
Proposta de Adoção

Dados do Animal
Nome
Género Macho ☐ Femea ☐
Idade / nascido em
Atualmente localizado em

Dados pessoais da parte interessada
Nome
Telefone
Telemóvel
e-mail
Rua, nº
Codigo Postal , Cidade
Data de nascimento
Cartão de identificação / número do passaporte
Autoridade emissora
Nacionalidade
Profissão
Efetivo ou emprego temporário?
Ordenado a cima dos 1000€                                                  Sim☐ Não ☐
Nome do parceiro
Profissão de parceiro
Efetivo ou emprego temporário?
Alergias?

Situação da habitação
Há quanto tempo mora nesta casa?
Está a pensar mudar num futuro próximo? Sim☐ Não ☐
Arredores? (Cidade, centro da cidade, país ...)
Como vive (Casa? Apartamento - andar? Propriedade? )
O seu senhorio / o seu comdominio concorda em 
ter os cães?
Se for alugada, envie uma declaração de 
consentimento do proprietário! Sim☐ Não ☐
Existe um jardim? Sim☐ Não ☐
Quais as dimensões?



Qual é a altura do muro do jardim?

Ideias / experiências / ambiente
Número de pessoas na sua casa?       , dos quais filhos :      , Idade:
Todos os membros da família concordam com o 
cão? Sim☐ Não ☐
Já teve animais de estimação? Sim☐, a saber:                 Não ☐
Em caso afirmativo, eles morreram, desapareceram ou foram dados?
Qual é o bjetivo em ter um cão? Amor aos animais ☐ Criação☐ 

Guarda☐ Outros:
Onde é que o cão vai dormir? Chão☐ Cama☐ Sofa☐ Canil☐ 

Casota☐outro:
Estou ciente de que, na maioria dos casos, se ficar 
sozinho precisa ser treinado! Sim☐ Não ☐
Quantas horas o cão vai ter de ficar sozinho todos 
os dias?
Quais e quantos animais vivem na sua casa?

Nenhum ☐
Masculino ☐ Número:      Idade:
Cadela ☐ Número:      Idade:
Gato ☐ Numero:       Idade:
Gata ☐ Número:      Idade:
Roedor ☐ Número:       Idade:
Outros ☐ Quantidade:      Idade:
Tipo:

Onde fica o cão na sua ausencia (férias ...)?
Tem tempo suficiente para os passeios diários? Sim☐ Não ☐
Estou ciente de que, em caso de chuva e frio, terá 
de ser na mesma passeado/exercitado! Sim☐ Não ☐
Tem paciência, tempo e compreensão suficientes 
para a fase de ambientação do cão (por exemplo, 
limpeza da casa, medo, insegurança, danos aos 
móveis, etc.)? Sim☐ Não ☐
Existe a possibilidade de contato suficiente com 
outras pessoas? Sim☐ Não ☐
Tem espaço suficiente para o cão? Sim☐ Não ☐
Está a pensar frequentar uma escola de cães? Sim☐ Não ☐
Já alguma vez teve um cão? Sim☐ Não ☐
Que raça e tamanho era?



Situação financeira
Tem condições financeiras suficientes para poder 
suportar custos atuais, mas também possíveis, 
extraordinários (por exemplo, cirurgia etc.)? Sim☐ Não ☐
Estou ciente de que o cão se encontra pronto para 
a adoção, avaliado no consultório da associação, 
mas não são possíveis exames detalhados para 
descartar possíveis restrições (por exemplo, 
radiografia completa/exames especifiusos...). Sim☐ Não ☐
Está a pensar fazer seguro de saúde para o cão? Sim☐ Não ☐

Outros
Tem a possibilidade de tirar duas semanas de férias 
depois que o animal chegar? Sim☐ Não ☐
Qual é o melhor momento para fazer uma pré ou 
pós-verificação da habitação?
Estou ciente de que a associação A Cerca transmite 
todas as informações da melhor maneira possível. Sim☐ Não ☐
Estou ciente de que um cão de uma associação 
animal pode significar muito trabalho e que ele 
também pode mudar significativamente na nova 
casa. Sim☐ Não ☐
Neste caso, estou pronto para trabalhar em 
situações problemáticas por meio de treinamento 
intensivo. Sim☐ Não ☐
Estou ciente que em caso de fuga terei de 
comunicar o seu desaparecimente à associação.
Estou ciente de que, em caso de problemas sérios, 
a associação geralmente não pode transferir o cão 
para um novo lar adequado dentro de alguns dias e 
que sou responsável pelo seu bem-estar. Sim☐ Não ☐



Declaro que todas as informações fornecidas são verdadeiras e que li e compreendi 
cuidadosamente as folhas de informações em anexo.

Declaro que estou ciente de que um cão de associação animal pode dar 
muito trabalho. Com a minha assinatura, confirmo que estou pronto para isso. 
Se surgirem problemas, consultarei primeiro um  treinador.

A associação descreve os cães a serem colocados da melhor maneira possível.
Estou ciente de que certas mudanças comportamentais só podem ocorrer após a
chegada e que certos problemas de saúde só podem ser reconhecidos futuramente.

Além disso, com a minha assinatura, concordo que a associação salve e processe os meus dados 
para a preparação e a adoção real.

Concordo que a associação faça visitas sem aviso prévio a fim de 
pré-inspeção ou pós-inspeção.

Os dados não serão repassados a terceiros não envolvidos. 

Taxa de adoção: 30€ (Chip + Vacina raiva + desparasitação)

Escreva aqui algo que lhe seja importante/relevante para adquirir um animal:

Local, data e assinatura
_______________________________________________________________________


