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CAPÍTULO I 
NORMAS GERAIS E 
DE ACESSO 

1.- O presente regulamento destina-se a regular as condições de entrada de cães 
no Evento  Dog  Summit  e  as  obrigações  a  que  estão  sujeitos  os  tutores  e/ou 
responsáveis dos cães.

2.- O  ato  de  aquisição  do  bilhete  confirma  o  conhecimento  e  aceitação  de  
todas estas  regras  e  normas  de  segurança.  O  não  cumprimento  de  qualquer  
uma poderá resultar numa expulsão do evento e possíveis consequências judiciais.

3.- Todos os cães e os seus tutores/responsáveis que entrem nas instalações ficam 
sujeitos ao cumprimento das regras e normas de segurança  

1.- Só  é  admitida  a  entrada  de  cães,  não  sendo  permitida  a  entrada  de  
outros animais.

2.- É  expressamente  proibida  a  entrada  de  qualquer  cão  com  estrangulado-
ras, coleiras de picos, coleiras de choques e arneses bocais. 

Artigo 3º -Proibições

1- A Organização, nas situações que entenda pertinentes, reserva-se ao direito de 
solicitar ao tutor do cão que lhe coloque um açaime durante a admissão ou visita, 
disponibilizado pela mesma.

2- A Organizaçãoreserva-se ao direito de, caso seja detetada alguma situação 
grave de  agressividade/reatividade  dentro  do  evento  que  coloque  a  segu-
rança  dos demais em causa, a retirar o cão do evento. 

Artigo 1º - Normas e contrato 

Artigo 2º - Regras e normas de segurança
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3.- Estão  impedidos  de  entrar  cães  que  se  encontrem  visivelmente  debilita-
dos, doentes ou que não apresentem as devidas condições de higiene.

4.- Não é permitida a entrada a cadelas com o cio.

5.- É expressamente proibida a troca/venda de qualquer cão.

6.- São proibidas todas as violências contra animais, considerando-se como tais os 
atos consistentes em, sem necessidade, se infligir a morte, o sofrimento cruel e 
prolongado ou graves lesões a um animal. (Convenção Europeia para a Proteção 
dos Animais de Companhia)

1.- Todos  os  cães  devem  seracompanhados  por  uma  pessoa maior  de  idade, 
portador de documento de identificação, que tem o dever especial de o vigiar, de 
forma a evitar que este ponha em risco a vida ou a integridade física de outras 
pessoase/ou cães.

2.- Cada tutor poderá fazer-se acompanhar no máximo por 2 (dois) cães. 

3.- É absolutamente obrigatório   o  uso,por   todos   os   cães   que   circulem nas 
instalações,de coleira/peitoral e trelanão extensível e com comprimento não 
superior a 1 metro, no qual deve estar colocada o nome e morada ou telefone 
doseu tutor.  

4.- Apresentação do boletim sanitário, incluindo todas as medidas profiláticas, de 
identificação e de vacinaçãoprevistas na lei.

- Recolha dos  dejetos  sólidos produzidos pelos  seus  cães,  através  de  meios 
higiénicos,  como  seja  mediante  a  utilização  de  sacos,  os  quais  devem  ser 
devidamente fechados e colocadosem contentores de deposição indiferenciada 
existentes no recinto.  

5.- Se o cão for considerado perigoso1 ou potencialmente perigoso2, é obrigatório 
o uso de açaimefuncional, tal como previsto na lei.

6.- Os Tutores estãoobrigados a garantir que a circulação dos seus cãesdentro do 
evento é efetuada de forma a respeitar a natureza e a expressão dos comporta-
mentos  naturais  dos  seus  animais, ao mesmo tempo não colocandoem causa  
de  forma  desrazoável  a paz  e  a  segurança  de  outros  animais,  de transeuntes 
e do ambiente.

Artigo 4º -Obrigações 
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2 Animal potencialmente perigoso–qualquer animal que, devido às características 
da espécie, ao comportamento agressivo, ao tamanho ou à potência de mandíbula, 
possa causar lesão ou morte a pessoas ou outros animais, nomeadamente os cães 
pertencentes às raças previamente definidas como potencialmente perigosas em 
portaria do membro do Governo responsável pela área da agricultura, bem como 
os cruzamentos de primeira geração destas, os cruzamentos destas entre si ou 
cruzamentos destas com outras raças, obtendo assim uma tipologia semelhante a 
algumas das raças referidas naquele diploma regulamentar;

LISTA de raças de cães e os cruzamentos de raças potencialmente perigosos
(Portaria 422/ 2004 de 24 Abril)
 •Cão de fila brasileiro.
 •Dogue argentino.
 •Pit bull terrier.
 •Rottweiller.
 •Staffordshire terrier americano.
 •Staffordshire bull terrier.
 •Tosa inu.

1 Animal perigoso–qualquer animal que se encontre numa das seguintes 
condições:

 •Tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma pessoa;
    •Tenha ferido gravemente ou morto um outro animal, forada esfera de bens 
      imóveis que constituem a propriedade do seu detentor;
    •Tenha sido declarado, voluntariamente, pelo seu detentor, à junta de freguesia 
     da sua área de residência, que tem um carácter e comportamento agres 
     sivos.
    •Tenha sido considerado pela autoridade competente como um risco para a       
     segurança de pessoas ou animais, devido ao seu comportamento agressivo ou 
     especificidade fisiológica;
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Acesso de Canídeos 
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CAPÍTULO II 
NORMAS DE ACESSO PARA
ASSOCIAÇÕES, CANIS E INSTITUTOS 

1.- Todas as regras mencionadas acima no capítulo I no Regulamento Para Acesso 
de Canídeos aos Eventos e Ativações.

2.- Não é permitida a venda de estranguladoras, coleiras de picos, coleiras de 
choque, arneses bocais e de quaisquer outros produtos que provoquem dor ou 
desconforto(físico ou mental)ao cão.

3.- Não é permitida a adoção de cães no Evento.

4.- No caso de levarem cães para incentivo à adoção, cada cão:
  a.terá que ter um voluntário a acompanhá-lo permanentemente;
  b.apenas poderá estar no evento no máximo duas horas;
  c.deverá estar devidamente identificado com um dístico que o permita distin-
           guir como cão para adoção;
  d.deveráestarvacinado e sem lesões ou doenças 
            transmissíveis a pessoas;e.deverá ser sociável com cães e pessoas.

5.- Compete às associações/canis/institutosa vigilância dos seus próprios stands, 
sendo da sua inteira responsabilidade a segurança dos materiais e produtos expos-
tos..

Artigo 5º -Normas para a presença de cães de Associações, Canis e Institutos


