CERTIFICADO VETERINÁRIO PARA EXPORTAÇÃO DE CÃES E DE GATOS COMO
ANIMAIS DE COMPANHIA PARA A ÍNDIA
VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF PET DOGS AND CATS INTO INDIA

I. Proprietário/Owner
Nome e endereço do proprietário/Name and Address of the owner:

N.º de contacto/Contact No.:
E-mail/Email:
II. Descrição do animal/Description of the animal
Raça/Breed:
Idade ou data de nascimento/Age or date of birth:
Sexo/Sex:
Cor/Colour:
Tipo de pelagem e marcas/Marcas distintivas/Coat type and marking/Distinguish mark:
Identificação/microchip n.º/Identification/microchip number:
III. Informação adicional/Additional Information
País de origem/Country of origin: PORTUGAL
Países visitados nos últimos dois anos como declarado pelo proprietário (indicar datas)/
Countries visited over the past two years as declared by owner (give dates):

IV. Destino/Destination
País/Country: INDIA
Endereço na Índia/Address in India:
Meios de transporte/Means of transport:

09-09-2020

1/2

V. Informação Sanitária/Sanitary Information
Eu, o abaixo assinado, Veterinário Oficial, certifico que o animal acima descrito e examinado
hoje é um animal de companhia e/I, the undersigned, Official Veterinarian hereby certify that the
animal described above and examined on this day is a pet and:
a) No caso de cães, não apresenta qualquer sinal clínico de doenças incluindo a raiva,
esgana, parvovirose, leptospirose, hepatite infecciosa canina, sarna, leishmaniose,
etc./In case of dogs, shows no clinical sign of any disease including rabies, canine distemper, parvo
virus infection, leptospirosis, infectious canine hepatitis, scabies and leishmaniasis etc.
b) No caso de gatos, não apresenta qualquer sinal clínico de doenças incluindo a raiva,
enterite felina, panleucopénia felina, leptospirose, esgana, sarna, doença de Aujeszky,
toxoplasmose, etc./In case of cats, shows no clinical sign of any disease including rabies, feline
enteritis, feline panleukopenia, leptospirosis, distemper, scabies, aujeszky’s disease, toxoplasmosis,
etc.
c) Foi vacinado contra a raiva (no caso tem mais de três meses de idade), dentro do limite
de tempo recomendado pelo fabricante da vacina registada e aprovada pelo país
exportador/Was vaccinated for rabies, within the time limit recommended by the manufacturer of
vaccine licensed and approved by the exporting country:
Nome da vacina/Name of the vaccine:
Número do lote/Batch number:
Data da vacinação/Date of vaccination:
d) No caso de cães, foi vacinado contra a esgana, parvovirose, leptospirose, etc. dentro do
limite de tempo recomendado pelo fabricante da vacina registada e aprovada pelo país
exportador (o nome de vacina, o número do lote e a data da vacinação devem constar no
passaporte/boletim de vacinas/cartão de saúde do cão, consoante o caso)/In case of
dogs, was vaccinated for canine distemper, parvo virus infection, leptospirosis etc. within the time
limit recommended by the vaccine manufacturer licensed and approved by the exporting country
(name of the vaccine, batch number, and the date of vaccination must be shown on the
passport/pet book/health card of pet dog as the case may be).

NOTAS/NOTES
É exigida quarentena à chegada de pelo menos 15 dias, podendo ser exceção os animais em
estadia temporária/Quarantine for at least 15 days is required upon arrival but may be exception the
animals for temporary visit.
Não é permitida a importação de alimentação, camas, etc transportadas com o animal/No
import of feed or bedding etc. is allowed along with the animal.
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