CERTIFICADO SANITÁRIO PARA ENTRADA NA INDONÉSIA DE CÃES E GATOS
COMO ANIMAIS DE COMPANHIA SEM CARÁTER COMERCIAL
HEALTH CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN INDONESIA OF PETS DOGS AND CATS
WITHOUT COMMERCIAL PURPOSES

Licença de importação n.º/Import licence No:
País de origem/Country of origin: PORTUGAL
I - IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL/ANIMAL IDENTIFICATION
Nome/Name
Espécie/Species
Sexo/Sex
Raça/Breed
Data de nascimento/Date of birth
Cor/Colour
Microchip (indicar n.º e posição)/Microchip (state no and position)

II - PROCEDÊNCIA DO ANIMAL/ORIGIN OF THE ANIMAL
Proprietário do animal: Nome e morada/Animal's owner: Name and address

III - DESTINO DO ANIMAL/DESTINATION OF THE ANIMAL
Morada/Address
IV - CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
Eu, o abaixo assinado veterinário oficial, certifico o seguinte em relação ao animal identificado em I/l,
the undersigned official veterinarian, certify that the animal above described meets the following requirements:
1.

Não foram reportados casos de raiva na área onde o animal viveu durante os últimos 6 (seis)
meses/Rabies has not been reported within the area where the animal has lived for the last 6 (six) months.

2.

O animal permaneceu no país de origem por um período não inferior a 6 (seis) meses anteriores
à exportação/The animal has been in country of origin for a period of not less than 6 (six) months
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preceding export.

3.

O animal nos 5 (cinco) dias antes de partida foi examinado por um veterinário e foi considerado
saudável e livre de qualquer sinal clínico de raiva e doenças infecciosas ou contagiosas do
cão/gato, no momento do exame e certificação/The animal in 5 (five) days before departure was
examined by a veterinarian, and found to be healthy and free from any clinical sign of rabies and infectious
or contagious diseases of dog/cat, at the time of examination and certification.

4.

O animal tem 3 (três) meses ou mais de idade e foi vacinado contra a raiva usando uma vacina
anti-rábica inativada/The animal is 3 (three) months old or more and has been vaccinated against rabies
using an inactivated rabies vaccine.

5.

O animal foi vacinado com uma vacina anti-rábica e tem um título de anticorpos da raiva maior
ou igual a 0,5 UI ml/The animal was vaccinated with a Rabies vaccine and has a Rabies antibody titre
greater than or equal to 0.5 IU /ml

O presente certificado é válido por 10 dias após a data da emissão. O período de 10 dias pode ser
alargado tendo em consideração a duração da viagem/This certificate is valid for 10 days from the date of
issue.That period of 10 days can be extended considering the duration of the journey.

NOTAS/NOTES
É necessária uma licença de importação. À chegada ao porto de destino, a remessa de animais de
companhia deve respeitar a regulamentação de quarentena animal/An import permit is required. On arrival
at port of destination, the consignment of pet animals must comply with the prevailed regulation of animal quarantine.
A autorização de importação deve ser solicitada junto do Ministry of Agriculture, Directorate General of Livestock and
Animal Health Services.
Jalan Harsono RM Nomor 3 Pasar Minggu
Jakarta 12550
Indonesia
Tel: (+62-21) 781 5580/3
Fax: (+62-21) 781 5581/3
É também exigido o reconhecimento dos certificados sanitários emitidos, na Embaixada da República da Indonésia em
Lisboa (contacto por telefone - 213 932 070) e no Ministério dos Negócios Estrangeiros (Direção Geral dos Assuntos
Consulares e das Comunidades Portuguesas – DGACCP), em local específico para o efeito (contacto por telefone - 21
792 97 00
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