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Sonha com o dia em que o seu cão aceitará ordens como 

«busca» ou «dá a pata»? Procura soluções instantâneas 

para problemas como escavar buracos no jardim, 

pedinchar comida à mesa ou rosnar?

E se lhe prometermos que irá consegui-lo 
em apenas 21 dias?

Os cães são animais sociais, mas precisam de treino para 
garantir que cumprem as regras necessárias ao convívio 
saudável com crianças, adultos e outros cães.

Ao longo de 21 dias de treino iremos guiá-lo por uma 
série de temas que selecionámos depois de muitos anos 
a ouvir donos de cães e a lidar diretamente com centenas 
de problemas comportamentais destes animais. Em cada 
dia abordamos um novo tema e apresentamos exercícios 
práticos, bem como dicas e conselhos para resolver 
quaisquer contratempos. Os exercícios são divertidos 
e estimulantes: ao aplicá-los, estará a enriquecer a vida 
do seu cão e a fortalecer os laços consigo.

No final do livro encontrará ainda 50 soluções 
rápidas para 50 problemas comuns, uma ajuda 
essencial para qualquer dono de cães.

Em apenas 21 dias conseguirá treinar o seu 
cão para que faça tudo o que lhe pedir. 
Para sempre!
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Karen Wild

Acredite!
Há um programaà medidado seu cão.

Treine o seu
 cão

Este é o programa 
ideal para treinar 
o seu cão.
Simples, bem estruturado e eficaz, 
este programa de 21 dias irá prevenir 
problemas de comportamento do 
seu cão e, para o resto da sua vida, 
encorajar uma interação positiva, de 
modo a que o seu animal de estimação 
continue a comportar-se bem.

A primeira secção ajuda-o a 
identificar o que mais o inquieta no 
comportamento do seu cão para 
que consiga adaptar o programa 
atendendo às suas necessidades. São 
21 capítulos para 21 dias de treino, 
com dicas práticas e etapas específicas 
para fazer os exercícios que o ajudarão 
a conseguir os seus objetivos.

A secção seguinte fornece-lhe 
50 soluções rápidas para problemas 
comuns com os quais muitos donos de 
cães lidam diariamente: roubar objetos 
ou comida, ladrar a outros cães ou até 
mesmo situações mais complicadas 
como comer fezes.

Ajustando-se na perfeição às 
exigências do seu dia a dia, este 
livro vai ajudá-lo a transformar o seu 
animal de estimação num cão perfeito, 

em apenas 21 dias.
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Parte 1:
Avaliação
Tudo o que precisa de saber antes de começar
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7Introdução

Porquê esperar? Comece já o seu plano  
de treino em 21 dias. Diversão garantida  

para si e para o seu melhor amigo!

Seja bem-vindo ao nosso plano de treino em 21 dias 
para cães. Este livro está repleto de exercícios diverti-
dos que o ajudarão a melhorar o relacionamento com 
o seu animal e a fazer do seu amigo de quatro patas 
uma ótima companhia. Aqui encontrará conselhos 
que lhe permitirão avaliar as competências do seu cão, 
treinar passo a passo todas as capacidades de que ele 
precisa e aplicar soluções aos problemas que possam 
surgir.

São orientações adequadas a cães de todas as ida-
des e experiências, pelo que, quer tenha acabado de 
dizer «olá!» a um novo cachorro ou a um cão idoso, 
este plano de 21 dias garante-lhe o incentivo e a orien-
tação necessários para o dia a dia. Permite ainda man-
ter a disciplina necessária, por mais atarefados que 
possam ser os seus dias. É claro que qualquer treino 
exige uma mudança de hábitos, mas o processo foi 
simplificado ao máximo para o tornar acessível. Todos 
os passos são explicados e ilustrados com fotografias 
para o ajudar a compreender de imediato o que deve 
fazer e o que esperar do seu cão, à medida que este for 
aprendendo novas habilidades.

Aprender facilmente para ser mais sociável
Os métodos deste livro privilegiam a recompensa e 
atitudes positivas, mas de uma forma que reforça os li-
mites comportamentais. O seu cão aprenderá de uma 
forma estruturada, que protege o seu bem-estar e não 
gera confusão.

E a sua família também pode contribuir para 
ajudar o seu cão a conseguir fazer novas habilidades 
com este programa. Os cães são animais sociais, mas 
precisam de treino para garantir que cumprem as re-
gras necessárias ao saudável convívio com crianças, 
adultos e outros cães. Isto é de tal forma importante, 
para a felicidade dele e a sua, que o livro inclui várias 
secções sobre sociabilização, para todos os aspetos do 
quotidiano, de forma a ensinar o seu cão a ficar calmo 
e descontraído mesmo nas situações mais difíceis.

Karen Wild

Introdução
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8  Aval iação

Como iniciar o treino
Esta secção vai ajudá-lo a avaliar aquilo que o seu cão 
sabe e a decidir o que é que ele será capaz de aprender 
em cada dia. Também o ajudará a analisar a sua pró-
pria competência enquanto treinador e como pode-
rá realizar o seu trabalho de forma mais eficaz. Após 
concluir esta avaliação, tenha-a sempre presente à me-
dida que for avançando no plano de treino em 21 dias.

Definir o ritmo ideal
Ao iniciar a avaliação do seu cão, irá perceber me-
lhor as expetativas que tem em relação a ele, as di-
ferentes habilidades e experiências que pode conse-
guir, bem como os instintos inatos da sua raça. Deste 
modo, poderá criar treinos personalizados e eficazes, 
que em 21 dias permitirão ter diante de si um cão 
obediente e com uma forte amizade para consigo e 
a sua família.

Sabendo a importância que a sua vida doméstica 
tem para si, o plano de treino em 21 dias, apesar de 
exigir que dedique parte do dia a treinar o seu cão, 
também permite estabelecer e atingir objetivos realis-
tas dentro do âmbito da sua família. Basta adaptar o 
horário do plano aos seus horários e aos da sua família 
e do seu cão.

Uma nova forma de treinar cães
Um treino deve elevar as competências do seu cão, de-
vendo por isso ser desafiante para ele. Este  programa 
tem uma abordagem mais ligeira, mas baseia-se em 
princípios teóricos sérios. Nesta primeira secção irá 
encontrar explicações sobre todas as teorias de trei-
no fundamentais subjacentes a este curso de 21 dias, 
e ainda uma discussão sobre os problemas  comuns da 
obediência canina.
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 9Como in ic iar o tre ino

Todos os exercícios devem ser realizados num 
ambiente de amor e paciência: cães empenhados são 
cães obedientes. Nunca seja demasiado exigente com 
o seu cão e termine sempre as sessões de treino antes 
de ele ficar cansado ou irritado. O programa incentiva 
a realização de sessões curtas (de 5 a 10 minutos), e a 
aprendizagem de novas competências alterna ao lon-
go do dia com sessões em que se reveem competên-
cias aprendidas anteriormente. A barra cronológica 
no início de cada novo dia mostra exatamente o que 
o cão fará nesse dia. Mas não tem de o fazer sozinho 
— pode convidar a participar membros da sua família 
ou qualquer outra pessoa que habitualmente lide com 
o seu cão.

Competências essenciais
O plano de treino em 21 dias baseia-se nos métodos 
positivos, à base de recompensas, usados hoje em dia 
pelos treinadores profissionais. Há provas claras de 
que estes métodos de ensino são menos dolorosos 
e mais justos, não deixando de estabelecer limites 
comportamentais e não descurando o domínio sobre 
o animal. Assim, pode ter a certeza de que o plano 

ensina competências de obediência essenciais de 
uma forma afetuosa e eficaz.

Secções de «Escolha livre»
A partir do Dia 4 encontrará secções especiais inti-
tuladas «Escolha livre». Estas incluem sugestões para 
voltar a praticar uma atividade à sua escolha e estão 
dispersas ao longo do plano de treino para lhe pro-
porcionar a oportunidade de rever algo que julgue 
precisar de mais trabalho, ou então para ambos des-
frutarem de uma atividade mais lúdica ou social. É 
importante manter um ritmo de progressão ao longo 
do treino. Aproveite a «Escolha livre» para garantir o 
bem-estar do seu cão, dando-lhe tempo para recupe-
rar energia e manter o entusiasmo. E é possível que 
também precise de descanso, ou que lhe apeteça sim-
plesmente brincar à bola com o seu cão!

Torne-se perito no seu próprio cão
Depois de completar esta secção, estará bem informado 
sobre o seu cão e o que motiva os cães em geral. Terá 
ensaiado as competências de treino de que precisa e 
estará pronto a começar o plano de treino em 21 dias.
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10 Aval iação

Começar de novo

Antes de iniciar o plano de treino em 21 dias, deve ter 
em mente os problemas que podem surgir ao treinar 
cães em diferentes fases da vida, especialmente quan-
do todos passaram por diferentes experiências.

Antes de começar o plano, leve o seu cão a ser exa-
minado por um veterinário, para ter uma ideia precisa 
sobre algum problema de saúde que o animal possa ter.

Hábitos adquiridos
Deve começar por avaliar os hábitos atuais do seu cão, 
pois eles irão afetar o treino. Deixou o seu cão saltar 
para cima de si no passado? Terá ele aprendido com-
portamentos indesejados noutra casa? Isso exigirá 
mais paciência e treino para lhe incutir um compor-
tamento diferente. Dono e animal terão de ter muita 
calma — durante os 21 dias do plano de treino, a me-
lhor forma de manter os limites de comportamento 
aceitável é pela antecipação e prevenção, não só dos 
erros do seu cão, mas também dos seus. Em caso de 

erros, que são inevitáveis, evite sempre os castigos fí-
sicos e mantenha uma atitude afetuosa.

Fases da vida
A fase atual da vida e a experiência passada têm um 
papel importante na velocidade de aprendizagem, na 
memorização e na própria energia do seu cão. O seu 
animal de estimação é um cachorro, um cão jovem 
(entre 6 e 18 meses, aproximadamente) ou um adulto? 
Se for um cão resgatado, é possível obter informação 
sobre o seu passado?

Ensinar um cachorro
Se tiver um cachorro com menos de 12 semanas, con-
centre os seus esforços na sua sociabilização. Veja a 
«Tabela de progressão social» nas páginas 92–93.  
O plano de treino em 21 dias foi concebido para com-
plementar o processo de sociabilização, pelo que deve 
pô-lo em prática após as 12 semanas de vida do seu 
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11Começar de novo

cachorro, altura em que a sua sociabilização já deverá 
ter sido levada a cabo.

Os cachorros têm muito entusiasmo, mas a sua 
energia pode ser mal orientada. Deve adaptar o plano de 
modo a incluir mais períodos de descanso ao longo do 
dia, que permitam ao cachorrinho repor a energia física 
e mental. Se o cachorro começar a roer, roubar ou correr 
freneticamente pela casa, isso pode ser sinal de cansaço 
ou demasiada excitação. Abrande o ritmo de treino e au-
mente o número de intervalos entre exercícios.

O cachorro pode ainda não ter recebido todas as 
vacinas ao começar este livro, pelo que deve realizar o 
plano de treino em 21 dias em casa ou no seu jardim, 
embora seja vantajoso levá-lo a outros lugares para 
permitir que continue o seu processo de sociabilização.

Ajudar cães resgatados
Os cães resgatados terão, muitas vezes, sofrido expe-
riências traumáticas antes de terem um novo lar.  
O seu cão resgatado pode já ter sido  parcialmente 
treinado ou pode ter aprendido a não confiar nas 
pessoas e noutros cães. Tente perceber que comporta-
mentos revela que não tenham sido ensinados por si. 
Mais à frente no plano pode trabalhar estes compor-
tamentos, tornando-os mais adequados.

Permita que o seu cão resgatado tenha um período 
de adaptação ao meio ambiente e a si antes de começar 
o plano de treino em 21 dias. Depois, ensine-o como 
se fosse um novo cachorro. Dê-lhe oportunidades de 
aprendizagem que não teve com os donos anteriores 
e tente manter uma progressão lenta, estável e segura. 
Procure fomentar a confiança e deixe-o afastar-se se 
ele precisar. Se ele estiver cansado ou mostrar sinais de 
ansiedade, lembre-se de que pode recomeçar o treino 
noutra altura.

Cães adultos
Se tiver um cão adulto que conhece desde cachorro, 
ele deve estar pronto para uma atualização de 21 dias 
— e, a menos que ache que tem necessidades particu-
lares, nem é preciso adaptar muito o programa. Faça 
uma lista de todos os hábitos adquiridos que pretende 
combater. Siga as instruções passo a passo e consulte 
a secção de «50 Soluções Instantâneas», se necessário, 
a fim de estabelecer rapidamente novos padrões de 
comportamento. Use o plano de treino como cami-
nho para novas habilidades, bem treinadas e recom-

pensadas de forma consistente. Assim, simplifica a 
vida do seu cão e reforça os laços de confiança entre 
ambos.

Cães idosos, novas habilidades
Desde que se lhes dê tempo suficiente, até os cães mais 
idosos podem aprender novas habilidades. O treino é 
uma forma simpática de trazer rotinas familiares e re-
confortantes à vida do cão idoso.

Comece o plano de treino de 21 dias de forma mais 
gradual — talvez demorando dois dias a completar as 
tare fas de um só dia, no início, até perceber qual é o 
ritmo mais adequado para o seu cão. Em cada fase, dê-
-lhe mais tempo para praticar, a fim de poder memori-
zar as habilidades, e mais pausas para poder descansar. 
O cão idoso também terá a sensação de afeto e sucesso 
ao ganhar as recompensas. O ensino passo a passo irá 
proporcionar-lhe uma rotina segura e fiável, importante 
numa altura em que o seu bem-estar físico pode estar 
em declínio devido à idade. Tenha em atenção quaisquer 
problemas de saúde de que ele possa sofrer, e peça ao seu 
veterinário para identificar possíveis sinais de problemas 
cognitivos antes de tentar novas aprendizagens. Poderá 
encontrar mais conselhos sobre cães idosos na secção 
«50 Soluções Instantâneas» (nas páginas 66–91).
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12 Aval iação

Definir metas
Depois de concluir a avaliação básica das necessida-
des de treino do seu cão — em termos de idade, his-
torial e temperamento — deverá ter uma ideia mais 
precisa do que esperar dele durante o treino. Deve 
manter expetativas realistas: expetativas demasia-
do elevadas podem gerar impaciência e demasiada 
pressão sobre si e sobre o animal. Isso não só é pouco 
eficaz como reduz o prazer e a capacidade de apren-
dizagem. Faça uma pausa de um dia se sentir que o 
ritmo do programa é demasiado rápido. Lembre-se 
do seguinte, em relação a si e ao seu cão: se não se di-
vertir a treiná-lo, ele irá aperceber-se disso e o treino 
deixará de funcionar.

Enquanto mantiver um treino regular e se di-
vertir a ensinar o seu cão, o afeto entre ambos será 
mais profundo e o treino terá sucesso. Se precisar 

mesmo de parar um dia, basta voltar ao programa 
quando ambos se sentirem descansados e prontos a 
recomeçar.

Manter registos
A melhor forma de medir os progressos do animal 
é definir metas, e este plano ajuda-o a fazê-lo. Cada 
dia do plano de treino apresenta um esquema que 
indica o que fazer em cada dia. Haverá tarefas novas, 
mas também recapitulações de habilidades já apren-
didas, para ajudar o seu cão a memorizá-las. Siga a 
ordem e os limites de tempo que esse esquema apre-
senta. Pode também usar as tabelas de verificação 
no fim do livro para avaliar o quanto ambos estão a 
progredir, o que é uma ótima forma de permanecer 
motivado.
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13Defin ir metas

Enquanto estiver a aplicar o plano de treino em 21 
dias ao seu cão, é possível que o local de treino não cor-
responda à agitação de um contexto real, mas pode ter a 
certeza de que haverá uma altura em que isso acontece. 
Por exemplo, é possível que treine o cão em casa, onde 
pode haver ou não outros animais e pessoas — ou seja, 
muitas distrações ou não. Mas isso não deve ser motivo 
de preocupação, pois as habilidades que está a promo-
ver podem ser facilmente usadas noutros locais mais 
animados, como parques, quando precisar de pô-las em 
prática. Além disso, ao ensinar o seu cão a voltar para 
junto de si, está também a ensinar-lhe uma habilidade 
que pode ser útil para o tirar do sofá, para o impedir de 
perseguir gatos ou de saltar para cima das visitas.

Aplicações práticas
À medida que for ensinando cada exercício do plano 
de treino em 21 dias, vá pensando em como pode usar 
a mesma habilidade noutras circunstâncias. Em que 
situações pode ser útil ordenar ao cão «Vem»? Que 
outras aplicações pode ter o «Busca»? Se possível, 
 tente variar ambientes, criando experiências diferen-
tes, como o encontro com estranhos, que obriguem o 
cão a usar a sério a habilidade. Lembre-se de que uma 

nova situação levanta sempre mais dificuldades, pelo 
que deve reduzir os níveis de exigência sempre que 
experimentar coisas novas.

Criar um hábito para toda a vida
O treino deve prosseguir para além do plano de treino 
em 21 dias, a fim de que todo o empenho nele colocado 
possa ter aplicação no quotidiano. Depois de concluir 
os exercícios, continue a reservar um pouco de tempo 
todos os dias para exercitar o seu cão. Mesmo que gaste 
esse tempo num jogo do «Busca» ou a cuidar da aparên-
cia do cão, esse contacto especial é essencial para manter 
os novos hábitos. Logo que o cão tenha aprendido as ha-
bilidades básicas, deve integrá-las na sua rotina normal.

Use o «Senta» e o «Fica» durante as refeições dele 
e o «Dá a pata» para cumprimentar as pessoas. Mante-
nha-se atento, especialmente nos passeios, e não deixe 
maus hábitos, como o puxar da trela, instalarem-se. 
Se não estiver a conseguir trabalhar com o seu cão, 
interrompa o processo, avalie a situação e recomece o 
plano de 21 dias. Não tenha medo de mudar alguma 
coisa para ajudar o seu cão a aprender, mesmo que 
isso implique treinar mais exaustivamente um exercí-
cio básico, durante algum tempo.
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14 Aval iação

Envolver a família
O seu cão faz parte da família, e todas as pessoas da 
casa irão querer ajudá-lo no treino. Além de ser di-
vertido ensinar-lhe habilidades novas, essa é também 
uma ótima maneira de conhecer melhor o seu cão. 
Também numa perspetiva de segurança, as pessoas 
em contacto regular com o seu cão precisam de saber 
como controlá-lo, com meiguice e de um modo que 
ele consiga compreender. O seu comportamento e o 
deles deverá ser consistente ou irá causar confusão 
ao seu cão. Vá explicando aos restantes membros da 
família o que faz em cada dia de treino, usando a sim-
plicidade do plano de treino em 21 dias.

Quem ensina o seu cão?
Deve decidir quem será o principal responsável pelo 
treino do seu cão. Os cães são animais versáteis, capa-
zes de estabelecer relações com as diferentes pessoas 
com quem interagem regularmente, e o tipo de rela-
ção depende daquilo que aprendem nessas interações. 

Não se sinta desencorajado ou surpreendido se o seu 
cão responder melhor a umas pessoas do que a outras. 
Explique a todos os envolvidos que isso faz parte do 
processo de aprendizagem, pois o cão vai percebendo 
quem é mais fácil de compreender ou quem dá mais 
recompensas!

Antigamente, muitas pessoas acreditavam que os 
cães eram animais de matilha, na qual tinham funções 
específicas, havendo um cão a assumir o cargo de cão 
alfa e líder. Alguns treinadores acreditavam que era 
importante que todos os donos de cães se assumissem 
firmemente como os «líderes» da relação. No entan-
to, as últimas pesquisas mostram que os cães não se 
organizam em matilhas, nem têm qualquer sensação 
de hierarquia dentro do seu ambiente. Os estudos tam-
bém revelaram que os cães aprendem a fim de agradar 
aos seus donos, pelo que o treino à base de recompen-
sas, como o que é usado neste livro, é a forma mais 
eficaz de treino.
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15Envo lver a famí l ia

Um princípio antigo que talvez valha a pena con-
servar é o de que o seu papel é o de «guardião» — 
alguém que vai tomar conta do seu cão, ensiná-lo e 
assumir a responsabilidade pelas suas ações em todas 
as alturas.

Quando é que os outros podem participar?
A melhor forma de começar o plano de treino em 21 
dias é treinar o seu cão em cada nova habilidade até 
um nível razoável, antes de deixar que os outros par-
ticipem, sempre sob a sua supervisão. Deste modo, a 
confusão é reduzida ao mínimo e estabelece-se um li-
mite claro para o cão quanto à sua posição e à de outros 
no seu lar. Você é o especialista a treinar o seu cão — 
não vacile perante os métodos dos outros, que podem 
assentar em conselhos de não-especialistas, e não deixe 
que outras pessoas ou métodos interfiram com os laços 
que o plano de treino em 21 dias irá fomentar.

Cuidados com crianças
Deve ensinar cuidadosamente as crianças a lidar com o 
seu cão. Se elas forem excluídas do plano, podem tentar 
inventar algum tipo de treino quando você não as es-
tiver a supervisionar. E há uma série de cuidados a ter 
para permitir que as crianças se aproximem do seu cão:
• Um cão resgatado ou mais velho pode não gostar 
do contacto com crianças, pelo que deve estabelecer 
claros limites no comportamento das crianças. 
• As crianças não conseguem ler facilmente os sinais 
de ansiedade dos cães (consulte a página 70).

Tenha especial cuidado quando as crianças estiverem 
próximas do seu cão e ensine-as a deixar o cão afas-
tar-se, se ele assim o quiser.
• Nunca deixe as crianças incomodar o seu cão 
quando ele estiver a descansar.
• As crianças bem comportadas também podem ser 
mordidas quando estiverem a tentar mostrar afeto 
através de abraços ou festas.
• Um cão bem sociabilizado poderá estabelecer um 
forte elo afetivo com crianças. Parte do treino consis-
te em garantir que o cão não se assusta com as vozes 
agudas e os movimentos bruscos das crianças.

Talvez prefira pedir a ajuda das crianças no pla-
neamento das sessões, ou deixar que elas o ajudem a 
recolher os objetos necessários ao treino. No entanto, 
só deve permitir que uma criança se envolva no plano 
de treino se tiver a certeza de que o cão fica descon-
traído na presença dela.

A ajuda das visitas
Incentive as visitas a auxiliá-lo na parte da sociabiliza-
ção do plano, bem como a ajudá-lo a treinar um cão 
mais agitado a sentar-se, por exemplo. No entanto, 
certifique-se de que tem sempre controlo sobre essas 
sessões e lhes explica o plano, para que possam traba-
lhar segundo a sua abordagem. Nunca permita que 
alguém brinque de forma mais violenta ou se com-
porte de forma brusca com o seu cão, pois isso ape-
nas vai minar a confiança e o afeto que está a tentar 
desenvolver.
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Um treino divertido
Embora seja um programa de 21 dias, ele não tem 
de ser cumprido na totalidade em três semanas. Pelo 
contrário, pode demorar mais tempo, com muitos 
intervalos entre os dias «oficiais» de treino. Conceda 
a si próprio e ao seu cão tempo para aprender, garan-
tindo, assim, um elevado fator de diversão!

Aprender com brincadeiras
As experiências divertidas são memoráveis, pelo 
que, ainda que siga o regime de treino, deve voltar 
a sessões informais e ligeiras. Pode ter a certeza de 
que você e o seu cão irão aprender sempre algo novo, 
mesmo que não seja o exercício que tinha progra-
mado! Durante o treino, o seu cão está a aprender o 
modo como interage com ele, enquanto você desco-
bre como ele responde aos seus métodos e a avaliar 
as necessidades dele. Se estiver descontraído, o seu 

cão também estará, pelo que deve escolher uma altu-
ra do dia em que ambos se sintam calmos. Mantenha 
um tom de voz calmo e alegre.

Sessões curtas mantêm a motivação
Em cada dia do plano de treino em 21 dias, as sessões 
são organizadas em períodos breves de cinco ou dez 
minutos. Deste modo, mantêm-se níveis elevados de 
energia e motivação ao longo do treino, e, mesmo que 
tudo esteja a correr bem, deve concluir a sessão dentro 
do tempo previsto.

Há algumas ideias essenciais a ter em mente:
• Faça com que o seu cão queira sempre mais, para que 
ele possa começar cada sessão de treino com entusiasmo.
• Os cães mais velhos e sensíveis irão mostrar interesse 
renovado se começar com sessões fáceis e muito breves, 
cuja intensidade pode aumentar ao longo do tempo.
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• Os cães mais excitáveis precisam de concentração, 
pelo que deve baixar a voz e manter um ritmo estável 
para os ajudar a manterem-se atentos.
• Os cachorros parecem ter muita energia, mas só 
conseguem usar essa energia em períodos breves. Pre-
cisam de intervalos de descanso regulares que deve in-
cluir nas sessões de treino. Se começarem a abocanhar 
muito, é sinal de que estão cansados ou demasiado 
excitados.

Baixa pressão, baixo risco
O seu cão está a aprender uma nova «linguagem» de 
treino, concebida para evitar problemas em casa e 
nos passeios a parques e zonas movimentadas. Ensi-
nar-lhe certas competências antes de elas serem ne-
cessárias é melhor do que esperar que os problemas 
aconteçam para depois os resolver. É importante que 
a aprendizagem aconteça quando ambos estiverem 
descontraídos, para garantir que o ensino não será em 
vão e evitar que a sua autoridade seja posta em causa.

Durante o treino, deve evitar confusões e manter 
o bom humor, mesmo quando as coisas correm mal. 
Não poderá controlar todo o ambiente durante o trei-
no, e por vezes terá de lidar com eventos inesperados. 
Num parque, haverá sempre distrações — humanas 

ou caninas — que podem dificultar a concentração do 
seu cão. Se, após várias tentativas, o seu cão continua 
a não compreender os seus ensinamentos, faça uma 
pausa e analise o seu método e o seu estado de espí-
rito. O mais provável é que a falha seja sua; se estiver 
preocupado ou cansado, poderá não ser capaz de co-
municar eficazmente com o seu cão. 

Se cometer erros durante o treino, a baixa pres-
são deste regime implica danos limitados. Feliz-
mente, os cães toleram bem os erros! Basta retomar 
o treino no dia seguinte e aprender com os erros do 
dia anterior.

Terminar em alta
Você e o seu cão precisam de tempo para consolidar as 
aprendizagens de cada dia. A «aprendizagem latente» 
é a aprendizagem que ocorre quando o cérebro pro-
cessa informação enquanto está ocupado a fazer ou-
tras coisas. Certifique-se de que termina cada sessão 
com bons resultados e resista à tentação de fazer «só 
mais uma tentativa». Ao voltar ao treino, irá descobrir 
que um único lembrete será suficiente para indicar 
que o cão realmente aprendeu muito na vossa sessão 
anterior, mesmo que estivesse convencido de que ela 
não tinha corrido particularmente bem.
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Karen Wild  nasceu em Inglaterra. 
Tem mais de 18 anos de experiência 
como treinadora de cães a tempo inteiro  
e é reconhecida entre os seus 
pares enquanto especialista em 
comportamento animal.

Karen lida com os problemas 
comportamentais dos cães de uma 
forma muito prática, orientada para 
a família, mas tendo sempre por base 
dados científicos comprovados. 

Colabora regularmente em revistas 
da especialidade, como a Dogs Today, 
e é uma ativa entusiasta de cursos 
que promovem a segurança de jovens 
e crianças junto dos animais de 
estimação.
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ISBN 978-989-707-214-7Espreite o 
vídeo deste 
livro no 
ecrã de um 
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Sonha com o dia em que o seu cão aceitará ordens como 

«busca» ou «dá a pata»? Procura soluções instantâneas 

para problemas como escavar buracos no jardim, 

pedinchar comida à mesa ou rosnar?

E se lhe prometermos que irá consegui-lo 
em apenas 21 dias?

Os cães são animais sociais, mas precisam de treino para 
garantir que cumprem as regras necessárias ao convívio 
saudável com crianças, adultos e outros cães.

Ao longo de 21 dias de treino iremos guiá-lo por uma 
série de temas que selecionámos depois de muitos anos 
a ouvir donos de cães e a lidar diretamente com centenas 
de problemas comportamentais destes animais. Em cada 
dia abordamos um novo tema e apresentamos exercícios 
práticos, bem como dicas e conselhos para resolver 
quaisquer contratempos. Os exercícios são divertidos 
e estimulantes: ao aplicá-los, estará a enriquecer a vida 
do seu cão e a fortalecer os laços consigo.

No final do livro encontrará ainda 50 soluções 
rápidas para 50 problemas comuns, uma ajuda 
essencial para qualquer dono de cães.

Em apenas 21 dias conseguirá treinar o seu 
cão para que faça tudo o que lhe pedir. 
Para sempre!
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Karen Wild

Acredite!
Há um programaà medidado seu cão.

Treine o seu
 cão

Este é o programa 
ideal para treinar 
o seu cão.
Simples, bem estruturado e eficaz, 
este programa de 21 dias irá prevenir 
problemas de comportamento do 
seu cão e, para o resto da sua vida, 
encorajar uma interação positiva, de 
modo a que o seu animal de estimação 
continue a comportar-se bem.

A primeira secção ajuda-o a 
identificar o que mais o inquieta no 
comportamento do seu cão para 
que consiga adaptar o programa 
atendendo às suas necessidades. São 
21 capítulos para 21 dias de treino, 
com dicas práticas e etapas específicas 
para fazer os exercícios que o ajudarão 
a conseguir os seus objetivos.

A secção seguinte fornece-lhe 
50 soluções rápidas para problemas 
comuns com os quais muitos donos de 
cães lidam diariamente: roubar objetos 
ou comida, ladrar a outros cães ou até 
mesmo situações mais complicadas 
como comer fezes.

Ajustando-se na perfeição às 
exigências do seu dia a dia, este 
livro vai ajudá-lo a transformar o seu 
animal de estimação num cão perfeito, 

em apenas 21 dias.
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