
APCA
Associação Portuguesa de Cães de Assistência

Até à cura, existe um cão



Visão, Missão & Objetivos

A Associação Portuguesa de Cães de Assistência é uma Associação sem fins lucrativos que visa

promover e divulgar os Cães de Assistência em Portugal:

 Dedicar-se-á à prestação de serviços, divulgação e integração de Cães de Assistência na

sociedade portuguesa;

 Defender interesses e direitos dos Associados;

 Ações de Esclarecimento;

 Treino de Cães de Assistência;

 Terapia Assistida com Animais;

 Certificação de Cães de Assistência;



Visão, Missão & Objetivos

A Associação Portuguesa de Cães de Assistência é uma Associação sem fins lucrativos que visa

promover e divulgar os Cães de Assistência em Portugal:

 Colocar Cães de Assistência com famílias/indivíduos que se qualifiquem;

 Defender o direito á diferença das pessoas que se fazem acompanhar por Cães de

Assistência;

 Fornecer informações e orientações de conhecimento nos diferentes níveis de apoio (social,

emocional…);

 Divulgação e informação junto dos Associados;

 Fomentar a troca de informações e programas de patrocínio com outras organizações;

 Criar laços com organizações internacionais e intercâmbio de experiências.



O Que é um cão de assistência?

 Cão de Assistência - Cão que foi ou está a ser treinado como cão guia, cão para surdos ou cão 

de serviço:

 Cão Guia - Cão que foi ou está a ser treinado para ajudar um invisual;

 Cão de surdos - Cão que foi ou está a ser treinado para ajudar um surdo ou pessoa com 

grandes dificuldades de audição;

 Cão de Serviço - Cão que foi ou está a ser treinado para ajudar pessoas com deficiências 

físicas ou hormonais.



O que é que um cão de assistência 

pode fazer?

 Dar assistência a pessoas com deficiências físicas, sensoriais, psiquiátricas ou intelectuais;

 Dar assistência durante ataques epiléticos ou outros;

 Detetar Hipo ou hiperglicemias em diabéticos;

 Ir buscar medicamentos ou outros objetos;

 Prevenir ou interromper comportamentos impulsivos ou destrutivos;

 Proporcionar conforto à criança;

 Proporcionar distração durante procedimentos médicos, como testes sanguíneos;

 Ser utilizados durante sessões de terapia;

 Ajudar no equilíbrio e estabilidade na locomoção; etc.



Qual é a diferença entre um cão de 

companhia e um cão de assistência?

Cães de assistência são:

 Treinados a níveis de exigência muito avançados;

 Especialmente selecionados pelo seu temperamento calmo, ética de trabalho, 

comportamentos não agressivos para com pessoas e outros animais e níveis de energia 

moderados;

 Demonstram um maior interesse nas pessoas e no seu trabalho do que em outras pessoas, 

outros cães ou outros animais.



Como arranjo um cão de assistência?

 Escolas/Programas que criam ou selecionam e colocam cães para pessoas com necessidades;

 Treinadores privados que criam ou selecionam e colocam cães para pessoas com 

necessidades;

 Donos que treinam os seus próprios cães, por norma com a ajuda de um treinador.

Qualquer pessoa pode ter um cão de 

assistência?

 Não, os cães de assistência devem ser única e exclusivamente utilizados por pessoas que 

deles necessitem, com deficiências que assim o justifiquem.



Porque é que pode ser importante

para todos nós?

 Fazer chegar a informação acerca da existência dos cães de assistência;

 Apoiar algumas destas crianças/adultos e colocar cães de assistência sempre que possível;

 Esclarecer/sensibilizar a população em geral para que a lei seja cumprida e os cães de 

assistência bem como os seus donos, sejam respeitados e auxiliados quando necessário;

 Fazer cumprir as leis existentes em Portugal.



Quais as responsabilidades do dono

de um cão de assistência?

 Dar de comer e cuidados ao seu cão (idas ao veterinário, passeios e exercício);

 Ter a certeza que o seu cão de serviço não perturba outras pessoas ou procura atenção de 

outras pessoas enquanto trabalha;

 Manter o cão treinado;

 Ensinar o cão a portar-se como deve ser, com ou sem trela;

 Socializar o cão e ensiná-lo a estar com pessoas e com outros animais;

 Ter o cão certificado por um treinador.



Custo do processo de aquisição, 

treino e certificação de Cães de 

Assistência

 Um cão de assistência tem como principal objetivo operar permanentemente com um utente 

com algum tipo de deficiência ou limitação, seja de ordem orgânica, física ou mental;

 A APCA treina especificamente cães de assistência para pessoas de mobilidade reduzida, 

diabéticos, autistas e epiléticos, estando neste momento em formação no estrangeiro dois 

treinadores para as área mental e cegos.

 A equipa é formada por oito treinadores, dois veterinários, duas terapeutas e uma psicóloga;

 Toda a formação dos treinadores é realizada no estrangeiro, especialmente nos EUA, Espanha, 

Alemanha e Dinamarca;

 O custo base de um cão pode variar entre os 500/1500 Euros em função do criador e da 

especificidade do animal e objetivo final do treino.



Custo do processo de aquisição, 

treino e certificação de Cães de 

Assistência

IDENTIFICAÇÃO DOS CUSTOS POR ÁREA DE TREINO (aproximadamente):

 Cão de Assistência para Diabético

- Aquisição: 1200 Euros

- Treino obediência: 1500 Euros

- Treino Técnico: 6500 Euros

- Treino Espaço Público: 3500 Euros

- Certificação: 660 Euros

Total: 13360 Euros



Custo do processo de aquisição, 

treino e certificação de Cães de 

Assistência

IDENTIFICAÇÃO DOS CUSTOS POR ÁREA DE TREINO (aproximadamente):

 Cão de Assistência para Utente Mobilidade Reduzida

- Aquisição: 700/1200 Euros

- Treino obediência: 1500 Euros

- Treino Técnico: 4500 Euros

- Treino Espaço Público: 4000 Euros

- Certificação: 660 Euros

Total: 11560 Euros



Custo do processo de aquisição, 

treino e certificação de Cães de 

Assistência

IDENTIFICAÇÃO DOS CUSTOS POR ÁREA DE TREINO (aproximadamente):

 Cão de Assistência para Autista e Epilético

- Aquisição: 700 Euros

- Treino Obediência: 1500 Euros

- Treino Técnico: 2000 Euros

- Treino Espaço Público: 2500 Euros

- Certificação: 660 Euros

Total: 7360 Euros



Custo do processo de aquisição, 

treino e certificação de Cães de 

Assistência

 Até fevereiro de 2016 a APCA certificou 3 Cães de Assistência e tem neste momento 7 

cães em processo de treino e certificação provisória, sendo que o objetivo é treinar 

e certificar 10/15 cães por ano.



A APCA NOS OCS
- 06.06.2015 – Programa Olá Manhã da Rádio Renascença

- 20.06.2015 – Jornal da Uma TVI

- 08.07.2015 – Programa Grande Tarde da SIC

- 09.07.2015 - Jornal I

- 19.07.2015 – Primeiro Jornal SIC

- 28.08.2015 – Diário de Notícias da Madeira

- 17.08.2015 – TSF

- 10.11.2015 – Programa Mais Mulher da SIC Mulher

- 04.11.2015 – Programa Manhãs CM da CMTV

- 03.11.2015 – Antena 1

- 13.01.2016 – Lusa; Correio da Manhã; Porto Canal; Diário Digital; Notícias ao Minuto

- 13.01.2016 – Correio da Manhã

- 19.01.2016 – Programa Agora Nós da RTP1

- 23.01.2016 – Jornal das 8 TVI

- 26.01.2016 – Programa Você na TV da TVI

- 06.03.2016 – Programa Animais Anónimos da RTP1



A APCA NOS OCS
- 24.03.2016 – Programa Fala Portugal da TV Record

- 31.03.2016 – Jornal de Notícias

- 31.03.2016 – Programa A Praça da RTP1

- 15.04.2016 – Programa Jornal Diário do Porto Canal

- 27.04.2016 – Programa Olá Maria do Porto Canal

- 05.05.2016 - Sábado

Total Notícias (jun/2015 a mai/2016) – 36 

Média por mês: 3



A APCA NOS OCS
06.06.2015 – Programa Olá Manhã da Rádio Renascença

20.06.2015 – Jornal da Uma da TVI



08.07.2015 – Programa Grande Tarde da SIC

A APCA NOS OCS

09.07.2015 - Jornal I



19.07.2015 – Primeiro Jornal da SIC e Jornal da Noite da SIC (repetição)

A APCA NOS OCS

28.08.2015 – Diário de Notícias da Madeira



17.08.2015 – TSF

A APCA NOS OCS

10.11.2015 – Programa Mais Mulher da SIC MULHER



04.11.2015 – Programa Manhãs CM da CMTV

A APCA NOS OCS

03.11.2015 – ANTENA 1



13.01.2016 – Lusa, Correio da Manhã, Porto Canal, Diário Digital e Notícias ao Minuto

A APCA NOS OCS



19.01.2016 – Programa Agora Nós da RTP1

A APCA NOS OCS

23.01.2016 – Jornal das 8 da TVI



26.01.2016 – Programa Você na TV da TVI

A APCA NOS OCS

06.03.2016 – Programa Animais Anónimos da RTP1



24.03.2016 – Programa Fala Portugal da TV Record

A APCA NOS OCS

31.03.2016 – Jornal de Notícias



31.03.2016 – Programa A Praça da RTP1

A APCA NOS OCS

15.04.2016 – Jornal Diário do Porto Canal



27.04.2016 – Programa Olá Maria do Porto Canal

A APCA NOS OCS

05.05.2016 – Sábado



Lembre-se…

Até à cura, existe um cão!


