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O PET FESTIVAL ABRE JÁ AMANHÃ E DECORRE DE 20 A 22 DE MAIO, NAQUELE QUE É 

CONSIDERADO O MAIOR EVENTO DEDICADO AOS ANIMAIS DE COMPANHIA E SUAS 

FAMÍLIAS 

 

 

O PET FESTIVAL - Festival da Família e dos Animais de Companhia, promovido pela 

Fundação AIP, abre já amanhã, dia 20 de Maio e decorre até Domingo, dia 22 de Maio. 

Para além de juntar todos os entusiastas, adeptos e amigos dos animais de companhia, 

promete ser também o maior encontro em Portugal, num evento exposicional, de animais 

de companhia das mais variadas espécies e raças. Em destaque:  

• Mais de 3.000 animais de várias espécies e raças vão estar em exposição: Cães, 

gatos, aves, equídeos, répteis, exóticos, peixes, roedores, pequenos mamíferos, 

animais de quinta e até alguns insectos que já conquistaram o estatuto de animais 

de companhia. 

 

• Participam no Pet Festival 100 expositores, de áreas de negócio de influência 
deste sector, nomeadamente de alimentação, cuidados e higiene, bem-estar e 
protecção animal, acessórios, equipamentos, serviços e animação, numa acção 
de contactos b2c onde as empresas podem interagir directamente com o 
consumidor final. 
 

• Estão agendadas mais de 150 actividades destinadas às famílias e aos seus 

animais de companhia. Muitas das acções estão dirigidas às crianças e jovens, 

procurando sempre realçar e chamar a atenção para a temática dos cuidados 

com os animais e para a Adopção Consciente.  

 

• Na edição de 2020, foram 4.000 os animais de companhia, que acompanhados 

pelas suas famílias humanas, encheram de animação e muita diversidade os 

pavilhões da FIL. 

Este é o único grande evento em Portugal onde se incentiva todos os visitantes a 

participar no evento acompanhados pelos seus animais de companhia. Durante os três 

dias são desafiados a experimentar um conjunto de actividades lúdicas, desportivas e 

formativas normalmente apenas acessíveis a animais de competição e a criadores 

especializados.  

É também um evento inclusivo às várias comunidades de entusiastas. Algumas dessas 

comunidades movem-se pela competição, outras pela componente desportiva e outras 

pela componente emocional. Todas procuram a partilha de informação, a partilha de 

experiências e a disseminação de boas práticas relativamente ao bem-estar dos animais. 
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• Informações sobre o evento em: www.petfestival.fil.pt 

 

• Agenda das actividades em: https://petfestival.fil.pt/agenda-3/ 

 

• Bilhetes à venda em: https://tickets.fil.pt/events/pet22 

 

• Horário:  20 de Maio | 14h00 – 22h00 

                21 de Maio | 10h00 – 22h00 

                22 de Maio | 10h00 – 20h00 

 
 

• Pavilhões 3 e 4 na FIL – Parque das Nações 

  

 

Contactos Press Pet festival 

Sandra Tereso – sandra.tereso@ccl.fil.pt 
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