CERTIFICADO SANITÁRIO PARA ENTRADA NO SRI LANKA DE CÃES
COMO ANIMAIS DE COMPANHIA SEM CARÁTER COMERCIAL
HEALTH CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE SRI LANKA OF PETS DOGS
WITHOUT COMMERCIAL PURPOSES

País de origem/Country of origin: PORTUGAL
I - IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL/ANIMAL IDENTIFICATION
Nome/Name:
Espécie/Species:
Sexo/Sex:
Raça/Breed:
Data de nascimento/Date of birth:
Cor/Colour:
Microchip (indicar n.º e posição)/Microchip (state No and position) :

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:

IV - CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
Eu, o abaixo assinado veterinário oficial, certifico que o animal acima identificado cumpre os
seguintes requisitos/l, the undersigned official Veterinarian, certify that the animal above described meets
the following requirements:
1.
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O animal foi mantido no país de exportação desde o nascimento ou durante o período de
seis (06) meses imediatamente anterior à exportação para o Sri Lanka/The animal has been
kept in the exporting country since birth or for the six (06) months period immediately prior to export to
Sri Lanka;
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2.

O animal foi considerado livre de qualquer doença infecciosa ou contagiosa na altura da
expedição/The animal was found to be free of any infectious or any contagious diseases at the time
of dispatch;

3.

O animal não esteve em contacto com animais que apresentassem sinais clínicos de
qualquer doença infecciosa ou contagiosa incluindo a doença Aujeszky, filariose,
leptospirose, raiva, esgana, hepatite infecciosa, parvovirose e dermatomicose, por um
período mínimo de três (03) meses imediatamente antes do embarque/The animal was not in
contact with animals showing clinical sign of any infectious or contagious disease including Aujeszky's
disease, Filariasis, Leptospirosis, Rabies, Canine distemper, Infectious hepatitis, Canine parvo virus
infection, and Dermatomycosis for a period of minimum three (03) months immediately prior to
embarkation;

4.

Portugal é livre de raiva/Portugal is free from rabies;

5.

Para a dirofilariose (Dirofilaria immitis), foi realizado um teste (ELISA/PCR/Knott) com
resultado negativo, trinta (30) dias antes do embarque/For heartworm (Dirofilaria immitis), a
test (ELISA/PCR/Knott’s) was carried out with negative results thirty (30) days prior to embarkation;

6.

Para parasitas do sangue, incluindo Babesia e Leishmania, foram realizados testes com
resultado negativo/For blood parasites, including Babesiosis and Leishmaniasis, tests were carried
out with negative results;

7.

O animal foi vacinado contra raiva, com uma vacina em conformidade com o padrão
indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), há não menos de trinta (30) dias e há
não mais de seis (06) meses imediatamente antes do embarque/The animal was vaccinated
against Rabies using an anti-rabies vaccine conforming to the potency standard given by the World
Health Organization (WHO), not less than thirty (30) days and not more than six (06) months
immediately prior to embarkation;

8.

No caso de cães com menos de três (03) meses, a mãe do animal foi vacinada contra raiva
há não menos de trinta (30) dias e há não mais de seis (06) meses imediatamente antes do
nascimento deste animal/In case of dogs under the age of three (03) months, the dam of the
animal was vaccinated against Rabies not less than thirty (30) days and not more than six (06) months
prior to the birth of this animal;

9.

O animal foi vacinado contra a esgana, hepatite infecciosa, leptospirose e parvovirose com
vacinas aprovadas, há não menos de vinte e um (21) dias e há não mais de quatro (04)
meses imediatamente antes do embarque/The animal was vaccinated against Canine distemper,
Infectious hepatitis, Leptospirosis, Canine parvo virus infection using recognized vacines, vaccines not
less than twenty one (21) days and not more than four (04) months immediately prior to embarkation;

10. O animal foi tratado dentro do período de sete (07) dias anterior ao embarque com um
anti-helmíntico de largo-espectro reconhecido pela sua capacidade de eliminar helmintas
internos/The animal was treated with a broad-spectrum anthelmintic recognized for its ability to
eliminate internal helminths, within seven (07) days prior to shipment;
11. O animal foi tratado contra parasitas externos dentro do período de sete (07) dias
imediatamente anterior ao embarque usando um parasiticida reconhecido/The animal was
treated for external parasites within seven (07) days immediately prior to shipment using a reliable
parasiticide.
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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.

Atenção/Attention:
O regresso a Portugal implica uma colheita de sangue efetuada por um veterinário habilitado, pelo menos 30 dias
após a vacinação da raiva do animal previamente identificado com microchip e 3 meses antes da circulação. Este
prazo de 3 meses não se aplica se a análise de sangue for realizada, com resultado positivo, antes do animal ter
deixado o território da Comunidade. Consulte o Regulamento (UE) N.º 576/2013/The return to Portugal involves a blood
sample taken by an authorised veterinarian, at least 30 days after antirabies vaccination of an animal previously identified by
microchip and 3 months before being moved. This 3 months period shall not apply if the blood test was carried out, with positive
result, before the animals left the territory of the Community. Consult Regulation (EU) No 576/2013.

É exigida uma licença de importação, a solicitar atempadamente pelo dono do animal junto dos Serviços
Veterinários Oficiais do Sri Lanka, sendo requerido para o efeito enviar:
- O certificado sanitário emitido;
- Comprovativos das vacinações, tratamentos e resultados dos testes, exigidos pela certificação
sanitária;
- Resultado negativo, de um teste PCR em tempo real para a COVID-19, efetuado ao animal 3-5
dias antes do embarque;
- Cópia do Cartão de Identidade Nacional ou do Passaporte do dono para verificação do destino do
animal.
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