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REGRESSO DO PETFESTIVAL MARCADO PELA ELEVADA 

SATISFAÇÃO DOS VISITANTES 

 

 

O PET FESTIVAL - Festival da Família e dos Animais de Companhia, promovido pela 
Fundação AIP, que decorreu no passado mês de Maio, mobilizou cerca de 15.000 

entusiastas, adeptos e amigos dos animais de companhia, num encontro que marcou o 

regresso deste evento à FIL, numa edição dedicada ao tema da “Adopção Consciente”. 

Assim, foram mais de 3.000 animais de várias espécies e raças que estiveram presentes 

e se deram a conhecer pelas 21 áreas temática em exposição e em mais de 160 

actividades destinadas às famílias e aos seus animais de companhia, tais como 

Workshops de Obediência e Agility, Encontros de Raças Portuguesas, Sessões de 

Fotografia, Passeios de Charrete, o Maior Aquário Móvel da Europa, entre outras, que 

fizeram as delícias dos miúdos e graúdos. 

Para Bruno Ferreira, gestor do Pet Festival, “esta edição trouxe indicadores muito 

positivos”, destacando não só o elevado grau de satisfação dos visitantes, “com 99% a 

afirmarem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a visita”, mas também com o 

feedback recebido por parte dos expositores.  

O PET FESTIVAL contou com a participação de cerca de uma centena de empresas e 
entidades do sector, nomeadamente de alimentação, cuidados e higiene, bem-estar e 

protecção animal, acessórios, equipamentos, serviços e animação, tendo a oportunidade 

de interagir directamente com o consumidor final e lançar alguns novos produtos. 

Bruno Ferreira destacou ainda que “65% dos visitantes veio em família. Esta é uma 

tendência que temos vindo a confirmar e que demonstra que o PET FESTIVAL é cada vez 

mais um evento abrangente capaz de motivar todos os membros da família, incluindo os 

próprios pets que são sempre bem-vindos” 

De salientar que a Adopção Consciente, tema em destaque, contou uma vez mais com a 
presença das entidades que promovem o acolhimento, cuidados e adopção dos animais 

de companhia. De acordo com a “Animalife”, um dos parceiros do evento, 33 cães e 59 
gatos, encontraram uma nova família. 
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De destacar ainda outros números que resultaram do inquérito realizado a mais de 500 

visitantes durante o evento: 

• Foram muitos os visitantes que se fizeram acompanhar pelos seus animas 

de estimação, tendo sido possível contabilizar a presença de 812 cães, 20 

gatos, 1 ave, 4 repteis, 2 furões, 2 coelhos e 1 ouriço que contribuíram para 

encher de animação e muita diversidade os pavilhões da FIL (*); 

 

• 92,6% dos visitantes inquiridos possui um animal de estimação;  

o Cão:  56%  
o Gato: 19% 
o Pequeno Mamífero: 6% 
o Aves: 4,5% 
o Peixe: 4,2% 
o Répteis / Exóticos: 1,5% 
o Animais de Quinta: 1,2% 

 

• 99% ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a visita; 

• 100% recomendaria a visita a amigos ou familiares; 

• 99,7% demostraram intenção de repetir a visita em 2023; 
 
 
*Controlo efectuado em estreita colaboração com a Faculdade de Medicina Veterinária, da Universidade de 
Lisboa, que assegurou a vigilância e cumprimento das normas e regulamentos instituídos para a entrada de 
animais em eventos.  

 
 
 
A próxima edição já tem data marcada e ocorrerá de 27 a 29 de Janeiro de 2023. 
 
Mais informação em: www.petfestival.fil.pt 
Contactos Press: sandra.tereso@ccl.fil.pt 
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