
“PRIMEIROS MOMENTOS
COM OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO”

IMPORTÂNCIA
DA PREPARAÇÃO PRÉVIA1
Quase 74% dos tutores de animais de estimação não tiveram 
qualquer tipo de preparação antes da chegada do seu animal a casa.

PRINCIPAIS ÁREAS DE MELHORIA:

dos entrevistados consideram ter falhado na educação do 
seu animal de estimação, já que não estabeleceram 
limites e regras aquando da chegada deste à sua casa

21,8%

indicam ter cometido algum erro relativamente à sociali-
zação do seu animal12%

dos inquiridos afirmam ter mimado mais o seu animal de 
estimação26%

mudaram a sua rotina de caminhadas e jogos devido 
às restrições impostas20%

creem ter cometido algum erro relativamente à alimen-
tação e saúde, respetivamente8,8-8,6%

dos entrevistados consideram que o maior impedimento é 
a falta de espaço na habitação ou que não se encontra de 
acordo com as necessidades dos animais

24,6%

dizem que o problema é a falta de tempo para os 
passear, educar e cuidar da sua higiene19,6%

dizem que o maior impedimento é o fator económico 
para poderem fazer frente às suas necessidades16,6%

dos tutores afirmaram não encontrar nenhum fator 
impeditivo45,1%

MÉDICO VETERINÁRIO,
UM ALIADO CHAVE3
52,8% dos entrevistados recorrem ao 
veterinário para esclarecer dúvidas 
sobre a dieta, saúde e educação do 
seu novo companheiro.

61% dos tutores consideram que o 
veterinário é um aliado chave para 
garantir o bem-estar do seu animal 
de estimação.

IMPEDIMENTOS NO MOMENTO DE INTEGRAR
UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO2

NUTRIÇÃO,
A CHAVE PARA OS TUTORES4
9 de cada 10 tutores consideram que a alimentação é um fator 
fundamental para garantir a saúde do seu animal de estimação.

PRINCIPAIS CRITÉRIOS DOS TUTORES NA ESCOLHA DE ALIMENTO:

COMO OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
MELHORAM A VIDA DAS PESSOAS5

7 em cada 10 
inquiridos (68,7%) 

consideram que o seu 
animal de estimação 
é um membro da sua 

família e é 
fundamental para a 

mesma.

Cerca de 40% 
indicam que, 

desde que têm 
um animal de 

estimação, 
realizam mais 

atividades ao ar 
livre

Quase metade 
dos portugueses 
(47,4%) dedicam 
em exclusivo ao 
seu animal de 
estimação 3 

horas (27,9%) ou 
mais (19,5%)

Fazem questão de que este seja de qualidade

Têm em conta o facto de o alimento ser desenvolvido segundo
critérios científicos e de segurança

56,6%

19,4%

ALTERAÇÕES NAS ROTINAS
DEVIDO À COVID-196
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