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Cuidar

dos animais
com carinho...
Se os animais ocupam um lugar cada vez maior
na vida das pessoas, não é só pelos avanços
da ciência, mas também pelo contributo que
os Médicos Veterinários lhes têm dedicado! O
Grupo Animar tem duas décadas de história e está
fortemente motivado em estimular este papel!

“Cuidar com Carinho dando sempre o nosso melhor” é o
lema dos 32 colaboradores (15 médicos, 8 enfermeiros e 9
auxiliares) que integram esta grande família! É com orgulho e
este espírito e motivação que Miguel Matos (sócio-gerente do
Grupo) procura agregar profissionais de diferentes gerações,
com diferentes experiências no intuito de formar uma equipa
sólida, dinâmica e fortemente motivada em deixar uma marca
na sociedade!
Nesta equipa encontramos profissionais com mais de 15
anos de carreira ao lado de jovens que agora iniciam a sua
vida profissional misturando sabedoria e competência, com a
irreverência e dinamismo próprios da juventude! Dar melhor
em cada caso, esgotando todas as possibilidades é o objectivo
comum a todos, sentindo que juntos são mais fortes!
E porque o futuro passa por prevenir patologias, o Grupo
aposta fortemente em produtos e serviços que aumentem a longevidade e o bem estar dos animais de estimação! Um horário
alargado das 08:00 às 22:00 permite disponibilizar “consultas
de vacinação, desparasitação, comportamento ou controlo de

peso a todos os que nos procuram!” No entanto também é
preciso dar resposta às restantes situações daí que o hospital
esteja durante 24 horas dotado de meios técnicos e humanos
de diagnóstico como Rx, Ecografia ou análises laboratoriais,
que permitem atender rapidamente casos urgentes como partos,
atropelamentos ou intoxicações.
Atualmente há um cuidado maior para com os animais de
estimação, constatando-se uma preocupação crescente em
preparar a chegada do novo membro, no entanto ainda há
famílias que adquirem um animal por mero impulso ou vontade
extemporânea, não estando cientes dos cuidados ou implicações que estes exigem! Um breve diálogo com o seu Médico
Veterinário antes da escolha de um animal de raça grande ou
pequena, pêlo curto ou comprido, macho ou fêmea poderão ser
fundamentais para evitar problemas futuros e obter uma relação
mais próxima e duradoura!
Para terminar, Miguel Matos deixa uma palavra de agradecimento a todos os clientes que fazem parte desta enorme família,
prometendo criar condições para que esta relação de proximidade e de confiança se mantenha sólida e forte! Um “Obrigado
também a todos os profissionais desta equipa que se dedicam
de corpo e alma a esta missão, sacrificando imensas vezes a
sua vida familiar para que nada falte aos nossos meninos! ”

