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CERTIFICADO SANITÁRIO VETERINÁRIO 
PARA EXPORTAÇÃO DE BOVINOS MACHOS E FÊMEAS PARA ENGORDA PARA ISRAEL * 

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE 
FOR THE EXPORT OF MALE & FEMALES CALVES FOR FATTENING TO ISRAEL * 

 
 

País exportador/Exporting country: PORTUGAL 

 
Ministério/Ministry of:  

 
Departamento/Department:  

 

Província ou distrito, etc/Province or District, etc.:  
 

 
I.  Identificação do(s) animal(ais)/Identification of the animal/s     

 
N.º da remessa/consignment No.  

 

Marca oficial 
auricular1)/ 

Official ear 

mark1) 

Raça/ 
Breed 

Sexo (Macho/ 
Fêmea)/Sex 

(Male/Female) 

Local de 
nascimento/ 

Place of birth 

Data de 
nascimento

/Date of 

birth 

Vacinação contra a 
língua azul 

(Sim/Não)/ 

Vaccination against 
Bluetongue (Yes/No) 

      

      
                         Uma lista  

A detailed  

detalhada 

list 

deve ser  

should be  

apensa/ 

attached 

 

      

 
1) 

É aplicado um brinco auricular grande de plástico colorido em cada orelha do qual consta a seguinte 

informação: código do país, para Portugal (PT), número de identificação, número da remessa e data do 

embarque (m/a). Ou como requerido pela UE/A large colored plastic ear tag is applied to each ear bearing the 

following information: Country code for Portugal (PT), animal ID number, consignment number and date of shipment 

(m/y). Or as required by the EU. 

 

 

II. Origem do(s) animal(ais)/Origin of the animal/s 

Nome e endereço do exportador/Name and address of exporter:   

Local de origem do(s) animal(ais) (Nome e endereço)/Place of origin of the animal/s (Name and address):                                                                                  

   

 
 

III. Destino do(s) animal(ais)/Destination of the animal/s 

País de destino/Country of destination: ISRAEL 

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

Natureza e identificação dos meios de transporte/Nature and identification of means of transport:   
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IV. Informação Sanitária/Health Attestation 

A. Eu abaixo assinado, veterinário oficial, certifico que/I, the undersigned, a duly authorized 
government veterinary officer, hereby certify that: 

 

1. Os animais acima descritos nasceram e foram criados no país de exportação ou têm 
origem num país aprovado para exportação de bovinos para Israel/The animals 

described above were born and reared in the exporting country or are originated in a country 
approved for the export of bovines to Israel. 

 
2. Durante os últimos 6 meses antes do embarque dos animais acima descritos, nenhum 

caso de febre aftosa ou de peripneumonia contagiosa bovina ocorreu em efetivos de 

onde os animais são provenientes, ou num raio de 100 km em torno deles/During the 
last 6 months prior to the shipment of the animals described above, no case of Foot and Mouth 

Disease or Contagious Bovine Pleuropneumonia occurred in herds from which the animals have 
been derived, or within a radius of 100 km around them. 

 

3. Relativamente à encefalopatia espongiforme bovina (EEB)/With regard to bovine 
spongiform encephalopathy (BSE): 

 
(1)(2) Ou/(1)(2)either 

 
[(a) os animais são identificados por um sistema de identificação permanente que 

permite detetar a mãe e o efetivo de origem e não se tratam de bovinos expostos, 

conforme descrito no Capítulo C, parte I, ponto (4)(b)(iv) do Anexo II do 
Regulamento (CE) n.º 999/2001/the animals are identified by a permanent identification 

system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not exposed 
bovine animals as described in Chapter C, part I, point 4)(b)(iv) of Annex II of Regulation (EC) No 

999/2001; 

 
(b) se tem havido casos nativos de EEB no país em causa, os animais nasceram após 

a data em foi efetivamente aplicada a proibição de alimentação de ruminantes com 
farinha de carnes e ossos e torresmos derivados de ruminantes, ou após a data de 

nascimento do último caso nativo da EEB, se nascido após a data da proibição 

referida/if there have been BSE indigenous cases in the country concerned, the animals were 
born after the date of which the ban on the feeding of ruminants with meat-an-bone meal and 

greaves derived from ruminants had been effectively enforced, or after the date of birth of the 
last BSE indigenous case, if born after the date of the feed ban. 

 
 (1)(3)Ou/(1)(3)Or, 

 

(a) os animais estão identificados com um sistema de identificação permanente que 
permite detetar a mãe e o efetivo de origem e não se tratam de bovinos expostos, 

conforme descrito no Capítulo C, Parte II, ponto (4)(b)(iv) do Anexo II do 
Regulamento (CE) n.º 999/2001/the animals are identified by a permanent identification 

system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not exposed 

bovine animals as described in Chapter C, Part II, point (4)(b)(iv) of Annex II of Regulation 
(EC) No 999/2001; 

 
(b) os animais nasceram após a data a partir da qual foi efetivamente aplicada a 

proibição de alimentação de ruminantes com farinha de carne e ossos e torresmos 
derivados de ruminantes ou após a data de nascimento do último caso nativo de EEB 

se nascido após a data de proibição referida/the animals were born after the date from 

which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from 
ruminants had been effectively enforced or after the date of birth of the last BSE indigenous 

case if born after the date of the feed ban. 
 
(1)(4)Ou/(1)(4)Or,  
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(a) os animais estão identificados com um sistema de identificação permanente que 

permite detetar a mãe e o efetivo de origem e não se tratam de bovinos expostos, 
conforme descrito no Capítulo C, Parte II, ponto (4)(b)(iv) do Anexo II do 

Regulamento (CE) n.º 999/2001/the animals are identified by a permanent identification 
system enabling them to be traced back to the dam and herd of origin, and are not exposed 

bovine animals as described in Chapter C, Part II, point (4)(b)(iv) of Annex II of Regulation 

(EC) No 999/2001; 
 

(b) Os animais nasceram pelo menos dois anos após a data a partir da qual foi 
efetivamente aplicada a proibição de alimentação de ruminantes com farinha de 

carne e ossos e torresmos derivados de ruminantes, ou após a data de nascimento 

do último caso nativo de EEB se nascido após a data da proibição referida/The 
animals were born at least two years after the date from which the ban on the feeding of 

ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants had been effectively 
enforced, or after the date of birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the 

feed ban.]  
 

B. Os efetivos de onde são originários os referidos animais são/The herds from which the said 

animals originate are: 
 

1. Livres de tricomoníase, campilobacteriose (vibriose) e de casos clínicos de 
rinotraqueíte bovina infecciosa, vulvovaginite pustulosa infecciosa (I.B.R./I.P.V.) e 

outras doenças contagiosas genitais; não há casos reportados nos últimos 12 

meses/Free from Trichomoniasis, Campylobacteriosis (Vibriosis), and clinical Infectious Bovine 
Rhinotracheitis/Infectious Pustular Vulvovaginitis (I.B.R. /I.P.V.), and other contagious genital 

diseases; no cases have been reported within the past 12 months. 
 

2. (5)Oficialmente declarados livres de tuberculose e que os efetivos foram testados pelo 
teste de tuberculina com resultados negativos nos últimos 36 meses/(5)Officially declared 

free from Tuberculosis and that the herds were tested by tuberculin test and found negative within 

the last 36 months 
em/on  (dd/mm/aaaa)(último teste)/(dd/mm/yyyy)(last test) 

 

3. (5)Oficialmente livres de brucelose e os efetivos passaram os testes de aglutinação e 
testes F.C. com resultados negativos durante os últimos 36 meses/(5)Officially free from 

Brucellosis and the herds have passed agglutination and C.F. tests with negative results during the 

last 36 months.  
em/on  (dd/mm/aaaa)/(dd/mm/yyyy) 

 

4. Livres de paratuberculose (doença de Johnes) e nenhum caso clínico da doença 
ocorreu nos efetivos nos 3 últimos anos ou mais/Free from Paratuberculosis (Johne's 

disease) and that no clinical case of the disease has occurred in the herds for last 3 years or more. 

 
5. Os touros e as fêmeas nunca foram usadas para acasalamento natural/The bulls and 

females have never been used for natural mating. In case of females, are not pregnat in the last 
month. 

 
C. Os animais acima descritos/The animals describe above: 

 
1. Não receberam quaisquer estilbenos ou substâncias tireostáticas, estrogénicas, 

androgénicas, gestagénicas ou β-agonistas para outros fins que não de tratamento 
terapêutico ou zootécnico (conforme definido na Diretiva 96/22/CE)/Have not received 
— any stilbene or thyrostatic substances, oestrogenic, androgenic, gestagenic or (β- agonist 
substances for purposes other than therapeutic or zootechnic treatment (as defined in Directive 
96/22/EC); 
 

2. Foram submetidos a uma prova intradérmica de tuberculina (8) realizada com 
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resultados negativos nos últimos 30 dias antes da expedição para Israel/Have been 
subjected to an intradermal tuberculin test (8)carried out with negative results within the past 30 
days before dispatch to Israel; 
(1)ou têm menos de 6 semanas de idade/(1)or are less than 6 weeks old; 

 
3. Não foram vacinados contra a brucelose/ 

(1)E foram submetidos a pelo menos um teste para a brucelose bovina (8) realizado em 
amostras colhidas nos últimos 30 dias antes da expedição para o Israel/  
They have not been vaccinated against brucellosis; 
 (1)And have been subjected to at least one test of bovine brucellosis (8) carried out on samples 
taken within the past 30 days before dispatch to the Israel,] 
(1)ou têm menos de 12 meses de idade/(1)or are less than 12 months old, 
(1)ou são machos castrados de qualquer idade/(1)or are castrated males of any age; 
 

4. Ou (1) são provenientes de efetivos incluídos num programa de controlo oficial de 

leucose bovina enzoótica (LBE) e nos quais não houve evidência de qualquer caso 
clínico ou teve um resultado negativo de teste laboratorial para esta doença durante os 

últimos 2 anos/Either (1) they come from herds included in an official control program of enzootic 
bovine leucosis (EBL), and in which there has been no evidence of either clinical case, or had 

negative laboratory test result of this disease during the past 2 years; 

 
(1)Ou são provenientes de efetivos oficialmente reconhecidos como livres de leucose 
enzoótica bovina(6a)/(1)Or they come from herds recognized as officially enzootic-bovine-
leukosis-free(6a), 
E/And (1)(7)ou são provenientes de uma região que é reconhecida como oficialmente 
livre de leucose enzoótica bovina(6)/(1)(7)either come from a region which is recognized as 
officially enzootic-bovine-leukosis-free (6); 
(1)ou foram submetidos a uma prova individual para a leucose bovina enzoótica (8) 

realizada com resultado negativo em amostras colhidas nos últimos 30 dias antes da 
expedição para o Israel/or have been subjected to an individual test for enzootic bovine 

leukosis (8) carried out with negative result on samples taken within the past 30 days before 

dispatch to the Israel; 
(1)ou têm menos de 12 meses de idade/(1)or are less than 12 months old; 

 

5. Relativamente à língua azul **/With regard to bluetongue **: 
 

(1) Ou são provenientes dos Açores e/ou da Madeira, oficialmente livres de língua azul, 
da doença hemorrágica epizoótica e da doença de Schmallenberg/(1) Either, come from 

the Azores Islands and/or Madeira only which is/are officially free from BTV, EHD and 

Schmallenberg virus; 
 

Ou/Or, 
 

O país de origem é sazonalmente livre do vetor (1) e/ The country of origin is seasonally 

vector free. (1) and, 
(1) permaneceram durante o período sazonalmente livre de língua azul num país 

sazonalmente livre de língua azul pelo menos 28 dias antes do embarque e foram 
submetidos a um teste sorológico para deteção de anticorpos do grupo da língua azul 

(ELISA), de acordo com o Manual Terrestre, efetuado pelo menos 28 dias após o início 
do período de residência, com resultados negativos/(1) were kept during the BTV seasonally 

free period in a BTV seasonally free country for at least 28 days prior to shipment, and were 

subjected to a serological test to detect antibody to the BTV group (ELISA) according to the 
Terrestrial Manual, carried out at least 28 days after the commencement of the residence period 

with negative results; 
em/on  (dd/mm/aaaa)/(dd/mm/yyyy) 

 

 
ou/or 
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(1) permaneceram durante o período sazonalmente livre de língua azul num país 
sazonalmente livre de língua azul pelo menos 14 dias antes do embarque e foram 

submetidos a um teste para identificação do agente da língua azul, de acordo com o 
Manual Terrestre, numa amostra de sangue colhida durante o período de quarentena, 

com resultados negativos/(1) were kept during the BTV seasonally free period in a BTV 
seasonally free country for at least 14 days prior to shipment, and were subjected to an agent 

identification test for Blue tongue, according to the Terrestrial Manual on a blood sample taken 

during the quarantine period, with negative results;  
em/on  (dd/mm/aaaa)/(dd/mm/yyyy) 
 

e/and, 

Os animais foram transportados das explorações de origem para a quarentena e da 
quarentena para o porto de embarque através de zonas livres de vetores/The animals 

were transported from the farms of origin to the quarantine and from the quarantine to the port of 
embarkation through the free zones from vectors. 

 

Ou/Or, 
 
(1) foram vacinados, há pelo menos 60 dias antes da expedição, em conformidade com 
o Manual Terrestre contra todos os serotipos cuja presença na população de origem foi 
demonstrada através de um programa de vigilância nos termos dos artigos 8.3.16. a 
8.3.21. e foram identificados na presente certificação como tendo sido vacinados/(1) 

were vaccinated, at least 60 days before shipment, in accordance with the Terrestrial 
Manual against all serotypes whose presence in the source population has been demonstrated 
through a surveillance programme in accordance with Articles 8.3.16. to 8.3.21., and were 
identified in the accompanying certification as having been vaccinated; 
 

6. Ou (1) testados com resultado negativo para a campilobacteriose bovina com base na 
cultura de amostras do prepúcio e/ou utilização da técnica Adler de inoculação de 
bezerras virgens/Either,(1) tested negative for Bovine Campylobacteriosis on the basis of cultures 
of preputial specimens and/or the use of the Adler technique of inoculating virgin calves 
em/on  (dd/mm/aaaa)/(dd/mm/yyyy) 
(1) Ou têm menos de 6 meses de idade/(1) Or are less than 6 months old; 

 
7. Ou (1) um teste negativo para tricomoníase bovina, com base no exame em cultura de 

uma amostra do prepúcio/Either, (1) a negative test for Bovine Trichomoniasis on the basis of 
cultural examination of preputial specimen  
em/on  (dd/mm/aaaa)/(dd/mm/yyyy) 
(1) Ou têm menos de 6 meses de idade/(1) Or are less than 6 months old; 
 

8. Os animais descritos acima foram sujeitos nos 7 dias antes do embarque/The animals 
described above passed within 7 days prior to shipment 
Ou (1)os animais foram tratados com uma injeção de Diidroestreptomicina (25 mg/kg 
de peso corporal)/either (1) the animals were treated with one injection of Dihydrostreptomycin 
(25 mg / kg body weight). 
Ou, os animais foram tratados com uma injeção de oxitetraciclina de longa ação (20 
mg/kg de peso vivo) uma vez durante o período de quarentena /Or, the animals were 
treated with one injection of Long Acting Oxytetracycline (20 mg per kg live weight) once during 
the quarantine period. 

 

D. Os animais acima descritos/The animals describe above:  

 

Após os testes preconizados, os animais para exportação foram mantidos separados de 
todos os outros animais da exploração de origem/Subsequent to the tests prescribed herewith 

the animals for export were kept separately from all other animals on the farm of origin. 
 

1. Quando transportados para a quarentena, os animais a serem exportados foram 
acompanhados por um certificado de sanitário emitido por um serviço veterinário 

oficial distrital (SVOD) que comprova que foram examinados clinicamente 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bluetongue.htm#article_bluetongue.16.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bluetongue.htm#article_bluetongue.21.
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imediatamente antes do transporte, foram considerados saudáveis e cumprem os 
requisitos do presente certificado em A através de C/When transported to the quarantine, 

the animals to be exported were accompanied by a health certificate issued by an official State/ 
District Veterinarian (DVO) attesting that they have been clinically examined immediately prior to 

transportation, were found healthy and that they satisfy the requirements of this certificate A 
through C. 

 

2. Os animais permaneceram nas instalações de quarentena tal como foi acordado por um 
período de pelo menos 30 dias antes do embarque/The animals were confined to premises 

of quarantine as agreed for a period of at least 30 days prior to shipment. 
 

3. Os animais foram tratados com um anti-helmíntico aprovado, eficaz contra parasitas 

gastrointestinais, parasitas dos pulmões e tremátodes, na semana antes do 
embarque/The animals were treated with an approved anthelmintic, effective against 

gastrointestinal parasites, lungworms and fluke infections, within one week prior to shipment. 
 

4. Os animais foram tratados com um inseticida aprovado duas vezes dentro dos 28 dias 
antes do embarque/The animals were treated with an approved insecticide twice within the 28 

days prior to shipment. 

 
5. Os animais foram examinados pelo SVOD antes do embarque e foram considerados 

livres de malformações genéticas e sinais de qualquer doença infecciosa ou 
contagiosa/The animals were examined by the DVO prior to shipment and were found to be free 

of genetic malformations and signs of any infectious or contagious disease. 

 
6. Os animais foram transportados das explorações de origem para a quarentena e da 

quarentena para o porto de embarque em veículos desinfetados e em novos 
contentores ou em condições adequadas/The animals were transported from the farms of 

origin to the quarantine and from the quarantine to the port of embarkation in decontaminated 
vehicles and new containers or suitable conditions. 

 

 
E. Certificação sobre o transporte dos animais/Animal transport attestation 

 
Eu, abaixo assinado, veterinário oficial, certifico que os animais acima descritos foram 

tratados antes e no momento do carregamento em conformidade com as disposições 

relevantes do Regulamento (CE) n.º 1/2005, em particular no que diz respeito a 
abeberamento e alimentação, e estão aptos para o transporte pretendido/I, the 

undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described above have been treated 
before and at the time of loading in accordance with the relevant provisions of Regulation (EC) No 

1/2005, in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended transport. 

 
                

 
 

* Fêmeas até 15 meses de idade e não grávidas/Females up to 15 months of age and not pregnant. 
 
** O mesmo certificado não pode incluir bovinos provenientes de zonas livres de língua azul e bovinos vacinados/The same certificate 

cannot include bovines coming from free zones and vaccinated bovines.  
  

 
Notas/Notes 
 

Parte IV/Part IV: 
 
(1)  Mantenha conforme apropriado/Keep as appropriate 
 
(2)  Somente se os animais nasceram e foram criados continuamente num país ou região classificados em conformidade com o n. º 2 do 

Artigo 5. º do Regulamento (CE) n.º 999/2001 como um país ou região que apresenta um risco negligenciável de EEB e está listado 
como tal na Decisão 2007/453/CE/Only if the animals were born and continuously reared in a country or region categorised in accordance with 

Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 as a country or region posing a negligible BSE risk and listed as such in Decision 2007/453/EC. 
 
(3)  Somente se o país ou região de origem é classificado em conformidade com o n. º 2 do Artigo 5. º do Regulamento (CE) n.º 999/2001 

como um país ou região que pode representar um risco controlado de EEB e é listado como tal na Decisão 2007/453/CE/Only if the 
country or region of origin is categorised in accordance with Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 as a country or region posing a controlled BSE 
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risk and is listed as such in Decision 2007/453/EC. 
 

Somente se o país ou região de origem não foi classificado em conformidade com o n. º 2 do Artigo 5. º do Regulamento (CE) n.º 

999/2001 ou tem sido classificado como um país ou região com risco indeterminado de EEB e está listado como tal na Decisão 
2007/453/CE/ Only if the country or region of origin has not been categorised in accordance with Article 5(2) of Regulation (EC) No 999/2001 or has 

been categorised as a country or region with undetermined BSE risk and listed as such in Decision 2007/453/EC. 
 

(4)  Código do território, tal como aparece na Parte 1 do Anexo I do Regulamento (UE) n.º 206/2010/Code of the territory as it appears in Part 

1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 
 

(5)  Regiões e efetivos oficialmente livres de tuberculose e de brucelose, conforme previsto no Anexo A da Diretiva 64/432/CEE; e regiões 
e efetivos livres de leucose bovina enzoótica, conforme estabelecido no Capítulo I do Anexo D da Directiva 64/432/CEE/Officially 
tuberculosis/brucellosis-free regions and herds as laid down in Annex A to Directive 64/432/EEC; and enzootic-bovine-leukosis-free regions and herds as 

laid down in Chapter I of Annex D to Directive 64/432/EEC 
 
 (6a) Somente para efetivos oficialmente livres de leucose bovina enzoótica reconhecidos como equivalentes às exigências estabelecidas no 

Capítulo I do Anexo D da Diretiva 64/432/CEE com a finalidade de exportações para a UE de animais vivos, de acordo com o modelo 
de certificado BOV-X do território que, na coluna 6 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento (UE) n.º 206/2010, aparece com a entrada 

“IVb" relativamente à leucose bovina enzoótica/Only for officially enzootic-bovine-leukosis-free herds recognised as equivalent to the 
requirements as laid down in Chapter I of Annex D to Directive 64/432/EEC for the purpose of exports to the EU of live animals according to the model 

certificate BOV-X from the territory that, in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, appears with the entry “IVb” as regards 
enzootic bovine leukosis. 

 
(6)  Apenas para um território que, na coluna 6 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento (UE) n.º 206/2010, aparece com a entrada "II", no 

que respeita à tuberculose, "III" no que respeita à brucelose, e/ou "IVa" relativamente à leucose bovina enzoótica/Only for a territory 

that, in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, appears with the entry “II”, as regards tuberculosis, “III”, as regards 
brucellosis, and/or “IVa” as regards enzootic bovine leukosis. 

 

(7) Testes efetuados em conformidade com os protocolos que, para a doença em causa, são descritos na Parte 6 do Anexo I do 
Regulamento (UE) n.º 206/2010/Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease concerned, are described in Part 6 of 

Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 
 
(8) Garantias suplementares a fornecer quando requeridas na coluna 5 “SG” da Parte 1 do Anexo I do Regulamento (UE) n.º 206/2010, 

com a entrada “A”/Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 “SG” of Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, 
with the entry “A”. 

 
Testes para a língua azul e para doença hemorrágica epizoótica de acordo com a Parte 6 do Anexo I do Regulamento (UE) n.º 

206/2010/Tests for bluetongue and for epizootic haemorrhagic disease in accordance with Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. 
 

(9)  Data de embarque. Não devem ser autorizadas as importações destes animais quando os animais forem carregados, quer antes da 

data de autorização para exportação para a União Europeia a partir do país terceiro, território ou parte referidas nas caixas 1.7 e 1.8 
do Modelo BOV-Y da Parte 1 do Anexo I do Regulamento (UE) n.º 206/2010, quer durante um período onde tenham sido adoptadas 

medidas restritivas pela União Europeia contra as importações destes animais desse país terceiro, território ou parte do mesmo/Date of 
loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the 

Union of the third country, territory or part thereof referred to in Boxes 1.7 and 1.8 of Model BOV-Y in Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010, 
or during a period where restrictive measures have been adopted by the Union against imports of these animals from this third country, territory or part 
thereof. 

 

 
 

Como indicado nesta certificação, os animais acima descritos nasceram e foram criados no país de exportação ou têm 
origem num país aprovado para exportação de bovinos para Israel. 
 
Os países autorizados por Israel neste âmbito são: França, Hungria, Letónia, Lituânia, Roménia, Sérvia e EUA. No 
entanto, o período de quarentena constante do ponto IV, D, 2 tem que decorrer em Portugal e têm que ser certificadas 
por estes países as condições que respeitam a esses países para ser possível a certificação por parte de Portugal. 



 

05-12-2018 

 
ANEXO AO CERTIFICADO SANITÁRIO VETERINÁRIO  

ANNEX TO VETERINARY HEALTH CERTIFICATE  

 
 

Eu abaixo assinado, veterinário oficial, certifico que/I, the undersigned, a duly authorized 
government veterinary officer, hereby certify that: 

 

Relativamente à língua azul/With regard to bluetongue: 
 

- Os animais permaneceram em instalações protegidas do vetor da língua azul, em 
conformidade com os requisitos do OIE/Animals were kept in establishments protected from 

bluetongue vector, in accordance with OIE provisions, 

e/and 
- Foram submetidos a um teste PCR, em conformidade com os requisitos do OIE, numa 

amostra de sangue colhida pelo menos 14 dias após o início da proteção, com resultados 
negativos/Were submitted to a PCR test, in accordance with OIE provisions, on a sample of blood 

collected at least 14 days after the beggining of protection from the vector, with negative results. 
 

 


