
Sou a Canela.
O meu dono 
é o João.

Sou 
o Caramelo.
A minha dona 
é a Maria.

Dê voz ao seu amigo de quatro patas 
ANIMAIS DE COMPANHIA

IDENTIFICAÇÃO 
ELETRÓNICA

IDENTIFICAÇÃO
ELETRÓNICA

organização apoio

07 MAIO
GATOS
PENICHE > 

CÃES
SERRA D’EL-REI > COOPERATIVA
SERRA D’EL-REI > ARMAZÉM DA JUNTA
CASAIS MESTRE MENDO > LAVADOUROS
CASAIS BRANCOS > LARGO SANTO ANTÓNIO
CASAL FETAL/REINALDES > ASSOCIAÇÃO

14 MAIO
GATOS
SERRA D’EL-REI > “SERRANA”

CÃES
ATOUGUIA DA BALEIA > GDA
COIMBRÃ > LARGO
BOLHOS > LARGO
RIBAFRIA > CAFÉ
BUFARDA > LARGO DA FEIRA
BUFARDA > CAFÉ CAÇADOR

09h00

10h00
11h30
14h00
15h30
17h00

09h00

10h00
11h30
14h00
15h30
16h30
17h30

21 MAIO
GATOS
FERREL > ARCD FERREL

CÃES
FERREL  > JUNTA DE FREGUESIA
CASAL MOINHO > ASSOCIAÇÃO
LUGAR DA ESTRADA > SC ESTRADA
GERALDES > JUNTO À FONTE
CASAIS DE JÚLIO > LARGO
SÃO BERNARDINO > ASSOCIAÇÃO

28 MAIO
GATOS
ATOUGUIA DA BALEIA > GDA

CÃES
PENICHE > LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA
PENICHE > CAMPO DE FUTEBOL VISCONDE
PENICHE > EDIFÍCIO VERDE MAR
PENICHE > CAMPO DO BAIRRO DA CAIXA
PENICHE > PARQUE DO BALUARTE
PENICHE > CAMPO DE FUTEBOL PRAGEIRA

09h00

10h00
11h30
14h00
15h30
16h30
17h30

09h00

10h00
11h30
14h00
15h30
16h30
17h30

BAIRRO ARCO-ÍRIS, ED. SÃO JOÃO, 
AV. PAULO VI, LT 9, RC Nº3
NAS TRASEIRAS DO EDIFÍCIO JUNTO AO PARQUE DE ESTACIONAMENTO



DADOS PARA A BASE DE DADOS SIAC 
Sistema de Informação de Animais de Companhia para efeito de identificação e registo do animal de companhia

DADOS DO ANIMAL 
Espécie:                                      Raça:                                       Sexo  M      F        Nome:
Nascido a:           -          -                  Cor:                                            Sinais Particulares: 

DADOS DO TITULAR
Nome: 
Morada:                                                                                                                 Telefone:
Localidade:                                              Código Postal:                     -              Freguesia:
Email:                                                                                                         CC:                                    NIF:                               
 
A Médica Veterinária, Dra. Sara Patrícia Dias Neto
(Cédula Profissional: 7043)

Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD):
a) Os dados pessoais fornecidos são tratados pelos respetivos serviços por serem indispensáveis à tramitação processual em causa;
b) Os meus dados [dados pessoais, fotografia(s), documento(s) anexo(s)], fornecidos neste formulário, possam ser processados e guardados no 
sistema de informação central da autarquia, possibilitando associar a presente informação aos meus processos existentes no Município de Peniche;
c) Os dados recolhidos poderão ser transmitidos às entidades subcontratadas que possam intervir na prestação do serviço ou ainda às entidades para 
a qual a respetiva legislação remeta;
d) Enquanto titular dos dados pessoais, tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, sem prejuízo 
da necessidade desses dados se manterem arquivados pelo respetivo período legal;
e) Tenho ainda conhecimento do direito de obter o acesso aos meus dados pessoais, bem como à sua retificação, apagamento, limitação do 
tratamento e do direito à portabilidade dos dados;
f) Mais declaro ter conhecimento do direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, e que é responsável pelo tratamento de dados o 
encarregado de proteção de dados, contactável através do correio eletrónico: cmpeniche@cm-peniche.pt.

     Tomei conhecimento da realização da Campanha de Vacinação Antirrábica e de Controlo de outras Zoonoses, promovida pela DGAV. 

Autorizações
 Autorizo a transferência de dados para a base de dados SIAC – Sistema de Informação de Animais de Companhia para efeito de  
 identificação e registo do meu animal de companhia; 
 Autorizo que as comunicações, informações ou notificações que a autarquia me dirija sejam processadas através de correio eletrónico        
 ou por telefone.

   Assinatura:

Câmara Municipal de Peniche, Largo do Município, 2520-239 Peniche | Telef.: 262 780 100
E-mail: cmpeniche@cm-peniche.pt | croa@cm-peniche.pt | www.cm-peniche.pt

IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

OBJETIVOS
» Contrariar o abandono de animais de companhia e as suas  consequências 
para a saúde e segurança das pessoas e para a saúde e bem-estar dos animais;
» Promover a detenção responsável; 
» Facilitar a restituição de animais perdidos/encontrados aos seus                     
detentores;
» Diminuir o número de animais a título permanente no CROA                                 
(canil municipal) e, consequentemente, a diminuição da sobrelotação.

DESTINATÁRIOS

» Animais de companhia, cães e gatos, cujos detentores residam                          
no concelho de Peniche.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

» A campanha não tem limite do número de registo de animais por detentor;

» O detentor deve preencher documento com as informações necessárias    
para o registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC);

» O registo do animal no SIAC será efetuado em nome da pessoa que se 
apresentar no local do procedimento;

» O detentor deve apresentar-se no local na data e hora indicadas;

» O detentor tem de ser maior de 18 anos e residir no concelho de Peniche;

» O detentor deve apresentar o respetivo documento de identificação              
(autorização de residência, passaporte, cartão de cidadão ou bilhete de 
identidade) e comprovativo de morada (ex. fatura água, eletricidade ou de gás);

» O detentor deve apresentar um número de telefone válido e endereço de e-mail;

» O detentor deve apresentar o boletim sanitário (caso exista);          

» Os animais deverão apresentar-se com trela e, em caso                                      
de comportamento agressivo, açaimo.


