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Nome: _______________________________________________________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - ____   Localidade: ____________________________ 

Telefone: _____________      Telemóvel: ____________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________ 

B. I. / Cartão Cidadão: ______________  Data Nascimento: __ /__ / ____ (dd/mm/aaaa) 

Tem animais? Quais? ___________________________________________________________ 

 

Deslocação por 

 Viatura própria  Transportes   

 

Atividades em que pretende colaborar 

 Recolhas alimentares em hipermercados ao fim-de-semana: 
  Distribuição de folhetos e apoio na bancada do hipermercado 
  Entrega da ração 
 Campanhas de adoção, cuidar dos animais e apoiar na campanha 
 Limpeza dos espaços interiores e exteriores onde estão os animais e cuidar destes: 
  Cães 
  Gatos 
 Ajudar no transporte dos animais ao veterinário 
 Ser FAT de animais (descreva o tipo de animais que pode acolher): 
  Cães ________________________________________________________ 
  Gatos _______________________________________________________ 
 Divulgar os animais que temos para adoção e a nossa Associação 
 
Disponibilidade de tempo ____________________________________________________ 
 
 

 

__________________________, ____ de _____________ de 20____ 

 

   O Voluntário                A Associação 

___________________________        _____________________________ 

ACORDO DE VOLUNTÁRIO 
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Eu, _______________________________________________________________________, 
disponibilizo-me como voluntário/a, a oferecer o meu tempo e trabalho à Chão dos Bichos – 
Associação, comparecendo com uma frequência mínima de uma vez por semana e 
comprometendo-me a cumprir o(s) horário(s) a que me proponho. 
 
Acrescento ainda que quero que fiquem registados os seguintes pontos: 
 
a) Tenho conhecimento claro dos riscos inerentes as tarefas executadas no canil/gatil, 
assumindo eu a responsabilidade em caso de acidente; 
 
b) Agirei sempre em conformidade com as regras da Chão dos Bichos – Associação; 
 
c) Zelarei sempre pelo bem-estar dos animais; 
 

 

__________________________, ____ de _____________ de 20____ 

 

   O Voluntário                A Associação 

___________________________        _____________________________ 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE VOLUNTÁRIO 


