CERTIFICADO SANITÁRIO PARA CÃES E GATOS DE COMPANHIA DE PORTUGAL
PARA TRINDADE E TOBAGO
HEALTH CERTIFICATE FOR PET DOGS AND CATS FROM PORTUGAL TO TRINIDAD E TOBAGO
N.º do certificado/Certificate No:
Licença de importação N.º/Import permit No:
IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS/IDENTIFICATION OF THE ANIMALS
Espécie/Species:
Raça/Breed:
Sexo/Sex:
Idade/Age:
Cor da pelagem/marcação/Coat Colour/marking:
Microchip Nº e sua localização no animal/Microchip No. and location in the animal:
O Microchip está em conformidade com a norma da Organização Internacional de Normalização
(ISO) 11784 e utiliza uma tecnologia HDX ou FDX-B e pode ser lido por um dispositivo de leitura
compatível com a norma ISSO 11785/Microchip complies with the Standard of the International Standards
Organisation (ISO) 11784 and apply HDX or FDX-B technology and is capable of being read by a reading device
compatible with ISO Standard 11785.
ORIGEM DOS ANIMAIS/ORIGIN OF THE ANIMALS
Nome e endereço do proprietário/destinatário dos animais/
Name and address of owner/consignee of the animals:

INFORMAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
Eu, o abaixo assinado, veterinário oficial, certifico que os animais acima descritos satisfazem as
seguintes condições/I, the undersigned official Veterinarian, certify that the animals above described meet the
following requirements:
Residiram continuamente em Portugal durante um período mínimo de seis (6) meses antes da
exportação/Have been continuously resident in Portugal for a minimum period of six (6) months prior to export;
São provenientes de Portugal, país considerado pelo OIE indemne de raiva/Come from Portugal, a
country considered by the OIE free from Rabies;
Os cães foram tratados contra o Echinococcus multilocularis, tratamento administrado por um
veterinário num período não superior a 120 horas e não inferior a 24 horas antes da data prevista de
entrada dos animais. O tratamento consistiu num medicamento aprovado que contém a dose
adequada de praziquantel ou de substâncias farmacologicamente ativas, que isoladas ou associadas,
comprovadamente reduzem a quantidade das formas intestinais maduras e imaturas de
Echinococcus multilocularis nas espécies hospedeiras em causa/Dogs have been treated against
Echinococcus multilocularis, administered by a veterinarian within a period of not more than 120 hours and not less
than 24 hours before the time of the schedule entry of the animals. The treatment consisted of an approved
medicinal product which contains the appropriate dose of praziquantel or pharmacologically active substances,
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which alone or in combination, have been proven to reduce the burden of mature and immature intestinal forms of
Echinococcus multilocularis in the host species concerned;
O historial de vacinação válido durante pelo menos 3 anos é registado no (por exemplo, passaporte
da UE)/Valid vaccination history for the least 3 years is record in the (e.g. EU Passport):
(Para o regresso a Portugal é obrigatória a atualização da vacinação antirrábica, efetuada após o
implante do microchip/For the return to Portugal update rabies vaccination is compulsory, done after microchip
implant);
Foram tratados contra parasitas internos e externos, incluindo Dirofilaria immitis, por um veterinário,
há não mais de dez (10) dias antes da chegada prevista a Trindade e Tobago/Were treated for internal
and external parasites including Dirofilaria immitis, by a veterinarian not more than ten (10) days before scheduled
arrival in Trinidad and Tobago,
Nome do ingrediente ativo/Name of active ingredient:
Data do tratamento/Date of treatment:
Dosagem/Dosage:
Foram clinicamente examinados por um veterinário reconhecido pela Autoridade Competente dentro
dos dez (10) dias anteriores à exportação e foram considerados livres de doenças contagiosas, de
boa saúde e aptos para viajar/Were clinically examined by a veterinarian recognized by the Competent
Authority within ten (10) days of export and were found free of contagious diseases, in good health and are fit to
travel.

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

NOTA/NOTE
Os cães e gatos devem ser importados DIRECTAMENTE de Portugal para Trindade e Tobago por rota direta
(por exemplo, voo)/Dogs and cats must be imported DIRECTLY from Portugal to Trinidad and Tobago by a direct route
(e.g. flight).
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