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introdução
Ter um amigo de 4 patas a viver connosco é uma grande
alegria, mas também é uma responsabilidade para a vida
inteira. Neste pequeno guia, elaborado em colaboração
com a Médica Veterinária Sara Calisto, vamos ensinar-lhe dicas e segredos muito importantes para a
felicidade dos seus bichinhos.
Higiene, alimentação, brincadeiras, cuidados especiais
e muito mais, para cães e gatos saudáveis e cheios de
vitalidade.
É verdade que eles não sabem falar, mas se soubessem
diriam: muito obrigado!
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a nossa especialista

sara calisto
Desde pequena que é apaixonada pelos animais
e na hora de decidir qual o caminho profissional
a seguir, percebeu que essa paixão a levaria à
escolha da medicina veterinária.
Como parceira especialista de Animais no
Intermarché, não irá só colaborar e acon
selhar as melhores escolhas alimentares
para o seu Pet, como também dar dicas
e esclarecer as dúvidas de todos os donos de
animais, ajudando-os a saber cuidar melhor
dos seus companheiros de quatro patas.
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a melhor
alimentação
para o seu
animal
Uma alimentação equilibrada
e de qualidade deve conter
proteína, gorduras saudáveis,
vitaminas, minerais e fibras.
Quanto mais diversificada, mais nutritiva a
dieta será. Há muitas pessoas a optar pela ali
mentação natural em vez de ração. Se o fizer,
consulte o médico veterinário que segue o seu
animal de companhia.
Da mesma forma que temos que nos preocupar
com a alimentação, também devemos consi
derar uma boa ingestão de água e uma vida
ativa para os nossos patudos.
A dose indicada para o seu animal, em gramas,
é normalmente a dose diária recomendada,
devendo esta ser dividida pelo número de
refeições diárias. Estas quantidades podem, no
entanto, ter que vir a ser ajustadas ao longo da
vida do seu animal, indo sempre ao encontro do
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estilo de vida e necessidades nutricionais que
este apresenta.
Quanto à quantidade de ração indicada
para o seu bichinho, esta varia conforme a
densidade energética (número de calorias
fornecidas por determinada quantidade de
alimento) da ração que ele consome, sendo
que deve procurar na embalagem a quantidade
diária a administrar por peso. Rações com maior
densidade energética são normalmente mais
calóricas, sendo que as calorias dependem dos
componentes da ração (proteínas, gorduras,
carboidratos).
Assim como no ser humano, no animal,
o ganho de peso deve-se a um desequilíbrio na
quantidade de calorias ingeridas, a quantidade
de energia e atividade que o animal gasta.
Por outro lado, a ração ou alimentos ingeridos
pelo seu companheiro poderão ser demasiado
calóricos tendo em conta o estilo de vida dos
nossos animais em geral.

A má alimentação pode provocar
excesso de peso nos nossos fiéis
companheiros.
A obesidade é um problema que afeta
a nossa sociedade e infelizmente também
os nossos animais de companhia. Fatores
como raça, género, estilo de vida, castração,
dieta inadequada, entre outros, podem
afetar a probabilidade do seu animal de
estimação ter maior ou menor tendência para
a obesidade.
Os tutores, na maioria das vezes, ignoram os
sinais sendo por isso um problema crescente
na prática clínica. Com o avanço da medicina
veterinária, também os nossos animais de
companhia, atualmente, apresentam uma
maior longevidade e consequentemente
patologias que anteriormente não seriam uma
preocupação, sendo importante o médico
veterinário, ter um papel informativo e didático
no sentido de tornar essa longevidade de
qualidade.

Uma das tarefas mais difíceis é a de educar o
tutor em relação ao que é mais saudável para
o seu animal e passar a noção que os extras
ração podem ser um problema de grande
importância, estando na base do aparecimento
de problemas de saúde crónicos.
O diagnóstico é feito pelo médico veterinário
através de pesagem e exame físico, medindo
o índice de condição corporal associado ao peso.
No entanto, o próprio dono poderá ter atenção
a alguns aspetos que podem indicar excesso de
peso. Se não conseguir sentir as costelas do seu
cão ou gato e se a sua cintura não for evidente,
o seu animal provavelmente estará acima do
peso esperado. Outros sintomas, como cansaço
e intolerância ao exercício, devem ser motivo de
preocupação.
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PorSi
A CUIDAR
DOS SEUS
ANIMAIS

O MELHOR PARA PATUDOS
Conheça a nossa gama superior de alimentação
seca para cão PorSi Select.
Está disponível nas versões cachorro, raças
pequenas e adulto. Os ingredientes são
sele
cio
nados para fornecer a quantidade
adaptada de proteínas, fibras, vitaminas e
minerais.
• Contêm carne de frango ou vaca, ou peixe
fresco, com salmão e atum.
• Contêm 34% de arroz, milho integral,
legumes, óleo de peixe rico em ómega 3,
fibras e extratos vegetais.
São elaboradas em colaboração com vete
ri
nários e respondem às necessidades
nutricionais específicas correspondentes à
idade dos cães, morfologia e estilo de vida.

A PENSAR NO SEU GATO
Desenvolvemos a nossa gama de alimento seco
para gato PorSi Select.
Disponível em duas versões:
• Com Carne de Frango Fresca.
• Com Salmão Fresco.
Elaboradas em colaboração com veterinários,
respondem às necessidades nutricionais espe
cíficas correspondentes à idade dos gatos,
morfologia e estilo de vida. Os ingredientes
são selecionados para fornecer a quantidade
adaptada de proteínas, fibras, vitaminas e
minerais.
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Quem não gosta de
os ver felizes?
A nossa marca PorSi também
se preocupa com os seus animais
de estimação. Disponibilizamos
uma oferta completa e muito equilibrada,
que responde às necessidades do seu
cão ou gato, com as respetivas variações
para a idade, porte e estilo de vida.

Carne Fresca
para cão
Dentes fortes e sãos;

Carne Fresca
para gato

Fácil digestão;

pêlo macio e brilhante;

Manutenção do peso
e vitalidade;

digestão ótima;

ideal para atividade
intensa;

peixe Fresco
para cão
Dentes fortes e sãos;
Fácil digestão;
pêlo macio e brilhante;
croquetes adaptados
à maxila do cão;

Defesas naturais
preservadas;
Sistema urinário são;

peixe Fresco
para gato
pêlo macio e brilhante;
digestão ótima;
Manutenção muscular;
Sistema urinário são;

É PorSi, mas também é por cada um dos seus
amigos de quatro patas
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treino
Nos cães, o treino deve começar o mais cedo possível a fim de promover
uma boa socialização do cachorro e consequentemente termos um cão
mais educado e feliz.
É aconselhado que o cão tenha as vacinas, para iniciar o processo de treino numa escola, onde
não só aprenderá os comandos básicos, como senta, deita, fica, mas também comandos mais
elaborados e à medida de cada dono. Deve optar por escolas/metodologia de treino que incentivem
o reforço positivo, uma vez que permitem que o seu cão aprenda de forma divertida e prazerosa.
No caso do gato, não se trata propriamente de um treino, mas sim de educação, uma vez que
também eles entendem/necessitam de regras. É importante impormos limites no que toca ao que
deixamos ou não o nosso gato fazer, até porque o que é intransponível para uns não o é para
outros.
No que toca a socialização é importante que o seu gato seja sociável com outras pessoas, para
facilitar a ida de visitas a sua casa.
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Recompensas
O reforço positivo favorece a
aprendizagem do seu patudo,
adicionando um estímulo a um
comportamento que quer manter
no futuro. As recompensas de
vem s er a d e q ua d a s a o s e u
melhor amigo, seja por biscoitos,
estímulos vocais, brinquedos ou
carinhos!
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COMO FAZER
A HIGIENE
ORAL?

CÃO
A higiene oral deve iniciar-se nas primeiras
fases da vida do cão. Escovar os dentes do
seu amigo regularmente é a maneira mais
eficaz de prevenir problemas orais e para tal
irá necessitar de pasta apropriada, escova de
dentes (também existem próprias para animais)
e também de alguma paciência, pois se o cão
não está habituado a esta rotina, é normal
que nas primeiras vezes, não goste muito da
escovagem. Há também snacks que ajudarão
na prevenção das doenças periodontais e que
vão ajudar na eliminação dos restos de alimento
que se acumulam nos dentes.
Alguns truques para lavar os dentes ao seu cão
1. Deixe o seu cão cheirar a pasta (normalmente
estas têm um odor agradável e do qual eles
gostam);
2. Ponha uma pequena porção desta no seu
dedo e dê a provar ao seu animal;
3. Passe com o dedo nos dentes do seu animal
e veja a sua reação;
4. Faça de toda esta experiência algo positivo,
vá devagar e recompense o seu animal
sempre.

GATO
A falta de higiene oral pode levar à perda de
dentes. E a outras doenças. É importante
este momento, apesar que possa tornar-se
stressante enquanto o seu PET ainda não
estiver habituado.

10

Consulte o seu veterinário para ter a melhor
escova e pasta de dentes dedicada ao seu gato.
1. O segredo é sempre um ambiente tranquilo,
onde o gatinho possa ficar calmo;
2. Dê mimos e faça-o sentir-se relaxado;
3. Comece a lavar os dentes com movimentos
suaves, lentos.

O pêlo do gato
Escovar o pêlo do gato é importante e relaxante para
o seu animal de estimação, além de ser o momento
perfeito para verificar se existem parasitas, como
pulgas e carraças. Manter uma escovagem de
rotina é também um ato de saúde. Os nós no pêlo
podem ser responsáveis por lesões cutâneas e a
ingestão de pêlo excessivo pelo seu gato pode ser
prevenida!
Quando a estação muda, eles precisam de mais
mimo, em vez da escova, pode optar por uma luva
de massagem para escovar regularmente.
Lembre-se:
1. O seu gato precisa de se habituar à rotina.
Escolha a escova indicada para o tipo de pêlo,
e calmamente, escove o pêlo seja curto ou
comprido;
2. Crie a rotina uma vez por semana;
3. Escove sempre o gatinho na direção do
crescimento do pêlo, e depois no sentido
contrário, para remover suavemente os pêlos
soltos e quaisquer nós que se formem.

O pêlo do cão
Os cães, por natureza, precisam de tomar banho
de vez em quando para manter os padrões
básicos de higiene e limpeza do pêlo. Manter o
animal limpo é uma forma eficaz de prevenir
problemas dermatológicos e de controlar a
presença de parasitas externos, portanto,
por defeito, recomendam-se lavagens uma
vez por mês. No entanto, há animais que por
patologias devem fazê-lo de forma mais regular!
Se for o caso, contacte o seu veterinário a fim
de elaborar um plano adequado ao problema
cutâneo do seu melhor amigo.
A escovagem deve ser feita de forma regular
e assume um papel importante, permitindo
remover o pêlo morto e limpar o existente.
A regularidade de banhos e de escovagem do
seu cão variam com alguns fatores:
1. Estilo de vida do animal;
2. Patologias dermatológicas;
3. Raça;
4.Tipo de pêlo.
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brinquedos
e brincadeiras
Uma alimentação equilibrada
e de qualidade deve conter
proteína, gorduras saudáveis,
vitaminas, minerais e fibras.
Os nossos animais, por viverem cada vez mais
em espaços indoor, necessitam de estímulos
adequados, não só físicos, mas também
cognitivos! Os brinquedos são um ponto chave
e cada vez mais são pensados para a raça e
comportamento natural dos nossos patudos!
O gato, naturalmente, gosta de caçar e por
isso prefere brinquedos com movimento,
quanto mais melhor! Muitas vezes os donos
esquecem-se de estimular o comportamento
de brincadeira nos felinos, mas favorecer a
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brincadeira pode ser um aliado no combate
ao excesso de peso dos nossos gatos! Caixas,
torres, canas, bolinhas,… tudo pode ser um bom
motivo para o seu amigo se mexer!
Já o cão, devido à sua variedade de tamanhos
nas diferentes raças, tem uma quantidade
ainda mais ampla de brinquedos. Desde bolas,
a cordas para tração, peluches ou até mesmo
brinquedos para roer, deve procurar aquele que
mais atrai o seu melhor amigo!
Brinquedos para estímulo:
Há também uma vasta gama de brinquedos que
estimulam a parte cognitiva, reforçando alguns
comportamentos através de recompensas
sonoras ou orais.
Manter um cão estimulado é essencial para o
crescimento e saúde do nosso animal!

brincar
é a chave para
a felicidade!
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Ida ao vet

QUANTAS VEZES DEVE LEVAR
O SEU PET AO VETERINÁRIO?
Sabemos que anualmente deve
ser feito um check-up no qual se
faz um exame físico detalhado,
que normalmente é coincidente
com a vacinação anual.
Fatores como a idade podem levar a uma
maior frequência de visitas, no caso dos
cachorros devido à primovacinacão e no
caso dos seniores para check-ups de saúde
e controlos analíticos e/ou monitorização de
doenças crónicas.
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Animais com alterações ou sinais clínicos fora
do normal, devem obviamente ser vistos pelo
médico veterinário, sendo que, no caso de
patologias específicas como doença renal
ou cardíaca, estes controlos devem ser mais
apertados!
É então importante saber que uma regular visita
ao veterinário pode ser essencial para prevenir
problemas maiores e despistar doenças.

Os animais
são membros
da nossa família

e por isso nunca devem
ser deixados para trás!
Alguns estudos demonstram os benefícios
que há em crianças que contactam/crescem
com animais, não só no desenvolvimento de
imunidade, mas também nas competências de
desenvolvimento social/emocional, promovendo
um aumento no nível de serotonina e dopamina,
neurotransmissores que provocam sensação
de bem-estar e relaxamento.
No entanto, é importante não nos esquecermos
que ter um animal é uma responsabilidade e
que se deve fazê-lo de forma consciente!
Antes de ir buscar o seu melhor amigo, pense
em alguns pontos:
1. Tenho tempo para um animal?
2. Tenho espaço?
3. Tenho tempo para passear?
4. Caso adoeça, tenho condições para o tratar?
5. Veja os cuidados necessários: ração, vacinas,
desparasitações
6. O que necessito: tigelas, brinquedos, produtos
de higiene.
Faça uma lista e pondere, nunca tome uma
decisão desta importância por impulso!
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passeios
A hora de ir à rua pode ser o momento
predileto do seu cão, por isso aproveite este
momento a dois para passear e ter um estilo
de vida mais saudável.
Se gosta de praia: um passeio à beira-mar pode ser uma
excelente opção. Há percursos com vista privilegiada para o mar
e com extensões que permitem que o seu cão gaste energia,
procure perto de si uma zona beira-mar que possibilite um
passeio a dois com o som das ondas como barulho de fundo!
Se por outro lado adora o verde, os jardins são sempre uma
excelente opção! Leve a família completa e opte por parques
em que o seu cão possa brincar, mas também onde consiga
passar um bom momento com os seus, jardins com cafés
com esplanada, parques para crianças e outras atividades são
sempre a escolha acertada.
Os parques caninos também podem ser uma boa sugestão,
procure na sua zona de residência o parque mais próximo.
Não se esqueça, na hora do passeio de deixar o local como o
encontrou. Rumamos numa sociedade cada vez mais inclusiva
no que toca aos animais, mas isso acarreta um dever cívico
de manter os espaços públicos limpos e cuidados!
Não se esqueça de apanhar os dejetos do seu cão e evite as
zonas em que o seu acesso é interdito.
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ACOLHER,
CUIDAR
E EDUCAR

Descubra tudo o que precisa
de saber para a chegada
do novo membro.

PRODUTOS A ADQUIRIR
PARA GATOS
Liteira: a escolha da liteira pode ser
importante, uma vez que os gatos são
bastantes sensíveis ao ambiente.
Areia: quanto à areia, há vários tipos aglomerante, sílica, com desodorizante
e aroma, entre outras.
Cama: os gatos gostam de camas altas
e desafiantes, onde possam trepar ou ver
o ambiente que os envolve.
Brinquedos: quanto aos brinquedos, o gato
é um caçador por natureza, gostando de
brinquedos com movimento.
Comedouros: procure materiais facilmente
laváveis e duradouros.
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PRODUTOS A ADQUIRIR
PARA cães
Resguardos: até termos a primovacinação
finalizada, é importante que o cachorro não vá
à rua o que obriga a que os cães façam as suas
necessidades em casa.
Biscoitos de treino: o treino deve ser reforçado
sempre de forma positiva, ter à disposição biscoitos
ou qualquer outra recompensa.
Produtos básicos de higiene: para o pêlo do cão,
é importante ter uma escova adequada ao tipo e
comprimento, ter um corta unhas, escova e pasta
de dentes próprias, shampoo adequado, produtos
para limpeza de olhos e orelhas.
Trela e coleira: quando conseguir começar a usufruir
do passeio com o seu melhor amigo, uma boa trela
e coleira podem fazer toda a diferença.

Vacinação
De acordo com a vacinação, deve iniciar-se
por volta das 8 semanas do cachorro, na qual,
abran
ge
mos doenças como esgana, parvovirose,
hepatite, leptosp irose e parainfluenza. No caso
dos gatos, iniciamos também a primovacinação
às 8 semanas, contra rinotraqueite felina,
panleucopenia felina e calicivirose.
Após a primeira administração deve ser efetuado
um reforço após um mês para que o seu gatinho
esteja bem protegido.

Desparasitação
Quanto à desparasitação interna, esta deve ser até
aos 3 meses de 15 em 15 dias, dos 3 aos 6 meses de
forma mensal e após os 6 meses passa a trimestral.

Identificação Eletrónica
Deve tratar da identificação eletrónica, hoje em dia
é obrigatória em cães, gatos e furões, devendo esta
ser colocada até aos 120 dias de vida.
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CUIDADOS
CÃES IDOSOS

Alterações corporais e diminuição
das funções fisiológicas
Com o avanço da medicina vete
rinária cada vez mais os nossos
melhores amigos duram mais
tempo, o que nos leva a lidar com
uma população crescente de cães
idosos/pacientes geriátricos.
Lidar com estes pacientes é totalmente
diferente e é importante que os donos estejam
cada vez mais preparados para lidar com os
seus seniores.
Quando falamos na geriatria, falamos em
problemas como senilidade/disfunção cognitiva,
alterações corporais e diminuição das funções
fisiológicas, assim como a morte.
O envelhecimento trata-se de um processo
fisiológico e multifatorial, que leva inevitavel
mente a um declínio das funções dos órgãos e
dos tecidos.
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CUIDADOS MÉDICOS
No que toca aos cuidados médico veterinários,
assim como nos humanos, é na idade jovem
e na geriátrica que os animais necessitam de
controlos mais regulares, por motivos distintos:
se no caso dos mais novos devido à primo
vacinação, no caso dos seniores para controlo
de doenças crónicas e melhorar a qualidade de
vida.
É importante fazer-se checkups com mais
regularidade e que sejam realizados alguns
exames específicos, como análises san
guín eas, exames de imagem (ecocardio,
ecografias, etc.).
Também a anamnese por parte do clínico
é fundamental nesta fase, através de
questionários que procurem alterações de
comportamento, só assim é que o seu veterinário
poderá elaborar o plano mais correto para o seu
animal.

PLATAFORMA DE ADOÇÃO ANIMAL DO INTERMARCHÉ

COMO
AJUDAR
SEM ADOTAR
A plataforma AMIGA-ME
é um projeto de responsabilidade
social do Intermarché que apoia
e promove várias Associações de
Adoção Animal a nível nacional.
Ou seja, o sítio certo para
conhecer um novo amigo.

Compre os vales solidários
disponíveis na sua loja Intermarché,
ou Loja Online, várias vezes ao
longo do ano. Os donativos são
entregues aos cães e gatos para
adotar das Associações de apoio
aos animais inscritas na
plataforma AMIGA-ME.

TEM UMA
ASSOCIAÇÃO?

Ao fazer parte da plataforma
AMIGA-ME, poderá divulgar a sua
Associação e amigos que existem
para adoção, junto dos utilizadores
das nossas plataformas digitais,
e receber donativos em forma
de alimentação.

21

Que Obrigações tem
o Consumidor ENQUANTO
DONO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO?
Além do acesso básico a água e comida, os donos têm
de garantir aos animais vacinas, cuidados veterinários e formas de identificação.
Os consumidores mudaram e mostram-se mais
atentos e preocupados e baseiam as suas escolhas em
informação rigorosa, promotora de hábitos saudáveis e
com a preocupação de terem pouco impacte ambiental.
Estas mudanças nos hábitos dos agregados familiares
incluem os animais de es timação, que já são
considerados como um elemento da família. Os donos
continuam a ser considerados “proprietários” dos
animais, mas não têm o direito de lhes provocar dor ou
de exercer maus-tratos que resultem em sofrimento,
abandono ou morte. Legalmente, estão obrigados a
assegurar o respeito por cada espécie, assim como pela
sua saúde e bem-estar. Além do acesso básico a água e
comida, os donos têm de garantir aos animais vacinas,
cuidados veterinários e formas de identificação.
Não basta ter um animal e dizer que ele faz parte da
família é preciso ter em consideração as obrigações
que existem. A identificação eletrónica (microchip) é
desde 2004 obrigatória para algumas categorias e
passou a obrigatória para todas as categorias a partir
de 1 de julho de 2008. Na via pública, cães e gatos
devem circular com peitoral ou coleira a indicar o nome
e o contacto do dono. Os cães de raças potencialmente
perigosas devem usar ambos. A menos que andem pela
trela, os cães são obrigados a trazer açaime e a estar
acompanhados pelo dono.
O abandono e os maus-tratos a animais de estimação
são crimes públicos, puníveis com prisão ou multa. As
mesmas penas aplicam-se a situações
que ponham em causa a segurança
e o bem-estar dos animais ou a
saúde pública. Quem causar
lesões (com ou sem intenção),
terá de indemnizar o dono ou
a entidade que socorreu o
animal.
Um seguro de respon
sab il id ade civil garante
pagamento de eventuais
danos causados pelo

seu animal de companhia. Com um investimento
um pouco superior, já é possível g a r a n t i r t a m b é m
a s despesas de saúde do seu amigo de quatro patas.
Alguns seguros para animais incluem ainda coberturas
de assistência, que servem para obter informação
sobre clínicas veterinárias, escolas de treino ou forma
lid ad es legais ou ainda para solicitar serviços de
transporte do animal e entrega de medicamentos.
Cada consumidor fará as suas próprias contas e analisará
o peso que um seguro destes terá no seu orçamento
familiar. O compromisso da DECO PROTESTE, enquan
to organização de defesa do consumidor, é o de ajudar a
tomar as melhores decisões.
A pensar nesta realidade, fizemos uma parceria
com a maior seguradora nacional, que agora passa a
disponibilizar aos subscritores da DECO PROTESTE
condições especiais na subscrição do Seguro de Saúde
Animal Fidelidade Pets.
Elegemos a Fidelidade Pets por ser a Melhor de Teste
DECO PROTESTE e porque para além do prémio
competitivo, associa qualidades que o distinguem dos
demais: check-up gratuito, porque os cuidados dos
animais fazem-se também com a prevenção e porque é
um seguro sem idade limite de permanência se subscrito
até aos 8 anos, protegendo os nossos animais também
na velhice. Adicionalmente, permite total liberdade de
escolha dos prestadores, pelo que pode continuar a
levar o animal ao veterinário da sua confiança.
O prémio varia de acordo com aspetos como a raça, a
idade do animal ou o facto de ser, ou não, esterilizado.
Com esta parceria, os subscritores da DECO PROTESTE
que aderirem ao seguro recebem ainda FidCoins que
podem ser trocados no site da Fidelidade por vouchers
em marcas como a Spotify, Amazon, Netflix, entre outras.
Somos TODOS consumidores e na missão de oferecer
as melhores escolhas aos consumidores portugueses
incluímos também os nossos amigos de quatro patas,
que tanto carinho e amor nos dão.

Rita Rodrigues,
Head of Public Affairs & Media Relations
DECO PROTESTE

SIM! HÁ UM SEGURO QUE
PROTEGE A SAÚDE DOS ANIMAIS.
CHECK-UP

SEM IDADE LIMITE
DE PERMANÊNCIA

TELEPET 24H/7

ASSISTÊNCIA

ESTERILIZAÇÃO

Prevenir doenças para
antecipar um melhor
nível de vida.

Proteger o seu animal
também quando for mais
vulnerável.

Receber apoio telefónico
por enfermeiros
veterinários.

Realizar uma cirurgia
ou vacinar o animal no
profissional da sua confiança.

GRATUITO

E VACINAS
(OPCIONAL)

O Seguro de Saúde Animal Fidelidade Pets permite responder às necessidades dos cães e gatos de
companhia e está ao alcance das bolsas dos seus zelosos donos. Com esta Parceria, os subscritores
DECO PROTESTE podem optar entre 3 níveis de proteção, beneficiam de um Check-Up gratuito (consulta
de observação e exames de diagnóstico) e de assistência telefónica veterinária. Pensado também para
apoiar os seus animais na velhice, não tem limite de idade se subscrito até aos 8 anos de idade. Na
adesão, os subscritores DECO PROTESTE recebem até 2.500 FIDCOINS para trocar por vouchers nos
parceiros Fidelidade *.
(* Aplicável apenas na subscrição de seguros para novos animais de companhia.)

Conheça todas
as vantagens
SUBSCRITOR
DECO PROTESTE

Parcerias
deco.proteste.pt/cartao-deco-mais/seguros
Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

O segredo
mais conhecido
para cuidar
dos patudos
é dar-lhes
amor
e atenção.

