CERTIFICADO VETERINÁRIO PARA EXPORTAÇÃO DE AVES
QUE NÃO DE CAPOEIRA PARA AS ILHAS MAURÍCIAS
VETERINARY CERTIFICATE FOR THE EXPORT BIRDS
OTHER THAN POULTRY TO MAURITIUS ISLANDS

Licença de importação N.º/Import permit No:
País exportador/Exporting country: PORTUGAL
I – IDENTIFICAÇÃO DAS AVES/IDENTIFICATION OF BIRDS
Número de animais/Number of animals:

Espécies/
Species

Nº de identificação individual/

Individual identification No

II – ORIGEM E DESTINO DAS AVES/ORIGIN AND DESTINATION OF BIRDS
Nome e endereço do(s) estabelecimento(s) de origem/Name and address of the establishment (s) of
origin:
Nome e endereço do expedidor/Name and address of consignor:

Nome e endereço do destinatário/Name and address of consignee:

Meio de transporte/Means of transport:

III – INFORMAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
O Veterinário Oficial abaixo assinado certifica que/I the undersigned Official Veterinarian certify that:
Portugal é livre de gripe aviária altamente patogénica, de gripe aviária de baixa patogenicidade e
de doença de Newcastle/Portugal is free from highly pathogenic avian influenza, low pathogenic avian
influenza and Newcastle disease.
As aves foram serologicamente testadas com resultados negativos para a Gripe Aviária
Altamente Patogénica (boletim de resultado em anexo)/The birds have been serologically tested with
negative results for the presence of Highly Pathogenic Avian Influenza (certificate in annex).
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As aves foram testadas por PCR em sangue total, polpa da pena (calamus) ou tecido, com
resultados negativos para a presença do vírus da doença do bico e das penas dos psitacídeos PBFD (boletim de resultado em anexo)/The birds have been tested by PCR on whole blood, feather pulp
(calamus) or tissue, with negative results for the presence of Psittacine beak and feather disease virus - PBFD
(certificate in annex).
As aves foram tratadas com doxiciclina consecutivamente durante 30 dias antes da
exportação/The birds were treated for 30 consecutive days with doxycycline prior to export.
As aves não são selvagens, são originárias de um aviário que é reconhecido pelo veterinário
oficial como livre durante os últimos doze meses de doenças contagiosas e infecciosas e
particularmente de doença de Newcastle, Psitacose, Bronquite Infecciosa, Laringotraqueíte
Infecciosa, Doença Respiratória Crónica e Varíola Aviária/The birds are not wild, originate from an
aviary which is known to the Offical Veterinarian to be free for the last twelve months from contagious and
infectious diseases and particularly Newcastle Disease, Psittacosis, Infectious Bronchitis, Infectious
Laringotracheitis, Chronic Respiratory Disease and Fowl Pox.
As aves são originárias de uma área onde não ocorreu nenhum surto das doenças mencionadas
acima, nos últimos 12 meses num raio de 40 km/The birds originate from an area where there was no
outbreak of the diseases mentioned above for the past 12 months in a radius of 40 km.
Foram realizados testes fecais para deteção rápida do vírus da Gripe Aviária, no caso de aves
muito pequenas (boletim de resultado em anexo)/Faecal tests were effected on birds, for rapid
detection of Avian Influenza virus, in case of very small birds (certificate in annex).
Na inspeção antes do embarque, as aves foram consideradas clinicamente livres de sinais de
doenças contagiosas/On examination prior to embarkation the birds were found clinically free from signs of
contagious diseases.
As aves foram tratadas com um inseticida aprovado contra ectoparasitas/The birds were treated
with an approved insecticide against ectoparasites.
Nome do produto/Product name:
As aves foram submetidas a uma quarentena de pré-exportação de 15 dias antes da
exportação/The birds were submitted to a 15 days pre-export quarantine before export.
No caso dos canários, as aves foram vacinadas contra a varíola há não menos de 10 dias antes da data
de embarque/For canaries, the birds were vaccinated against Canary Pox for not less than 10 days prior to de date
of embarkation.
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