AZP – Associação Zoófila Portuguesa
AV. Luís Bívar, n.º 85 C Lisboa
Voluntário
Dados Pessoais

Nome:________________________________________________________
Morada: _______________________________________________________
Cód. Postal:_________________ Localidade: __________________________
Telef. Casa: _________________Telemóvel: __________________________
Email: ________________________ Profissão: ________________________
C. Cidadão n.º: ______________________

Disponibilidade de Horário
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Divulgação de animais para adoção:
Autoriza que lhe possam ser enviados anúncios, via e-mail, de animais para adoção
ou Família de Acolhimento Temporário (FAT), para que os possa divulgar a amigos e
conhecidos (a qualquer momento poderá solicitar que o envio seja cancelado)?
Sim

Não

Assinatura do Voluntário

Assinatura Responsável AZP

_______________________

_______________________
___/___/___

(Anexar fotocópia Cartão de Cidadão e comprovativo de morada)

AZP – Associação Zoófila Portuguesa
AV. Luís Bívar, n.º 85 C Lisboa
Caro Voluntário,
Solicitamos que leia com atenção as indicações que se seguem, de forma a garantir
a segurança dos animais que irá passear.
- Quando chegar à AZP deverá apresentar-se junto ao balcão de atendimento e
aguardar que lhe entreguem o cão que irá levar à rua.
- Antes de sair com o mesmo, deverá certificar-se de que a coleira e/ou arnês se
encontram corretamente colocados, de forma a garantir que não existe perigo de
libertação e fuga. Por uma questão de segurança alguns cães deverão ser passeados
com 2 trelas (uma presa na coleira e outra no peitoral/arnês).
- Lembre-se de que a rua está repleta de distrações visuais, sonoras e olfativas
que podem pôr em perigo o cão.
- Passeie apenas um cão de cada vez.
- Evite movimentos bruscos ou que possam intimidar o cão, principalmente nas
primeiras visitas. Lembre-se que alguns podem ser mais tímidos/ assustados.
- Leve consigo 3 ou 4 sacos de plástico (solicite na AZP) para apanhar os dejetos e
colocá-los depois no recipiente do lixo mais próximo.
- Evite que o cão faça as necessidades junto às instalações da AZP ou nos edifícios
contíguos, de forma a evitar maus cheiros.
- Durante a saída e entrada na AZP evite o contacto com outros animais para
impedir lutas ou barulhos indesejados. O mesmo deve suceder durante o passeio.
- Nunca deixe um cão sozinho durante as saídas. Lembre-se de que este se
encontra sob sua responsabilidade.
- Não lhe dê comida pois muitos deles têm de seguir uma alimentação específica.
Não deixe que ingira restos alimentares que encontre na rua.
- Sempre que possível, faça-se acompanhar de um telemóvel, para contacto célere
em situação de necessidade.
Não se esqueça de que estes cães vão estabelecer uma relação consigo, por isso,
tente ser o mais regular possível nestas suas visitas.
- Quando regressar do passeio volte a dirigir-se ao balcão de atendimento.
Por último, desfrute também deste passeio! Dê muitos miminhos aos nossos
patudinhos e aproveite bem todas demonstrações de afeto que irá receber!
MUITO OBRIGADA!
Associação Zoófila Portuguesa
217970827/28; 934521038; 966393770 (Filipa Novaes)
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