

formações profissionais internacionais certificadas, como o Workshop da Natural

Encounters, Inc, "Management and Training of exótic animals", o curso Online da

Behavior Works da Dra Susan Friedman, "Living and Learning with animals" e até o

"Animal Behavior Consulting Principles and Practice" da IAABC, valendo-lhe a

certificação enquanto consultor de treino e comportamento animal por esta

Associação Internacional. Uma passagem por AlWABRA, instituição zoológica no

QATAR, durante dois anos, permitiu-lhe desenvolver mais competências na área do

bem-estar e maneio de aves exóticas, assim como técnicas de cria e incubação

artificiais.É um defensor de práticas de treino com reforço positivo e com base nos

princípios menos intrusivos e menos aversivos, apoiado na ciência mais actual do

comportamento.

Carlos calretas
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Licenciada em Engenharia Zootécnica pela UTAD.

Curadora de aves no Parque Ornitológico de

Lourosa desde 2002, onde é responsável pelo

maneio, nutrição e gestão da coleção animal e pela

coordenação da equipa de tratadores.

Coordena os programas de conservação ex-situ do

Urubú-rei e do Calau-de-casco-negro da

Associação Europeia de Zoos e Aquários.

Andreia Pinto
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Licenciado em Ciência e Tecnologia na Universidade de

Évora, Mestre em Gestão e Conservação de Recursos

Naturais na Universidade de Lisboa e prestes a terminar o

Doutoramento em Ecologia na Universidade de São Paulo,

Brasil. Trabalhando principalmente com projetos in-situ de

conservação e ecologia espacial de répteis e anfíbios, na

Península Ibérica, Tailândia e Brasil. O seu principal

interesse de investigação é a biogeografia - estudo dos

padrões de distribuição geográfica das espécies - e como

isso pode contribuir para a sua conservação.

Filipe Serrano
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