CERTIFICADO SANITÁRIO PARA AVES, COMO ANIMAIS DE COMPANHIA SEM
CARÁTER COMERCIAL, DE PORTUGAL PARA O KUWAIT
HEALTH CERTIFICATE FOR BIRDS, AS PETS WITH NO COMMERCIAL PURPOSES,
FROM PORTUGAL TO KUWAIT

País expedidor/Dispatching country

PORTUGAL

I – DESCRIÇÃO DOS ANIMAIS/ DESCRIPTION OF THE ANIMALS
Nomes/Names:
Espécies/Species:
Sistemas de identificação (indicar n.º s)/Identification systems (state Nos)

II – PROCEDÊNCIA DOS ANIMAIS/ORIGIN OF THE ANIMALS
Proprietário dos animais: Nome e morada/Animals' owner: Name and address

III – DESTINO DOS ANIMAIS/DESTINATION OF THE ANIMALS
Proprietário dos animais: Nome e morada/Animals' owner: Name and address

Meio de transporte/Means of transport:

IV – CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
O veterinário oficial abaixo assinado, certifica em relação aos animais acima identificados
que/The undersigned official veterinarian, certifies that the animals above described:
1. Foram examinados, não tendo apresentado sinais clínicos de doenças infecciosas ou
contagiosas, estando aptos a viajar/Were examined and found to be free from clinical
signs of infectious or contagious diseases, and to be fit to undertake the journey;
2. Foram testados para o vírus da gripe aviária com resultados negativos, com testes
aprovados pelo OIE, 14 dias antes do embarque (resultados em anexo)/Were tested for
avian influenza virus with negative results by the OIE approved test 14 days prior to shipment (results in
annex).

O presente certificado é válido por 10 dias após a data da emissão/This certificate is valid for 10
days from the date of issue.

14-12-2018

1/2

NOTAS/NOTES
Os Serviços Veterinários Oficiais do Kuwait exigem uma autorização de importação, a qual deve ser solicitada pelo
proprietário dos animais ao Quarantine section, Animal Health Department, PAAFR, Kuwait. Para esse efeito, poderá
ser enviado, quer este certificado, quer os resultados do teste para a gripe aviária referido no ponto IV, 2 deste
certificado/The Official Veterinary Services require an import permit, which must be demanded by the owner of the animals to the
Quarantine section, Animal Health Department, PAAFR, Kuwait. For that purpose, either this certificate or the results of the test for
avian influenza virus referred to in point IV(2) of this certificate must be sent.
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