CERTIFICADO VETERINÁRIO PARA CÃES E GATOS SEM CARÁTER COMERCIAL
DE PORTUGAL PARA TAIWAN
VETERINARY CERTIFICATE FOR DOGS AND CATS WITH NO COMMERCIAL PURPOSES
FROM PORTUGAL TO TAIWAN
Certificado n.º/Certificate No
Licença de importação n.º/Import permit
No:
País de origem/Country of origin: PORTUGAL
I – DESCRIÇÃO DO ANIMAL/ANIMAL DESCRIPTION
Nome/Name:
Espécie/Species:
Sexo/Sex:
Raça/Breed:
Data de nascimento/Date of birth:
Cor/Colour:
Microchip (indicar n.º e posição) (1)/Microchip (state No and position)

(1)

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
Proprietário do animal: Nome e morada/Animal's owner: Name and address

Meio de transporte/Means of transport:
(O proprietário foi devidamente avisado de que o animal não pode fazer transbordo através do Bangladesh/The
owner was properly advised that the animal cannot be transhipped through Bangladesh)
IV – CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
O veterinário oficial abaixo assinado, certifica em relação ao animal acima identificado que/The
undersigned official veterinarian, certifies that the animal above described:
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a)

Foi examinado antes de partida e não apresentou nenhum sinal clínico de raiva/Has been
examined before departure and it showed no clinical sign of rabies
Em/On

b)

(data/date)

Foi vacinado contra a raiva com uma vacina inativada quando tinha pelo menos 90 dias de
idade, há pelo menos de 30 dias e há não mais de um ano antes do embarque/Was vaccinated
against rabies with an inactivated vaccine at the age of at least 90 days old, no less than 30 days and no
more than one year prior to shipment.
Data de vacinação (dd/mm/aaaa)/Date of vaccination (dd/mm/yyyy):
Nome comercial/Trade name:
Fabricante/Manufacturer:

c)

Foi sujeito a um teste de anticorpos da raiva, com um título de pelo menos 0,5 UI/ml de
anticorpos da raiva no sangue, mediante uma colheita de sangue há não menos de 180 dias e
não mais de 1 ano antes do embarque, efetuado num laboratório de referência da raiva da
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) ou num laboratório designado pelo Bureau of
Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) de Taiwan (resultado em
anexo)/Was subjected to a rabies neutralization testing, with a titre of at least 0,5 IU/ml rabies
antibodies in the blood, on a sample collected no less than 180 days and no more than 1 year prior to
shipment, carried out in a rabies reference laboratory of the World Organization for Animal Health (OIE) or
a laboratory designated by the Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) of
Taiwan (result enclosed)
Data da colheita/Date of sampling:
(dd/mm/aaaa)/(dd/mm/yyyy)
Resultado/Result:
UI/ml/IU/ml
Nome e endereço do laboratório/Name and address of the laboratory:

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.
Local/Place

Data/Date

Carimbo oficial/Official stamp

______________________________________________
(Assinatura do Veterinário Oficial)
(Signature of the Official Veterinarian)

(1)

A identificação tem que estar ligada à vacinação contra a raiva, ou seja, a identificação tem que preceder ou ser efetuada no
mesmo dia da vacinação contra a raiva/Identification must be connected to the rabies vaccination, that is to say that identification must
precede or be performed at the same day of rabies vaccination.
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