CERTIFICADO SANITÁRIO PARA EXPORTAÇÃO DE AVES QUE NÃO AS DE CAPOEIRA DE PORTUGAL PARA A
ARÁBIA SAUDITA
HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORTATION OF BIRDS OTHER THAN POULTRY FROM PORTUGAL TO SAUDI ARABIA

País exportador/Exporting Country:

PORTUGAL

Autoridade emissora do Certificado/Certificate issuing authority:
I - Origem das aves/Birds origin
Nome e endereço do expedidor/Name and address of consignor:

II – Destino das aves/Birds destination
Nome e endereço de destinatário/Name and address of consignee:
Meio de transporte/Means of transport:
III – Identificação das aves/Birds identification
Identificação

Espécie/Species:

Tipo/Type:

Sexo/Sex: Quantidade/Number:

(obrigatório chip ou
anilha)/

Identification (compulsory
chip or leg ring)

IV – Informações sanitárias/Sanitary informations
O abaixo assinado, Veterinário Oficial, certifica que as aves acima indicadas/The undersigned, official Veterinary,
hereby certifies that the birds mentioned above:
a) Encontram-se em boas condições de saúde e aptas para o transporte/Were found to be in good health
conditions and fit for transport;
b) Encontram-se livres de doenças notificáveis e não estiveram expostas a estas/Are free from notifiable
diseases and have not been exposed to them;
c) O estabelecimento de origem está licenciado pelas Autoridades Competentes e sobre supervisão das
Autoridades Sanitárias Oficiais/The establishment (farm) of origin is licensed by the competent authorities and
under supervision of Governmental health authorities.
d) A exploração de origem é livre de gripe aviária de alta patogenicidade (de acordo com a definição da
Organização Mundial de Saúde Animal) há 12 meses antes da data de embarque da remessa, assim
como de outras doenças epidémicas/The farm is free from Highly Path. Avian Influenza (according to the
definition of Animal Health Organization) for 12 months prior to the date of shipping of the consignment, as well as
from any other epidemic diseases.
25-11-2020

1/2

e) As aves foram criadas num país, zona ou compartimento livre de gripe aviaria de alta patogenicidade,
desde o nascimento ou durante pelo menos os últimos 21 dias/Birds have been reared in a country, zone or
compartment free from Highly Path. Avian Influenza since hatching or during the last 21 days at least.
f)

A remessa esteve em quarentena em locais aprovados pelas autoridades competentes do país de
origem e não apresentou sintomas de gripe aviaria de alta patogenicidade durante o período de
quarentena/The consignment has been quarantined in sites licensed by the competent authorities in the country
of origin and was not showing symptoms of Highly Path. Avian Influenza during the quarantine period.

g) No dia do embarque, a remessa não apresentou sinais clínicos de gripe aviaria de alta patogenicidade
ou de outras doenças epidémicas/On shipping day, the consignment showed no clinical symptoms of Highly
Path. Avian Influenza or any other epidemic diseases.
h) A remessa de aves foi examinada clinicamente e, através de teste laboratorial efetuado há mais de 14
dias da data de embarque, foi considerada livre de gripe aviaria de alta patogenicidade/The bird’s
consignment was examined clinically and by diagnostic laboratory test before 14 days from the date of shipping and
proved free from Highly Path. Avian Influenza.

V – Este certificado é válido por 10 dias/This certificate is valid for 10 days.

NOTA PARA O EXPORTADOR/NOTE TO THE EXPORTER
É necessário um certificado de origem/It is necessary a certificate of origin.
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