CERTIFICADO VETERINÁRIO PARA EXPORTAÇÃO DE PEIXES VIVOS,
MOLUSCOS E CRUSTÁCEOS PARA OS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
VETERINARY CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF LIVE FISH, SHELLFISH AND CRUSTACEANS
INTO THE UNITED ARAB EMIRATES
País exportador/Exporting country: PORTUGAL
Código ISO/ISO Code: PT
País importador/Importing country: EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Código ISO/ISO Code: AE
AUTORIDADE VETERINÁRIA: nome e morada/VETERINARY AUTHORITY: name and address:

I - PROCEDÊNCIA DOS ANIMAIS/ORIGIN OF THE ANIMALS
Exportador: nome e morada/Consignor: name and address:

Região/Estabelecimento/Region/Establishment:

Local de origem: nome e morada/Place of origin: name and address:

Data de embarque/Date of Shipping:
Local de embarque/Shipping station:
Identificação dos meios de transporte (ar-mar-terra)/Means of transport identification (air-sea-land):
Número da licença CITES (se aplicável)/Number of CITES permit (if applicable):
II - DESTINO DOS ANIMAIS/DESTINATION OF THE ANIMALS
Destinatário: nome e morada/Consignee: name and address:

Região/Estabelecimento no destino/Region/Establishment in destination:

Posto fronteiriço/Border post:
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III - MERCADORIA/COMMODITY
Descrição da mercadoria/Commodity descriptions:
Código NC da mercadoria N.º (se aplicável)/HS CODE Commodity No(If applicable):
Quantidade total/Total quantity:
Identificação do veículo de transporte/Identification of transportation vehicle:
Número total de animais/Total No of animals:
(Lista dos números de identificação em anexo/List of identification numbers in annex)
Espécies animais para/Animal species for:
- Comércio/Trading
- Reprodução/Breeding
- Exibição/Exhibition
- Uso Pessoal/Personal
- Fins científicos/Scientific experiment
- Outros/Others
(riscar o não aplicável/delete if not applicable)

Finalidade da Importação/Purpose of the import:
- Importação definitiva/Final import
- Entrada temporária/Temporary entry
- Reentrada/Re-entry
(riscar se não aplicável/delete if not applicable)

Identificação da remessa/Consignment identification
- Espécie/Specie:
- Estirpe (nome científico)/Breed (scientific name):
- Idade/Age:
- Marca de identificação/Identification mark:
- Números de identificação/Detalhes/Identification No./Details:
- Sexo/Sex:
- Quantidade/Quantity:
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IV - INFORMAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
O abaixo-assinado, Veterinário Oficial responsável, reconhece que os animais vivos das
descrições acima referidas satisfazem as seguintes condições/The undersigned, Official Veterinarian
in – charge acknowledge that the live animals of the above descriptions satisfy the following conditions:
No caso de peixes vivos, incluindo peixes ornamentais/In the case of live fish including ornamental
fish:
1 - Os peixes foram examinados dentro das 48 horas antes da exportação e não apresentaram
sintomas de doenças provocadas por bactérias ou fungos/The fish were apparently examined within
48 hours prior to export and showed no symptoms of bacterial or fungal diseases.
2 - Os peixes são provenientes de estabelecimentos ou áreas livres de doenças de peixes,
especialmente necrose hematopoiética epizoótica, síndrome ulcerativa epizoótica, infeção por
Gyrodactylus salaris, anemia infecciosa do salmão, infeção pelo alfavírus dos salmonídeos,
necrose hematopoiética infecciosa, herpesvirose da carpa Koi, doença iridoviral da dourada
vermelha, viremia primaveril da carpa, septicémia hemorrágica viral/Fish are from establishment
or areas free from fish diseases, especially Epizootic haematopoietic necrosis, Epizootic ulcerative syndrome,
Infection with Gyrodactylus salaris, Infection with infectious salmon anemia virus, Infection with salmonid
alphavirus, Infectious haematopoietic necrosis, Koi herpesvirus disease, Red sea bream iridoviral disease,
Spring viraemia of carp, Viral haemorrhagic septicaemia.
3 - A água e o recipiente onde os peixes são transportados foram esterilizados/The water and
container where the fish are transported have been sterilized.
No caso de crustáceos/In the case of crustaceans:
1 - Os crustáceos foram examinados dentro das 48 horas anteriores à exportação e não
revelaram sintomas de doenças provocadas por bactérias ou fungos/The crustaceans were
apparently examined within 48 hours prior to export and showed no symptoms of bacterial or fungal
diseases.
2 - Os crustáceos são provenientes de estabelecimentos ou áreas livres de doenças dos
crustáceos, especialmente doença da mancha branca, peste do lagostim (Aphanomyces astaci),
doença da cabeça amarela pelo genótipo 1 do vírus, a necrose hipodérmica e hematopoiética
infecciosa, mionecrose infecciosa, hepatopancreatite necrosante, síndrome de Taura, doença da
cauda branca, necrose hepatopancreática aguda/Crustaceans come from establishment or areas free
from crustacean diseases, especially White spot disease, Crayfish plague (Aphanomyces astaci), Infection
with yellow head virus genotype 1, Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis, Infectious
myonecrosis, Necrotising hepatopancreatitis, Taura syndrome, White tail disease, Acute hepatopancreatic
necrosis.
3 - A água e o recipiente onde os crustáceos são transportados foram esterilizados/The water
and container where the crustaceans are transported have been sterilized.
No caso de moluscos/In the case of shellfish:
1 - Os moluscos foram examinados dentro das 48 horas anteriores à exportação e não
revelaram sintomas de doenças bacterianas ou fúngicas/Shellfish were apparently examined within
48 hours prior to export and showed no symptoms of bacterial or fungal diseases.
2 - Os moluscos são provenientes de estabelecimentos ou áreas livres de doenças das ostras,
especialmente infecção por herpesvírus abalone, infecção por Bonamia exitiosa, infecção por
Bonamia ostreae, infecção por Marteilia refringens, infecção por Perkinsus marinus, infecção
por Perkinsus olseni, infecção por Xenohaliotis californiensis/Shellfish come from establishment or
areas free of oyster diseases, especially Infection with abalone herpesvirus, Infection with Bonamia exitiosa,
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Infection with Bonamia ostreae, Infection with Marteilia refringens, Infection with Perkinsus marinus,
Infection with Perkinsus olseni, Infection with Xenohaliotis californiensis.
3 - A água e o recipiente onde os moluscos são transportados foram esterilizados/The water and
container where the shellfish are transported have been sterilized.

Feito em/Done at:

no dia/on:

Carimbo/Seal

___________________________________________
Assinatura do Veterinário Oficial/
Signature of the Official Veterinarian
___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________
Nome, endereço e cargo em maiúsculas/
Name, address and position in capital letters
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