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Adoptar um animal de estimação!
Antes de tudo, o que deve
considerar é que vai escolher um
companheiro para uma longa
convivência. Ele será mais um
membro da sua família e irá
depender dos seus cuidados para
viver tranquilo e ajustado ao seu
estilo de vida. Portanto, pense se
está preparado e procure conhecer
melhor as características do animal
que você quer adquirir.

PORQUÊ ADOPTAR?

Os cães gostam muito de brincar e
adoram estar perto do seu dono.
Têm necessidades básicas como
espaço e certa actividade física,
além de ladrar, roer, morder
(mesmo que por brincadeira). Cabe
ao dono definir o que é ou não
tolerável e ensinar o animal a
comportar-se de acordo com as
regras da casa.

Cães e gatos são muito diferentes.
De maneira geral, podem adaptarse bem em diversos ambientes, tal
como apartamentos.

1) Partilhar espaço,
companhia e afecto?
2) Baixo custo de
aquisição?
3) Por necessidade
específica (guarda, caça,
trabalho com gado, guia
para invisuais)?
PARA REALIZAR A
ADOPÇÃO DE UM ANIMAL
DE COMPANHIA, DEVE:
Ter mais de 16 anos de
idade

Têm necessidades específicas e
diferem em temperamento, perfil
comportamental e interesses.

Ter condições de
alojamento e manutenção
para o animal
Apresentar o seu BI ou CC
e Cartão de Contribuinte

1º PASSO – ESCOLHER O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO

Preencher documentação

Questões fundamentais
Os
cães
são
os
animais
domesticados que mais se
adaptaram à convivência com o ser
humano.
Estabelecem forte vínculo afectivo
com seu o dono e podem ser até
muito dependentes. São animais
essencialmente sociais e tendem a
reconhecer ou estabelecer uma
hierarquia de poder no ambiente
onde vivem. Existem mais de 200
raças de cães, com diferentes
perfis comportamentais. Mas, de

forma geral, todos os cães
apresentam alguns padrões nas
suas formas de comunicação,
exploração ambiental, socialização
e comportamento sexual. Cada
raça apresenta um perfil particular
e não se deve considerar apenas o
tamanho do animal quando for
escolher um cão.

Pagar chip e vacina

Como é o seu estilo de vida?
Quanto do seu tempo vai poder
dedicar ao seu futuro animal de
estimação?
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Escolher o seu animal de estimação
Está consciente das necessidades
básicas do seu animal como
alimentação, higiene, actividade
física, lazer e cuidados com a sua
saúde? Vai ter a paciência
necessária para lhe ensinar as
regras para uma boa convivência?

Onde escolher?
Site do CAGIA:
http://www.amalga.pt/cagia/

A sua casa tem condições para
receber um animal?

Em “Bolsa de adopção”
Facebook:
Procure por Canil Gatil da Amalga
Visita ao CAGIA:
Marque uma visita ao CAGIA
através do nosso telefone 284 311
220 ou e-mail cagia@amalga.pt

Vai levá-lo a passear e
proporcionar-lhe contacto com
outras pessoas e outros animais?
Vai cuidar da sua reprodução ou
esterilização se necessário? Está
preparado para as despesas com
alimentação, higiene, vacinas e
outros medicamentos, check-up

semestral
no
veterinário,
controle de parasitas? Existe
alguma
grande
mudança
prevista na sua vida como
casamento, nascimento de um
filho, viagem longa, mudança de
casa que possa alterar o seu
contacto com o animal? Tem
onde o deixar se se ausentar de
casa? Todos os que moram
consigo estão de acordo com
esta aquisição? Mesmo que a
sua intenção seja a de o
oferecer
a
alguém
e,
especialmente se for criança,
está consciente de que é o
adulto quem deverá assumir a
responsabilidade pela criação
do animal?

2º PASSO – PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
Preencher os seguintes documentos a entregar
no CAGIA:
Pedido para adopção de animal de companhia
Termo de responsabilidade para adopção de
animais de companhia no CAGIA
Inquérito Obrigatório para adoptantes
Termo de
adoptante

responsabilidade

assinado

pelo

E no caso de decidir adoptar um animal de raça
classificada como potencialmente perigosa:
Seguro
Termo de responsabilidade para adopção de
animais deste tipo
Certificado de esterilização
Certificado de frequência em escola de treino
comportamental
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Envio da documentação
A documentação, juntamente com a cópia do BI e do
Cartão de Contribuinte podem ser enviadas das
seguintes formas:
E-mail: cagia@amalga.pt
Correio: Herdade do Montinho Apartado 6267 Santa
Clara de Louredo 7801-903
Fax: 284 311 221
Ou pessoalmente.
.

Guia de Adopção 2010 ● Edição 1 ● CAGIA

CANIL GATIL
INTERMUNICIPAL DA
AMALGA
Herdade do Montinho
Apartado 6267
Santa Clara de
Louredo 7801-903 Beja
Telefone:
284 311 220
Fax:
284 311 221
E-mail:
cagia@amalga.pt
Web Site:
http://www.cagia.com.pt/

Horário:
09h00-12h30

3º PASSO – REGISTO DO ANIMAL NA JUNTA DE FREGUESIA DA SUA ÁREA DE
RESIDÊNCIA
Para cães, é obrigatório o seu
registo e licenciamento, entre os 3 e
os 6 meses de idade, na Junta de
Freguesia da área de residência ou
sede do detentor.

Quanto custa
adoptar?
Só paga a vacina e o
chip!

Depois de entregar a documentação Modalidade de
o CAGIA procederá à vacinação e pagamento:
chipagem do animal e indicar-lhe-á a
data em que poderá vir buscar os Dinheiro ou cheque
documentos do seu animal bem
como proceder ao pagamento do
chip e da vacina (Pode consultar os
Não há obrigatoriedade de registo e
preços no nosso site).
licenciamento de gatos.
Com os documentos deverá dirigirse à sua Junta de Freguesia a fim de
registar o animal.
4º PASSO – PODE VIR BUSCAR O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO!
Depois de registado na Junta de Freguesia pode vir buscar o seu animal.

13h00-16h00
Como ser um dono responsável de um animal de companhia?

Adopte um amigo!

Para além da obrigatoriedade do cumprimento da legislação geral,
nomeadamente das normas sobre identificação, vacinação, registo e licença, o
detentor deve cuidar do seu animal de companhia de forma a preservar os
seus parâmetros de saúde e de bem-estar, devendo igualmente vigiá-lo de
forma a evitar que o mesmo ponha em risco a vida ou a integridade física de
outras pessoas e danifique bens.
E se não me der bem com o meu
novo animal de estimação?
Dificilmente isso acontecerá pois a
maior parte dos animais do CAGIA
são dóceis e amigáveis. Mas se
acontecer e se não tiver mais
alternativa pode entregar o seu
animal no CAGIA mediante a
apresentação por escrito dos
motivos da devolução, dirigida ao
Presidente do Conselho de
Administração da Resialentejo. O
CAGIA não devolve quaisquer
pagamentos efectuados no âmbito
da adopção.

PARA MAIS QUESTÕES DEVE
CONSULTAR “PERGUNTAS E
LEGISLAÇÃO” NO SITE DO CAGIA.

