
Animal a ser adotado ________________________________                                                                                                                      
 

 
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ADOÇÃO 

 
Data _____/_____/_____ PATA voluntário_______________________________ 

INFORMAÇÕES DO DONO 
               Apelido                                                           Nome 

 

 Sr.        

 Sra.      

Estado Civil  

Solt  /  Cas  /  Div  /  Sep  /  Viu. 

Endereço 

 
Data de Nasc. 

       /          / 

Idade 

 

Sexo 
 M     
 F 

Endereço de E-mail  Numeros de Contacto 

(+258 )  

(+258) 
Por favor, forneça o nome e o número de uma pessoa não residente no mesmo local:  

Nome:                                                                                 Contact: (+258)  

Como ficou sabendo sobre nós? 
 Familia             Amigos            Anuncios            membro da PATA          Facebook / Twitter            Outro _______________________      

INFORMAÇÕES DA CASA  
 Casa com jardim 
 Casa sem jardim 
 Apartmento; ____º Andar 
 Quarto 

  

Aluga ou possui a sua 
casa? 
 Alug.       Poss. 
 

Se aluga, tem permissão para adquirir 
um animal de estimação??    
  Sim   Não                              

Quantas pessoas moram na casa? 
______ Adultos (familia)     ______ Crianças 
______ Pessoa não relacionadas 

Tem piscina? 
 Sim   Não                              

Se sim, está vedada? 
 Sim   Não                              

Por favor, descreva: 
 

A sua propriedade esta 
vedada? 
  Sim     Não 

Se sim, por favor descreva:  
 

ANIMAIS 
Ja alguma vez teve animais 
de estimação?  
 Sim   Não                              

Se sim, mas já não os tem, por favor explique por quê?  
 
 

Quantos animais tem na 
sua propriedade? 
_____ Gatos     _____ Cães 
_____ Outros 

Se tem outros animais, 
estão esterilizados? 

 Sim   Não                              

Se tem outros animais de estimação, 
eles vivem principalmente: 
 Dentro de casa  Fora, no quintal 
 Ambos                                                      

Comentários: 
 
 
 

Alguma vez entregou a 
posse dos seu animal para 
um abrigo de animais?  
 Sim   Não                              

Se sim, por favor explique: 
 
 
  

Quanto tempo será capaz de passar/interagir com seu novo animal? 
 Ao longo do dia          De manhã e a noite          Durante o almoço          Fins de semana          Outro ___________________________                                            

POS-ADOÇÃO 
Após a adoção, fazemos visitas aleatórias ou chamadas telefonicas . Isto é um problema para si? 
 Sim   Não                              

Entende que a adoção de um animal é para o resto da vida natural do animal, e não um compromisso de curto prazo? 
 Sim   Não                              

Se está em Moçambique temporariamente, está ciente das implicações financeiras em deslocar o seu animal? Está disposto a assumir essa 
responsabilidade? 
 Sim   Não                              
 
Afirmo que as informações que eu forneci neste formulário são verdadeiras e corretas; no caso da informação não ser verdadeira e correta, 
concordo que PATA tem o direito de anular o meu contrato e um representante da PATA irá recuperar o animal adotado. Ao assinar, afirmo que li 
e concordo com os termos e condições de adoçãoda PATA. 

 
                         ASSINATURA DO DONO                                                                                                               DATA 
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