E Se Um Dia

o Seu Animal

Desaparecer?

Todos os dias, desaparecem centenas de animais em
Portugal, mas a esmagadora maioria dos desaparecimentos
era evitável com algumas medidas básicas de protecção.
Perdidos e desorientados, os animais passam por muitas
dificuldades para encontrar alimento, água e abrigo, sendo
que muitos deles não sobrevivem aos inúmeros perigos da
rua. A prevenção é o melhor remédio!
Para mais informações ou em caso de desaparecimento, consulte:

www.encontra-me.org

Evitar Que Um Animal Desapareça
Não deixe o seu animal passear
sozinho no exterior! Fora de casa,
os animais ficam expostos a inúmeros
e graves perigos, tais como atropelamento, doenças, maus-tratos, rapto
ou envenenamento. Além disso, os
animais podem desorientar-se ou
seguir um potencial parceiro de
acasalamento e não conseguir regressar
a casa. Igualmente importante é não
permitir que os gatos tenham acesso
a telhados ou quintais adjacentes. As
coisas correm sempre bem para quem
deixa o seu animal sair sozinho até ao
dia em que o animal é atropelado, é
maltratado ou desaparece de vez.

Identifique o Seu Animal!
O regresso a casa de um animal
perdido depende em grande medida
da existência de identificação. Não
descure esta medida tão importante.
Além do microchip, identifique também
o seu animal com uma medalha visível
com contacto telefónico (dois números
de telefone, de preferência). No caso
dos gatos, deve usar-se uma coleira
elástica/extensível. Lembre-se de que,
quanto mais eficaz e completa for a
identificação do seu animal, maiores
serão as probabilidades de o ter de
regresso a casa.

Passeie o seu cão pela trela! Quando sair com o seu cão para passear ou ir ao
veterinário, leve-o sempre pela trela, segurando-a firmemente com a mão. Mesmo
que o seu cão seja obediente, o instinto está sempre presente. Entre outros
imprevistos, o seu cão pode escapar em perseguição a outro animal ou fugir
assustado por outro animal ou por algum ruído forte (como o motor de uma mota).
Transporte o seu gato dentro de uma
transportadora! Sempre que sair com
o seu gato (para ir ao veterinário ou
em viagem, por exemplo), leve-o dentro de uma transportadora apropriada.
Nunca o transporte ao colo nem solto
dentro de uma viatura. Ao sair do seu
ambiente, um gato facilmente se
assusta com ruídos ou elementos
estranhos, podendo fugir.
Não deixe o seu animal acessível a
terceiros! Muitos animais são raptados para serem explorados para procriação, venda
ou lutas de cães. Nunca deixe o seu animal preso a um poste ou dentro do carro
enquanto vai às compras. Se tiver um espaço exterior, evite deixar o seu animal sozinho
nesse local enquanto não está ninguém em casa e muito menos durante a noite.

Mais medidas importantes para evitar desaparecimentos:
www.encontra-me.org/evitar
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