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    Formulário de Adoção Responsável

 ____________________________________________________________________________ 

CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE FRONTEIRA 

Termo de Responsabilidade para Adoção 

Maus tratos ou abandonar de animais é crime! 

Lei 69/2014 de 29 de Agosto 

Dados: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ADOTANTE

Nome:______________________________________________________________________ 

B.I/C.C. nº:_____________________válido até____/____/______ NIF:__________________

Morada:____________________________________________________________________ 

Freguesia:____________________ Código- Postal:_____-____ Telefone nº______________ 

Correio Electrónico:___________________________________________________________ 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL

Nome:_________________________ Data de nascimento/Idade aproximada:_____________ 

Espécie:________________ Raça:_______________ Sexo: Masculino □ Feminino □

Tamanho: ≤10kg □    ≥10kg e ≤25kg □      ≥25kg □

Características: 

► Cor:__________________________________

► Pelo: Curto □ Médio □  Longo □ e Liso □ Ondulado □ Encaracolado □ Cerdoso □

► Cauda: Comprida □ Curta □ Amputada □

Número de identificação electrónica:______________________________________________ 

- Apresentação de copia do Bilhete de Identidade e Número de Identificação Fiscal ou Cartão

de Cidadão do adotante. 

- Proceder ao Pagamento da taxa de registo da Identificação Eletrónica.

Condições para adoção responsável:

Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 9º, do Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de

dezembro, o adotante (1), assume a responsabilidade pela posse do animal de companhia

(2) cedido que pelo CROAC, e compromete-se a, na qualidade de detentor, cumprir o dever

de prestar todos os cuidados, de forma a não pôr em causa o seu bem-estar, bem como de 

o vigiar, de forma a evitar que este ponha em risco a vida ou a integridade física de outras

pessoas e/ou animais e mais declara, que garante possuir as condições de alojamento 

previstas no artigo 3º do referido diploma legal. 

Compromete-se igualmente a tomar as medidas para a regularização da detenção do 

animal, nomeadamente proceder à obtenção da licença obrigatória na Junta de Freguesia 

da área de residência, como também a esterilizá-lo e a fazer prova dessa intervenção 

cirúrgica, através de Declaração de 
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____________________________________________________________________________ 
Esterilização junto do Médico Veterinário Municipal. (aplicável a animais de companhia 

adotados com menos de 6 meses de idade e a cães perigosos ou potencialmente perigosos, 

nos casos previstos na lei). 

Toma conhecimento das implicações inerentes à adoção do animal de companhia (2), no que 

concerne aos cuidados médico-sanitários (vacinação e desparasitação) a ter. 

Profilaxia Médica-Sanitária Obrigatória (Vacinação Antirrábica): 

Na qualidade de adotante e de acordo com o número 1, do artigo 2º do anexo da Portaria 

264/2013, de 16 de agosto, toma conhecimento de que a vacinação antirrábica é 

obrigatória para todos os canídeos, com mais de três meses de idade. 

O animal de companhia (2) se tiver idade inferior a 3 meses, assume a responsabilidade 

de realizar a Vacinação Antirrábica aquando da sua obrigatoriedade, em momento de 

Campanha Nacional Antirrábica na área de residência ou num Centro de Atendimento 

Médico-Veterinário. 

Declara ainda que assume a responsabilidade pelo estado de saúde do animal, uma vez que 

foi informado de que, dadas as características de um Centro de Recolha Oficial (CRO), 

qualquer animal pode encontrar- se em período de incubação de doença sem sintomatologia 

aparente, não sendo possível atestar e comprovar um perfeito estado sanitário dos animais. 

Na eventualidade de pretender doar o animal de companhia (2) a terceiro deve comunicar 

essa decisão à CROAC. 

Na eventualidade de falecimento do mesmo, este acontecimento deve ser igualmente 

comunicado ao CROAC. 

Deve permitir visitas dos técnicos da CROAC para exercer o seu direito de fiscalizar o 

cumprimento das obrigações assumidas, reservando-lhe o direito de praticar a aplicação da 

lei vigente, caso seja desrespeitada. 

Estou ciente do conteúdo das normas acima descritas, que aceito na sua totalidade. Sendo 

assim, assino o presente Termo de Responsabilidade, assumindo plenamente os deveres que 

nele constam, bem como outros porventura relacionados à posse responsável que se 

encontram previstos na legislação Portuguesa. 

Fronteira,___de___de_____________ 

Responsável pela Adoção  Adotante




