CERTIFICADO ZOOSSANITÁRIO PARA CÃES E GATOS COMO ANIMAIS DE COMPANHIA SEM CARÁTER COMERCIAL
ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR DOGS AND CATS AS PETS WITHOUT COMMERCIAL PURPOSES

PAÍS DE PROCEDÊNCIA / COUNTRY OF ORIGIN:
PAÍS DE DESTINO / COUNTRY OF DESTINATION:

PORTUGAL
EGYPT

I – IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL / IDENTIFICATION OF THE ANIMAL
Nome / Name:
Espécie / Species:
Sexo / Gender:
Raça / Breed:
Data de nascimento / Date of birth:
Tatuagens/chips, manchas/malhas ou outros sinais particulares (indicar n .º e posição) / Official marks, other marks or
special particulars (indicate number and position):
II – PROCEDÊNCIA DO ANIMAL / ORIGIN OF THE ANIMAL
Proprietário do animal (nome e morada) / Pet owner (name and address):
III – CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA / HEALTH ATTESTATION
O veterinário oficial que assina, certifica em relação ao animal identificado em I que / The official veterinarian who signs,
make in relation to the animal identified in (I) that:

a) É saudável e livre de qualquer doença infecciosa e contagiosa, no momento da viagem / is healthy and free
from any infectious and contagious diseases at the time of travel;

b) Foi vacinado contra a raiva há não mais de 1 ano e há não menos de 3 meses
rabies not more than 1 year and not less than 3 months.

(1)

(1)

/ was vaccinated against

(1)

Para efeitos da emissão deste certificado a vacina anti-rábica só pode ser administrada a partir dos 3 meses de idade / for
the purposes of issuing this certificate the rabies vaccine can only be administered from 3 months of age.

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

Atenção: / Attention:
O regresso a Portugal implica uma colheita de sangue ao animal, efetuada por um veterinário habilitado, pelo menos 30 dias após a
vacinação e 3 meses antes da circulação. Este prazo de 3 meses não se aplica se a titulação for realizada, com resultado favorável,
antes do animal ter deixado o território da Comunidade. / The return to Portugal involves a blood sample taken by an authorised veterinarian, at
least 30 days after antirabies vaccination and 3 months before being moved. This 3 months period shall not apply if the titration was carried out, with
favourable result, before the animals left the territory of the Community.
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