CERTIFICADO SANITÁRIO PARA EXPORTAÇÃO DE SÉMEN DE CÃO DE PORTUGAL PARA O JAPÃO
HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORTING DOG SEMEN FROM PORTUGAL TO JAPAN

AUTORIDADE VETERINÁRIA E MORADA/VETERINARY AUTHORITY AND ADDRESS:

ORIGEM DO SÉMEN/ORIGIN OF SEMEN
Nome e endereço do expedidor/Name and address of the consignor

Nome e endereço das instalações onde o sémen foi colhido/Name and address of the premises
where the semen was collected:

DESTINO DO SÉMEN/DESTINATION OF SEMEN
Nome e endereço do estabelecimento de destino/Name and address of the establishment of
destination:
INFORMAÇÃO SOBRE OS ANIMAIS DADORES/INFORMATION CONCERNING THE DONORS
Nome/Name

Raça/Breed

Número do microchip/
Microchip number

INFORMAÇÃO SOBRE O SÉMEN/INFORMATION CONCERNING THE SEMEN:
Número de palhetas nesta remessa/Number of straws in this consignment:
Informação registada nas palhetas/Information recorded in the straws:
- Número do microchip do animal dador/Microchip number of the donor animal
- Raça do animal dador/Breed of the donor animal
- Data da colheita de sémen/Date of semen collection
INFORMAÇÃO SANITÁRIA/HEALTH INFORMATION
Eu, o abaixo assinado veterinário oficial certifico que/I,the undersigned offcial veterinarian
certifiy that:
Os animais dadores foram considerados clinicamente saudáveis na data da colheita/Donor
animals were considered clinically healthy at the time of collection;
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O sémen foi processado exclusivamente em estabelecimentos aprovados pela Autoridade
Veterinária Nacional do país de origem/The semen has been processed exclusively in
establishments approved by the National Veterinary Authority of the country of origin;
O recipiente que contém o sémen foi selado com um selo oficial antes da carga, com o
seguinte número ou marca/The semen transport container was sealed with an official seal prior
to shipment with the following number or mark:

NOTAS /NOTES
A origem do sémen só pode ser Centros de Atendimento Médico Veterinário, Centros de
Investigação ou outras entidades sob responsabilidade de médicos veterinários e registados pela
DGAV/The origin of the semen may only be Veterinary Clinics, Research Centres or other entities under the
responsibility of veterinarians and registered by DGAV.
Este certificado deve ser preenchido, à mão ou eletronicamente, em letras maiúsculas e inglês/This
certificate must be filled in either type or write clearly in BLOCK letters in English.
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