
                                                                                       

 

 

 

 

Comunicado de Imprensa 

Janeiro 2017 

 

11ª Exposição do Mundo Animal 

Expozoo 2017 na Exponor entre 14 e 15 de janeiro 

 

A Expozoo 2017 - 11ª Exposição do Mundo Animal, a primeira feira do ano da Exponor, 

estará entre os dias 14 e 15 de janeiro de 2017, em Leça da Palmeira, Matosinhos. 

Em simultâneo e como já é habitual, a Exponor também irá receber a Exposição Canina 

Internacional do Norte, organizada pelo Clube Português de Canicultura, que regressa a 

Matosinhos para maravilhar e deixar de “boca aberta” pequenos e graúdos. 

A Expozoo, uma feira da responsabilidade da Exponor que existe desde 1997, é o maior 

evento nacional dedicado aos animais e tem como público-alvo os apaixonados pelos 

animais de companhia e os profissionais das áreas da medicina e saúde veterinária, 

distribuição, produção e pet grooming. Criada com o objetivo de dinamizar o setor e 

servir uma área de negócio em franco crescimento, a Expozoo é uma plataforma entre a 

oferta e a procura, que irá colocar, durante dois dias, em exposição produtos, 

equipamentos e serviços para animais. 

O negócio Pet chegou a Portugal em meados de 1987 e, desde então, o animal é visto, 

cada vez mais, com um elemento da família que ganhou o seu lugar na sociedade. 

Estima-se que existam cerca de 2 milhões de cães e 1,2 milhões de gatos nos lares 

portugueses. Dados divulgados em 2015 indicavam que o mercado de retalho de 

produtos para animais de companhia movimentou cerca de 190 milhões de euros, 

cresceu 1,5 em volume de negócio e 2% em quantidade vendida. 



                                                                                       

 

 

 

Para além do espaço de exposição, o programa da Expozoo também irá contar com um 

vasto leque de atividades paralelas de caráter lúdico e didático, algumas especialmente 

dedicadas aos mais novos, mas que prometem animar e captar o interesse de toda a 

família, e com espaços de partilha de conhecimento para apresentar as principais 

tendências do setor. 

Na edição de 2016, a Exponor recebeu 35.412 mil visitantes (o valor mais alto registado 

até à data), 60 expositores (indústria de pet food e pet care), 600 animais exóticos, 436 

animais de companhia, 457 criadores de cães nacionais e 572 internacionais (dos quais 

451 espanhóis) e 5000 cães. 

 

Horário 

14 janeiro – 10 às 21h 

15 janeiro – 10 às 19h 

Preço 

3€: A partir dos 12 anos 

1€: Dos 4 aos 12 anos 

Entrada gratuita: Até aos 4 anos 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da Expozoo: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 7814436 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98 

www.jervispereira.pt 
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