CERTIFICADO SANITÁRIO PARA ENTRADA DE CÃES E GATOS COMO ANIMAIS DE COMPANHIA EM
ANTIGUA E BARBUDA
HEALTH CERTIFICATE FOR THE ENTRY OF PETS DOGS AND CATS IN ANTIGUA AND BARBUDA

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 que o animal acima descrito cumpre os seguintes
requisitos/l, the undersigned official Veterinarian, certify that the animal above described meets the following
requirements:
a) Está de boa saúde e não apresenta sintomas de doenças transmissíveis/The animal is in good health
and free from the symptoms of communicable diseases;
b) Foi vacinado contra a raiva não antes das 12 semanas de idade com vacina oficialmente autorizada
com as seguintes características/Was vaccinated against rabies less than 12 weeks of age with an officially
approved vaccine with the following characteristics:
Nome comercial /Trade name
Tipo de vacinação/Type of vaccination
N° de lote/Batch No
Data de vacinação/Date of vaccination
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Data de validade/Expiration date
c) Foi tratado nos sete (7) dias anteriores à exportação contra parasitas internos e externos com
produto(s) aprovado(s)/Was treated within seven (7) days of exporting for internal and external parasites
with an approved product(s):
Data(s)/Date(s):
Produto(s)/Product(s):
O presente certificado é válido por sete (7) dias após a data da emissão/This certificate is valid for seven
(7) days from the date of issue.

NOTA/NOTE:
É necessária uma licença veterinária de importação, cujo número consta deste certificado/A Veterinary import
permit is required whose number is set out in this certificate.
--------------------------ATENÇÃO:
O regresso a Portugal dos animais implica que o animal tenha sido identificado com microchip antes ou em data
simultânea à vacinação da raiva. Consulte o Regulamento (UE) N.º 576/2013.
ATTENTION:
The return of the animals to Portugal involves that the animal was identified with microchip previous or simultaneously to the rabies
vaccination. Consult the Regulation (EU) No 576/2013.
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