CERTIFICADO SANITÁRIO PARA EXPORTAÇÃO DE COLUMBIFORMES (POMBOS E POMBAS)
PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
HEALTH CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF COLUMBIFORMS (PIGEONS AND DOVES)
TO THE UNITED STATES OF AMERICA

País exportador/Exporting country: PORTUGAL
I – DESCRIÇÃO DAS AVES/DESCRIPTION OF THE BIRDS
Espécie e nome científico/Species and scientific name:
Número de animais/Number of animals:
Marcas de identificação/Identification marks:
II – ORIGEM DAS AVES/ORIGIN OF BIRDS
Nome e endereço do estabelecimento de origem/Name and address of establishment of origin:
Nome e endereço do exportador/Name and address of exporter:
III – DESTINO DAS AVES/DESTINATION OF BIRDS
Nome e endereço do destinatário/Name and address of consignee:
Meio de transporte/Means of transport:
IV – INFORMAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
O abaixo assinado veterinário oficial, certifica que as aves acima mencionadas/The undersigned
official veterinarian hereby certify that the above mentioned birds:
1. Foram examinadas antes da sua deslocação das instalações de origem e não havia
nenhuma evidência de doença infecciosa das aves de capoeira/Have been examined prior to
movement from the premise of origin and there was no evidence of poultry communicable disease.
2. Não foram vacinadas contra os subtipos H5 ou H7 da gripe aviária/Have not been vaccinated
against H5 or H7 subtype of avian influenza.
3. Foram vacinadas contra a doença de Newcastle (paramixovírus aviário) pelo menos 21
dias antes da exportação, tendo sido utilizadas vacinas que não continham quaisquer
estirpes velogénicas do vírus da doença de Newcastle (1)/Have been vaccinated against
Newcastle disease (avian paramyxovirus) at least 21 days prior to export, using vaccines that do not
contain any velogenic strains of Newcastle disease virus (1)
OU/OR
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Não foram vacinadas contra a doença de Newcastle
disease. (1)

(1)

/Were not vaccinated against Newcastle

4. Não contactaram com aves selvagens ou de capoeira durante os 30 dias anteriores à
exportação do estabelecimento de origem/Did not come in contact with wild birds or poultry
within the 30 days previous to exporting the premise of origin.
5. Foram expedidas em contentores novos ou adequadamente higienizados antes da
presente utilização/Were shipped in new or appropriately sanitized containers prior to current use.
6. A remessa é transportada a partir do estabelecimento de origem de forma a que não haja
contacto com outras aves/The consignment move without co-mingling the shipment with any
other avians after leaving the premise of origin.

(1)

Riscar o que não se aplica/Delete the inappropriate

Notas/Notes
Os animais serão submetidos a uma quarentena de 30 dias à chegada, num Animal Import Center da
USDA/The animals will be submitted to a 30 day quarantine at a USDA Animal Import Center.
Deve ser verificada a necessidade dos animais serem acompanhados de licença CITES/Should be checked if
the animals need to be accompanied by a CITES permit.
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