
                                                                                       

 

 

 

 

Comunicado de Imprensa 

Janeiro 2017 

 

Expozoo e Exposição Canina Internacional do Norte levaram 

muitos visitantes à Exponor 

Negócio Pet ganha cada vez mais terreno junto dos 

consumidores nacionais 

 

Foram cerca de 30 mil os visitantes que no fim-de-semana (de 14 e 15 de janeiro) 

passaram pela Exponor para visitar a Expozoo - 11ª Exposição do Mundo Animal e a 

Exposição Canina Internacional do Norte, assistir a concursos e competições de beleza 

animal, ver exposições de animais das mais diversas espécies e participar nos workshops 

e seminários sobre as novidades do setor. 

Durante dois dias, o público pode conhecer os produtos e serviços, alguns inovadores, de 

85 empresas expositores da indústria de pet food e pet care, apreciar 600 animais de 

companhia e exóticos, ver o trabalho de 1075 criadores de cães, oriundos de 21 países, e 

apreciar a beleza de 3695 cães. 

Para além do espaço de exposição, a Expozoo também desenvolveu um vasto leque de 

atividades paralelas, de caráter lúdico e didático, algumas especialmente dedicadas aos 

mais novos - Espaço PlayKids, Concurso Nacional de Ouriços Pigmeus, Mostra de Coelhos 

Anões, Exposição de Aquarofilia, Exposição de Aves, Show de Araras, Exposição de 

Animais Exóticos e o Espaço Dartacão (com demonstrações de obediência, busca e 

salvamento) – que acabaram por envolver e captar o interesse de todos os visitantes. 



                                                                                       

 

 

 

 

O primeiro dia, ficou marcado pela realização de workshops e seminários sobre o setor 

(Nutrição para cães e Cuidados básicos de groomming para cães e gatos, Interação 

Assistida com Animais), que despertaram o interesse dos profissionais e do público em 

geral. 

No domingo, os visitantes assistiram à 1ª edição do Top Groomer Kid, uma competição 

onde os mais novos foram postos à prova na arte do grooming, e ao 5º Campeonato de 

Grooming, que tem como objetivo dinamizar e dignificar a profissão de groomer em 

Portugal. 

A 11ª edição da Expozoo veio confirmar que cada vez mais a indústria de pet food 

(alimentos para animais de estimação) e de pet care (produtos e serviços de estética 

higiene e limpeza para animais) ilustra a forma como os “donos” pensam nos seus 

animais de estimação (considerando-os como um membro da família) e que este é um 

setor que continua a crescer, registando, de ano para ano, um aumento em volume e em 

valor. 

Para a Exponor, organizadora da Expozoo e anfitriã da Exposição Canina internacional do 

Norte, a edição de 2017 foi um sucesso, confirmando, uma vez mais, a Expozoo como o 

maior evento nacional dedicado aos animais de companhia. 

 

 

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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