
Sr. Produtor, nunca se esqueça de: 
 

1. Satisfazer a fome e a sede dos seus animais 

• Dar comida em quantidade suficiente e de boa qualidade, o número 

de vezes necessário; 

• Dar água limpa, própria para beber, de maneira a que esteja 

sempre ao dispor do animal. 
2.  Garantir o conforto dos animais 

• Devem ser instalados em alojamentos próprios para cada espécie 

animal, tendo em conta o seu tamanho, o arejamento, a 

temperatura, a humidade e a iluminação; 

• Os alojamentos devem ser construídos com paredes lisas e fáceis 

de lavar; o chão não deve ser escorregadio; devem ter janela 

protegida com rede mosquiteira e os comedouros ou as 

manjedouras devem ser amplos e colocados a uma altura adequada 

aos animais;  

•  Deve ser colocada uma boa “cama”, com palha, aparas de 

madeira ou outro material adequado, de maneira a que estejam 

sempre o mais secos e confortáveis possível; 

• Se estivem em liberdade, devem ser protegidos do excesso de 

calor ou frio, da chuva e dos ventos. 
3. Evitar o sofrimento e a doença 

• Observar todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, os seus 

animais; 

• Se verificar ou desconfiar que o seu animal não está bem, consulte 

um Médico Veterinário. 

• Procure prevenir as doenças mais vulgares, cumprindo com os 

programas de desparasitação, de vacinação ou de rastreio 

aconselhados.  
 

 

4. Evitar provocar medo nos animais 

• Tratar bem os animais, com carinho e atenção; 

• Não gritar, não bater, não obrigá-los a grandes esforços. 
 

5. Garantir a liberdade de movimentos 

• Se os animais estiverem presos, devem poder deitar-se para 

ambos os lados e de forma a poderem comer e beber; 

• Se estiverem presos com corda, esta não deve estar apertada e 

a magoar a pele do animal; 

• Sempre que possível, os animais devem poder andar e passear 

num espaço suficientemente amplo, afastado de perigos, à luz do 

dia. 

 
 
 
 
 
 



 

PROTEJA-OS BEM ESTAR ANIMAL DAS ESPÉCIES 
PECUÁRIAS 

 
Se precisar de ajuda; 
Se tiver alguma dúvida; 
Contacte-nos! 
 
 
 
Direcção Regional de Veterinária 
Direcção de Serviços de Protecção Veterinária 
Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, 23   
2.º andar 
9000-054 FUNCHAL 
 
Telefone: 291 20 17 90 

 
 
Nós ajudamo-lo! 
 

NUNCA DEVE ESQUECER DE:

1   - Satisfazer a fome e a sede;

2   - Garantir o conforto;

3   - Evitar o sofrimento e a doença;

4   - Evitar situações de medo;

5  - Garantir a liberdade de movimentos.

ELES SÃO SEUS - PROTEJA-OS


