
 

 

Nestlé Purina promove Webinar 

 “Como tomar decisões informadas sobre 

alimentos para animais de companhia” 

Quarta-Feira | 22 de abril | 15h00 

 

Linda-a-Velha 21 de Abril de 2020 – Realiza-se amanhã, 22 de abril, às 15h00m o 

Purina WEBINAR subordinado ao tema “Como tomar decisões informadas sobre 

alimentos para animais de companhia”. Para assistir basta registar-se gratuitamente e 

aceder à plataforma neste link. 

 

 

Para este Webinar foi convidada Marge Chandler, médica veterinária especialista nas 

áreas de nutrição de animais de companhia, nutricionista clínica no Vets-Now Referrals 

em Glasgow e especialista em medicina interna no Moorview Referrals em Newcastle.  

Segundo fonte oficial Purina “o que se pretende com mais um webinar é aproximar 

grandes especialistas na área de veterinária e nutrição animal de profissionais e 

público em geral, que pretendam conhecer melhor as necessidades dos animais de 

companhia e saber quais as escolhas mais acertadas para cada um deles”. 

https://www.surveymonkey.com/r/3DRS7K5
https://www.surveymonkey.com/r/3DRS7K5


 

 

 

Marge Chandler, especialista em nutrição animal, tem um doutoramento pela 

Colorado State University e diplomada pelo ACVIM (American College of Veterinary 

Internal Medicine) e ACVN (American College of Veterinary Nutrition).  

A médica pertence ainda à ANZCVS (Australian and New Zealand College of Veterinary 

Scientists), ao comité de aconselhamento científico da FEDIAF (European Pet Food 

Industry Federation), foi membro fundador do Grupo Europeu de Educadores de 

Nutrição, e preside ao comité global de nutrição da WSAVA (World Small Animal 

Veterinary Association). 

 

Sobre Nestlé 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-lhes os melhores 

cuidados. Há 125 que a PURINA é pioneira no desenvolvimento de inovações nutricionais e de acordo 

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

significativamente a saúde e 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, a presença de animais 

no local de trabalho e a criação de programadas para 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. 

 

Sobre o Purina Institute (www.purinainstitute.com):  

A voz global da ciência Purina e dos seus mais de 500 cientistas e especialistas em cuidado animal, o 

Purina Institute é responsável pela partilha das mais recentes inovações científicas na área a nutrição 

dos animais de companhia, com o objetivo de trazer o tema da importância da nutrição na saúde dos 

animais de companhia.  

 

Para mais informações, contactar: 

Lift Consulting 

 

Sofia Rijo 

T.: 214666500 

M: 913010769 

E.: sofia.rijo@lift.com.pt 

 

Helena Azevedo 

T.: 214666500 

M: 910550035 

E: helena.azevedo@lift.com.pt 
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