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Especialistas
no comportamento e bem-estar animal
O Instituto do Animal é a única
escola em Portugal dedicada
em exclusivo à educação
cientificamente fundamentada de
animais de companhia, dirigida a
três segmentos – aos donos dos
animais, à comunidade veterinária e
aos treinadores.
O projeto nasceu há 2 anos, com o intuito de dar resposta às
necessidades emergentes das pessoas que cada vez mais consideram os cães e gatos como família e como seres sensíveis, que têm
de ser respeitados e bem tratados, não só por serem bonitos ou por
terem funcionalidades úteis, mas por serem acima de tudo animais
de companhia.
Portanto, o objetivo é claro - contribuir para a qualidade de vida
dos animais de companhia e dos seus donos e atingir a excelência
profissional de quem trabalha com animais. A equipa do Instituto do
Animal trabalha diariamente para conceber soluções de formação convenientes e eficazes na área do comportamento e bem-estar animal.
“Nós posicionamo-nos no mercado como uma escola especializada
no tratamento da parte psicológica e emocional dos animais.
Não temos serviços de clínica veterinária, mas trabalhamos em
complementaridade porque há problemas de saúde comportamental que estão relacionados com a saúde física, e tem de se
perceber de onde é que vêm os problemas e tentar resolvê-los
em simultâneo,” explica Sílvia Machado, fundadora e diretora
geral do projeto Instituto do Animal.
Além disso, há cerca de um ano, o instituto criou a primeira
creche canina em Lisboa, para acolher e educar cães de todas as
raças e idades. Enquanto os donos trabalham, os cães passam o
dia na creche, onde brincam, passeiam, adquirem competências
sociais e descansam.
É importante salientar que este instituto trabalha com base em
métodos que concedem aos animais a liberdade e a autoconfiança
necessárias para aprenderem e experimentarem novos desafios ao
longo de todo o processo de treino, sendo que encorajam e premeiam
as suas aptidões naturais. “Têm de ser estimulados de forma positiva.
Para além disso, ao mesmo tempo que se lhes dá esta experiência,
ensina-se os donos a treiná-los. Os animais aprendem por associação,
por isso, temos de aliar à aprendizagem sensações positivas e não
negativas,” sublinha Sílvia Machado.

Em termos de educação de cães e gatos, a intervenção do instituto vai desde o simples treino de obediência, até às terapias que
visam modificar comportamentos indesejados, e apresentam ainda
soluções de treino adequadas para os cães considerados potencialmente perigosos.
Porém, o instituto é procurado não só para a resolução de problemas que já estão criados, mas também para proceder à prevenção
de possíveis problemas futuros mesmo sem ainda terem acolhido o
animal. Para isso, têm disponível um serviço designado por Perfect
Match, que ajuda as pessoas a encontrar o animal ideal tendo em
conta o estilo de vida, o contexto familiar e social e outros fatores
particulares. “Em consultas com psicólogos e com um técnico de
comportamento animal, é feita
uma avaliação do estilo de vida
de quem pretende acolher
o animal, e
depois, em função das características
das
pessoas e
d a

forma como vivem e até das
personalidades,
criamos uma recomendação
que vai desde a
espécie, à idade do
animal, ao género… Além disso, damos
informação de como
escolher um bom criador, um
bom canil ou uma boa associação para fazer uma adoção. Tudo
para que as pessoas possam fazer uma aquisição mais consciente,”
refere a fundadora.

