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Exm(a). Sr(a)

N/Ref.:GED:                                                                                                   Data: 

Assunto: Envio de dossier de candidatura

Exma. Sra.

Junto se envia Formulário de Candidatura à obtenção de um Cão-guia, bem como um

conjunto  de  documentos,  para  consulta,  reguladores  da  relação  entre  o/a

Beneficiário/a e a ABAADV nas várias fases até à entrega do mesmo.

Esteja atento/a a todos os documentos que lhe são enviados.

Caso se enquadre nos critérios de admissão e esteja de acordo com as restantes

normas, reenvie o mais breve possível:

 O  Formulário  de  Candidatura  devidamente  preenchido  (não  esquecer  os

atestados médicos solicitados);

 Fotocópia do cartão de cidadão; 

 Foto tipo passe atualizada; 

 Ficha de Sócio Apoiante devidamente preenchida.

No caso de ser admitido/a e antes da entrevista que virá a realizar nas instalações da

ABAADV, deverá enviar um filme demonstrativo das condições de habitação, trajetos

mais significativos, local de trabalho e/ou outras atividades que não deverá ultrapassar

o tempo limite de 15 minutos.

O valor pela prestação da resposta social definido nas “Regras de Comparticipação”

tem um custo estimado pela Direção para o ano de 2022 que varia entre 57,50 e

575,00€. 

Ao ser convocado/a para a realização de estágio de entrega de um Cão-guia, terá que

proceder ao pagamento de uma caução no valor de 10% do valor máximo da tabela de

comparticipação  e  apresentar  os  documentos  referidos  nas  Regras  da

Comparticipação dos/as Beneficiários/as para cálculo do rendimento per-capita.

_______________________________________________________________________________________________
Mod. 18/0                                                                             

Associação sem fins lucrativos; Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de acordo com Diário 
da República n.º 164 III Série de 18 de Julho de 2000.



ASSOCIAÇÃO BEIRA AGUIEIRA DE APOIO AO DEFICIENTE VISUAL
Escola de Cães-guia para Cegos de Mortágua
Rua de Albufeira, nº 15, Chão de Vento, 3450-333 Sobral Mortágua
N.º Contribuinte: 513 396 322
Telefone: 231 920 978 • E-mail: geral@caesguia.org

Disponível para quaisquer esclarecimentos que entenda por bem solicitar.

Ao abrigo da legislação da proteção de dados, todos os dados disponibilizados serão

devidamente tratados como confidenciais e não serão divulgados a terceiros, sem a

devida autorização.

Com os nossos melhores cumprimentos.

A Diretora Técnica

Ana Filipa Paiva
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