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Relativamente ao animal de companhia que pretendo adoptar do Canil Intermunicipal da AMALGA 

(CAGIA) comprometo-me a: 

• Permitir que um membro/funcionário ou voluntário do CAGIA efectue uma visita 

domiciliária de avaliação, para se assegurar que o animal está bem adaptado e possui as condições 

essenciais; 

• Alimentar e alojar o animal; 

• Passear o animal regularmente; 

• Não deixar a posse do animal, excepto em circunstâncias em que não o possa manter, e 

tendo em conta que só o entregarei a uma pessoa/instituição, sobre a qual tenha boas referências, 

comunicando previamente ao CAGIA o local para onde o animal irá; 

• Providenciar tratamento veterinário qualificado preventivo (vacinação, desparasitação) e 

em caso de ferimentos ou suspeita de doença; 

• Não usar o animal para fins reprodutivos; 

• Controlar a natalidade – por métodos definitivos (OVH ou castrações), por métodos 

médicos (comprimidos/injecções) ou por métodos comportamentais (prender/isolar o animal), 

sabendo que a melhor opção para o animal e para o proprietário, é o método definitivo; 

• Avisar obrigatoriamente o CAGIA e a Junta de Freguesia da área de residência do detentor 

no prazo máximo de 5 dias, se o animal se perder, desaparecer ou falecer; 

• Não acorrentar o animal excepto quando absolutamente necessário, caso em que deve ser 

usada uma corrente de correr; 

• Não deixar o animal sem companhia por longos períodos; 

• Respeitar todas as Leis Nacionais relativas a animais de companhia assim como a 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais; 

• Permitir que o CAGIA tome posse do animal, se, na opinião da mesma, os termos deste 

Termo de responsabilidade não forem cumpridos. ---------------------------------------- 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________________ 

Beja, ____ de _________________ de _______ (colocar a data da adopção) 

Nome completo: 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Processo de adopção relativo ao animal identificado com o nº de ordem  ____ /_____ 

 

 

 


