
UNIÃO ZOÓFILA 
ASSOCIAÇÃO  DE  PROTECÇÃO DE ANIMAIS 
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA APROVADA POR ALVARÁ DE 1952/07/05 

Sede: Rua Padre Carlos dos Santos - Alto das Furnas - 1500-901 LISBOA (PORTUGAL) 

Contribuinte: 500 904 464 
__________________________________________________________________________________________________ 
     

Candidatura a adopção 
DADOS PESSOAIS 

Nome Completo:  ______________________________________________________________________ 
 

Idade: _______     Profissão: _____________________________________________________________ 

Morada:  ______________________________________________________________________________ 

Localidade:  __________________________________________   Telefone:  ______________________  

E-mail:  _______________________________________________________________________________ 

AGREGADO FAMILIAR 

Com quem vive:  ______________________________________________________________________ 
_ 

Idades: ________________________________________________________________________________     

Profissões: _____________________________________________________________________________ 

ANIMAIS QUE TEM NESTE MOMENTO 

Espécies e quantos:  Cão:  _______  Gato:  _______  Outros: _______________________________ 
_ 

Idades:  _________________________  Esterilizados: ________________________________________ 

Adoptados numa Associação / Resgatados de um Canil Municipal / Comprados a um 
criador/ Comprados numa loja de animais/ Resgatados da rua / Ninhada de amigos ou 
familiares – Especifique por favor: __________________________________________ 

ANIMAL A ADOPTAR 
□  Cão          □  Gato 
1. Nome ou referência do animal que pretende adoptar (caso já tenha escolhido): 

____________________________________________________________________ 

       Ou, Que tipo de animal está à procura? Idade, tamanho, etc.: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Que características ou qualidades valoriza num cão/gato: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3. Como é o seu estilo de vida e em que actividades gostaria de incluir o seu 
animal? 
____________________________________________________________________ 





 
 
 

 
4. Como seria o seu dia-a-dia típico deste animal, onde vai passar a maior parte 

do tempo e quantas horas por dia precisa que fique sozinho? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

CÃO - Quantas vezes por dia quer levar o seu cão à rua? Quando e quanto 
tempo? _____________________________________________________________ 

5. Quais as divisões da casa a que o animal terá acesso? Onde dormirá? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

6. Quais são os seus planos para o animal quando for de fárias ou viajar? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. Conhece um veterinário de confiança para acompanhar o seu cão/gato, como 
se chama o médico e a clínica? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Teve animais em criança ou já adulto? O que mais gostava neles? Ainda estão 
consigo, o que lhes aconteceu? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. O que o preocupa ou deixa inseguro quanto a adoptar um cão/gato? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

10. Quais os comportamentos que não aceitaria ou que acharia dificeis de gerir? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

11.  Como vai lidar com os comportamentos indesejados do:  
CÃO (como roer, estragar, fazer as necessidades em casa, ladrar e ganir ou ser 
bruto e irrequieto)  
GATO (arranhar, estragar, miar, fazer as necessidades fora da liteira) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 



 
 
 

 
12.  CÃO - Seria capaz de recorrer a um treinador canino profissional para o ajudar 

a resolver certos comportamentos atrás referidos? Já recorreu a algum no 
passado? Obteve os resultados desejados? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

13.  Quando é que decidiu adoptar um animal e o que o fez decidir? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

14.  O que faria se a sua vida mudasse e tivesse dificuldades em manter este 
animal? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

15.  Já teve algum animal do qual tivesse que se separar no passado ou por força 
maior? O que aconteceu? A quem o entregou? Tem novidades do animal? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

16.  Alguém na sua família tem medo de animais ou alergias que devam ser tidas 
em conta na escolha do animal? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

HABITAÇÃO 
 
Vive num apartamento? �  Sim          �  Não 
 
Se vive numa vivenda ou numa quinta, o espaço exterior é vedado?   
_________________________________________________________________________ 
 

As varandas são abertas/fechadas?  ____________________________________________________ 
 
As janelas têm rede de protecção? ____________________________________________________ 
 
Que alterações precisa fazer na sua habitação para ser segura para o seu animal? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
Data:_____________ 


