
 

 

No stand PURINA, no Pet Festival 

 

Celebridades confirmam que #JuntosEstamosMelhor 

 

• Diogo Piçarra, Isaac Alfaiate e a namorada Inês Abrantes, Pedro Fernandes, 

Cifrão e Vintém visitaram o stand PURINA, na companhia dos seus animais de 

companhia 

• No final do certame, Purina doou 2 toneladas de ração a 17 associação apoiadas 

pelas Animalife 

 

Lisboa, 6 de fevereiro 2020 – Pelo sexto ano consecutivo, PURINA marcou presença no Pet 

Festival, o maior evento em Portugal dedicado a animais de companhia, e ao qual não faltaram 

os embaixadores Purina PRO PLAN: Diogo Piçarra, Pedro Fernandes, Isaac Alfaiate, Cifrão e 

Vintém, que, na sua maioria, se fizeram acompanhar pelos seus amigos de quatro patas. 

 

As celebridades participaram nas mais diversas dinâmicas, fazendo ainda uma visita ao espaço 

PURINA PetSchool, um projeto especialmente dedicado às crianças que assenta num dos 10 

compromissos PURINA - contribuir para educar as crianças a respeitar os animais e sobre como 

cuidar dos animais, criando tutores responsáveis no futuro e promovendo uma sociedade cada 

vez mais respeitadora dos animais. Não hesitaram em se associar à missão da marca 

#JuntosEstamosMelhor, que defende que as pessoas e os animais vivem melhor juntos. 

 

E como a solidariedade é fundamental para marca que, através da plataforma PetSharing.pt, 

pretende facilitar o encontro entre animais que precisam de ajuda e quem os quer ajudar, a 

marca doou no final do evento duas toneladas de ração a 17 associações de apoio a cães e 

gatos, apoiadas pela Animalife. 

 

 

Para mais informações, contactar: 

Lift Consulting  

Sofia Rijo  

sofia.rijo@lift.com.pt  

GSM: +351 913 010 769 

 

Sobre Purina 

A PURINA acredita que os animais e as pessoas estão melhores juntos e assume o compromisso de ajudar 

os animais a viver uma vida mais longa, saudável e feliz proporcionando os melhores cuidados.  

https://www.campanhapurina.com/petsharing/
mailto:sofia.rijo@lift.com.pt


 

Há mais de 120 anos que Purina é pioneira no desenvolvimento inovações nutricionais e em conformidade 

com os mais elevados standards de qualidade e segurança. Contribui assim para melhorar 

significativamente a saúde e o bem-estar dos animais de companhia.  

A paixão da PURINA pelos animais vai para além dos avanços nutricionais e, em 2016, a Purina PetCare 

Europa lançou os 10 compromissos Purina na Sociedade de forma a fazer a diferença na vida dos animais 

e das pessoas que os amam, incluindo a promoção da adoção de animais, inclusão dos animais no local 

de trabalho e ajudando a reduzir o risco da obesidade. 

O portfólio PURINA inclui marcas como PURINA PRO PLAN, PURINA ONE, GOURMET, FELIX, BEYOND, 

FRISKIES, DENTALIFE e DOG CHOW. 

A Nestlé Purina, fabricante mundial de produtos para animais de estimação, faz parte da Nestlé S.A., com 

sede na Suíça, líder global em nutrição, saúde e bem-estar. 

 


