Dicas Para Viajar Com O Seu Pet
Levar consigo o seu cão pode tornar as férias mais divertidas para todos, se for
cuidadosamente planeado. Aqui ficam algumas dicas para fazer da viagem algo a repetir.
Saúde & Segurança
• Check-up! Faça uma visita ao seu veterinário antes de partir numa grande viagem.
Certifique-se que todas as vacinas estão actualizadas e leve os boletins consigo.
Para viajar de avião necessitará um certificado de saúde passado pelo seu
veterinário.
• Para manter o cão saudável durante a viagem deve levar consigo alguma da sua
comida habitual e bastante água. Não se esqueça de algum medicamento que possa
precisar.

Caixas de Transporte
As caixas de transporte são um excelente meio de manter o seu cão seguro dentro do
carro e são obrigatórias no caso do meio utilizado ser o avião. Podem ainda ajudá-lo a
manter o seu cão livre de sarilhos no hotel ou em casa dos seus amigos.
Estas caixas podem ser encontradas em quase qualquer loja de animais. Tenha em
atenção as seguintes características quando comprar:
• Que tenha dimensão suficiente para permitir que o cão se levante, se volte e se deite;
• Forte, com pegas que permitam um manuseamento confortável e um interior livre de
qualquer saliência ou objecto que possa magoar o cão;
• Estanque com o fundo forrado de material absorvente;
• Ventilação de ambos os lados e se possível com protecção exterior contra o bloqueio
de ar;
• Local onde possa colocar uma etiqueta que diga Animal Vivo ou “Live Animal”, no
caso de ir para o estrangeiro, com o nome do dono, morada e telefone. Não esquecer
a setinha a indicar o topo;
• Equipe a caixa com uma esteira confortável e o brinquedo favorito do seu cão.

Identificação
No caso do seu cão fugir durante a viagem, pode aumentar significativamente as
hipóteses de o recuperar se o identificar convenientemente:

• Certifique-se que tem uma coleira e trela de qualidade. A coleira deve ter uma placa
de identificação com o nome do cão, o seu nome e o seu n.º de telefone;
• Considere uma forma permanente de identificação, como o microchip;
• Traga uma foto recente do seu cão na carteira.

Viajando de Carro
• Deixe que o seu cão se habitue ao carro. Para isso permita que ele se sente ao seu lado
sem saírem da garagem, depois comece por levá-lo em passeios curtos;
• Evite os enjoos deixando que o cão viaje de estômago vazio, no entanto tenha sempre
bastante água disponível;
• Mantenha uma boa ventilação no interior do veículo. Se o cão viajar numa caixa
certifique-se que o ar fresco consegue lá chegar;
• Não deixe o seu cão viajar com a cabeça de fora, através da janela, pois pode resultar
em ferimentos na vista;
• Nunca deixe o seu cão viajar na caixa de uma carrinha pickup. Isto é extremamente
perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou mesmo morte;
• Pare frequentemente para desanuviar e fazer um pouco de exercício. Se o cão se
aliviar deve sempre auxiliar-se das luvas ou saco de plástico para apanhar os
dejectos e deitar no lixo;
• As viagens de carro são aborrecidas para todos, por isso instrua as suas crianças para
não incomodarem ou maçarem o cão dentro do carro;
• Nunca deixe o seu cão sem vigia dentro dum carro fechado, especialmente no Verão.
Se tiver de se afastar do carro, nomeie um membro da família para ficar com cão.

Viajando de Avião
• Cada companhia aérea tem as suas próprias regras para transporte de cães. Deve
informar-se por telefone e preparar tudo com bastante antecedência;
• As companhias requerem certificados de saúde e boletim de vacinas em dia;
• Algumas companhias podem recusar-se a transportar animais se existir uma situação
de calor ou frio extremo;

• Os cães que viajarem no porão de carga devem fazê-lo numa caixa que esteja em
conformidade com as especificações exigidas pela companhia aérea. Cães pequenos
podem viajar junto dos seus donos embora também em caixas apropriadas.

Viajando de Comboio, Autocarro ou Barco
• Se pretender viajar com o seu cão de comboio ou barco é provável que tenha uma
desilusão. Nestes transportes, quando se trata de grandes viagens, normalmente não
é permitido transporte de animais, no entanto, o melhor será informar-se junto do
transportador pois cada um tem as suas regras;
• Se pretender fazer um cruzeiro é provável que se saia melhor pois alguns paquetes
luxuosos fornecem alojamento especial e refeições grátis para cães. No entanto,
mais uma vez, deve informar-se bem de todas as condições junto do transportador
antes de decidir levar o cão consigo.

O Alojamento
• Descubra que hotéis existem no seu percurso que permitem a estadia de cães. Muitos
não aceitam em absoluto, outros têm restrições ao nível da raça e tamanho;
• Se o seu cão for autorizado a ficar no hotel, tenha o máximo cuidado para respeitar os
outros clientes, pessoal e a propriedade em si;
• Mantenha o seu cão o mais sossegado possível;
• Não deixe o cão sozinho. Muitos cães ladram ou destroem a propriedade se ficarem
sozinhos num local estranho;
• Pergunte ao recepcionista onde deve levar o cão a passear e aliviar-se. Nunca se
esqueça de deixar tudo limpinho;
• Deixe o quarto sempre nas melhores condições, bem como outros locais onde tenha
estado com o seu cão.
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