
Entidade: Eu Cãosigo - Intervenções Assistidas por Animais em parceria com a 

CooperActiva

Projeto: Crescer Cãofiante

Criar, promover e executar Intervenções Assistidas por Animais, onde a sua inclusão funciona como agente 

motivador, para promover a saúde física e emocional dos grupos mais vulneráveis da sociedade, criando momentos 

mágicos de empatia entre pessoas e animais e proporcionando uma experiência maravilhosa e inesquecível para 

todos os intervenientes. Simultaneamente, a sua ação é orientada para a prevenção dos maus tratos, abandono e na 

promoção do respeito, da inclusão e do bem-estar de pessoas e animais. Trabalham junto dos grupos mais 

desprotegidos da sociedade, das crianças aos idosos, pessoas com dificuldades físicas, emocionais, intelectuais, 

psicológicas ou na integração de migrantes.

O projeto visa a implementação de um conjunto de intervenções assistidas por cães, para crianças do 1º ciclo. Tem 

como objetivos gerais: Reduzir o absentismo, o insucesso e abandono escolar; Potenciar atitudes positivas em 

relação à escola; Promover a inclusão social. 

A origem do projeto está relacionada com a constatação da existência de alunos no concelho da Amadora com um 

historial de insucesso escolar associado a fatores económicos, sociais e emocionais, aliado ao facto da taxa de 

retenção e desistência do EB regular do concelho ser superior em 4% à taxa nacional de 5% (DGEEC, 2017/18). A 

Entidade propõe-se atingir os objetivos com diferentes intervenções assistidas por cães, cujas suas características 

únicas de sociabilização com o ser humano, terão um papel facilitador e motivador. Estudos apontam para que estas 

intervenções contribuem para a estabilidade emocional de crianças com transtornos emocionais graves, melhorando 

as suas atitudes em relação à escola, promovendo a responsabilidade, respeito e empatia.  O programa é composto 

por sessões de Terapia / Educação e Atividades Assistidas por Cães, distribuídas por: 

• Fase 1 – Atividades de deteção e diagnóstico, 

• Fase 2 – Sessões Grupais (Turmas e Pequenos Grupos) e Sessões Individuais, 

• Fase 3 – Atividades de Mentoria.
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