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TERMO DE RESPONSABILIDADE - ADOÇÃO 

Nome do adotante: __________________________________________________________________ 

Bilhete de Identidade/ cartão de cidadão: _____________________NIF ________________________  

Morada: ___________________________________________________________________________ 

Código-postal: ____________________________ Localidade : ________________________________ 

 Freguesia: ___________________ Concelho: ___________________ Distrito: ___________________ 

Profissão:_______________________Tlf:_______________________Tlm: _______________________ 

Mail: _______________________________________________________________________________ 

 

Nome do animal: _____________________________Número de chip: _____________________ 

Espécie:   (    )cão  (  )gato                          Sexo: (  )macho (  )fêmea     

Descrição do animal: 

Nascido a ___ / ____ / _______      cor: ____________________  raça: ________________________ 

Pelagem:   Comprida  (     )          Média (    )       Curta (    )        Lisa (    )       Ondulada (    )      Cerdosa (    ) 

Sinais Particulares: ___________________________________________________________________ 

Cauda:      Comprida (    )              Curta (    )                  Amputada (    ) 

Ao adotar o animal acima descrito declaro-me apto para assumir a guarda e a responsabilidade sobre este 
animal, responsabilizando-me por quaisquer atos praticados pelo animal a partir desta data. 

Declaro ainda estar ciente de todos os cuidados que este animal exige no que se refere à sua guarda e 
manutenção, além de conhecer todos os riscos inerentes à espécie e raça no convívio com humanos, estando 
apto a guardá-lo e vigiá-lo, comprometendo-me a proporcionar boas condições de alojamento e alimentação, 
assim como, espaço físico que possibilite o animal se exercitar. Responsabilizo-me por preservar a saúde e 
integridade do animal e a submetê-lo aos cuidados médico-veterinários sempre que necessário para este fim. 

Comprometo-me a não transmitir a posse deste animal a outrem sem o conhecimento do doador.  

Comprometo-me também, a permitir o acesso do doador ao local onde se encontra o animal para averiguação 
de suas condições.  

Ao adotar um bebé, responsabilizo-me pela castração/esterilização quando atingir os 6 meses de idade. 

Tenho conhecimento de que caso seja constatado por parte do doador situação inadequada para o bem-estar do 
animal, perderei a sua guarda.  

Mais se informa que a Associação não cede animais para adoção, se se verificar que o animal vai ficar 
acorrentado. 

Declaro-me assim, ciente das normas acima, as quais aceito, assinando o presente Termo de Responsabilidade, 
assumindo plenamente os deveres que dele constam, bem como outros relacionados à posse responsável e que 
não estejam incluídos neste Termo.  

__________________________________       _____________________________ 

                        Abrigo de Carinho - AAA                                                                    Adotante 

Praia de Mira, _____ de ___________________ de _________. 
 

Compreendo a finalidade dos meus dados pessoais constantes no documento e o tratamento que lhes será dado, prestando 

assim o meu consentimento para o uso dos mesmos. 


