
Para mais informações contacte:

Canil Municipal do Porto
Edifício sito à Rua de S. Dinis, nº 249,

com entrada pelo gaveto
Rua Nove de Abril / Tv. Bica Velha

4250-434 Porto

Tel: 22 834 94 90
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt

Horário de visita aos animais alojados:
Segunda a sexta | 9h30 - 15h30

Sábado | 10h00 - 13h00

www.cm-porto.pt
cidade | ambiente | saúde pública veterinária

NUNCA COMPRE
OU ADOTE UM ANIMAL

POR IMPULSO!

ETAPAS

SELECIONAR
O primeiro passo consiste em selecionar
o tipo de animal que gostaria de ter.

ANALISAR
O importante na adoção é assegurar-se de que
o tipo de animal se adequa ao seu estilo de vida.
Para cuidar dele de uma forma responsável
é importante conhecer quais as suas necessidades 
básicas. Antes de adquirir um animal pense 
cuidadosamente sobre as suas responsabilidades 
como detentor.
Fale com um Médico Veterinário e com outros 
detentores na tentativa de recolher o máximo
de informação para o ajudar na sua decisão.

REFLETIR
Tendo em conta as necessidades básicas
do animal que pretende adotar, responda
ao questionário que se segue.

ADOTAR
PRETENDE

UM ANIMAL?



• Possui as instalações adequadas
   à sua permanência?

• Possui os meios financeiros
   favoráveis à satisfação das suas
   necessidades, nomeadamente,
   provisão de alimentação e cuidados
   veterinários ao animal?

• Possui o tempo necessário para
   lhe fornecer os cuidados diários
   e o educar?

• Possui o nível de interesse necessário
   para assegurar um compromisso
   a longo prazo para com o animal?

• Tem um local adequado para
   o animal permanecer sempre
   que se ausentar de casa?

• Está preparado para assumir
   os deveres como detentor
   de um animal?

Sim Não

QUESTIONÁRIO

Responda de forma sincera
e sem precipitações.

UMA OU MAIS RESPOSTAS NEGATIVAS

Não deverá adotar o animal que idealizou.
Poderá optar pela adoção de um outro animal que
melhor se adapte ao seu estilo de vida e às condições
que atualmente dispõe. Pondere outras opções. 
Talvez mais tarde as circunstâncias sejam alteradas
e a decisão poderá ser outra.

Decida tendo em conta as respostas obtidas:

NUNCA COMPRE
OU ADOTE UM ANIMAL

POR IMPULSO!

PRETENDE ADOTAR
UM ANIMAL?

Nunca pensou nisso, mas até tem condições
para ter um animal junto de si? Lembre-se
que pode adotar um animal no Canil Municipal
do Porto.

Muitos cães e gatos estão à espera, cheios
de afeto para dar. Ao adotar um destes animais 
estará a oferecer-lhe o conforto e a segurança
que ele nunca poderá ter sem um detentor.

Mas lembre-se, os animais precisam de muito 
empenho e tempo livre. Se vai adotar um animal 
deverá avaliar se terá tempo para o educar
e satisfazer as suas necessidades, sejam
as de alimentação, higiene, lazer ou afetos,
hoje e no futuro. 

Disponibilidade

• Financeira

• De tempo

• Emocional

• De espaço

No Canil Municipal do Porto pode adotar um cão
ou um gato. Será recebido pelos funcionários
que o auxiliarão na decisão.

A adoção implica:
• Assinatura de um termo de responsabilidade
• Conversa com o Médico Veterinário
• Pagamento de registo e identificação eletrónica
   (microchip, que permitirá a sua identificação
   pelo detentor, no caso dele se perder)
• Vacinação antirrábica sempre que necessário
• Esterilização (obrigatória e gratuita)

A esterilização dos animais adotados
no Canil Municipal é obrigatória e gratuita.

TODAS AS RESPOSTAS POSITIVAS

Parabéns! Reúne as condições necessárias
para adotar um animal.
A partir de agora poderá ter um novo membro
na sua família, mas não se esqueça, seja
um detentor responsável!

ONDE
ADOTAR?


