Condições e Tabela de Preços
Utilização do Centro Quarentena do Columbódromo de Mira
Para Pombos Internacionais destinados a Portugal

Sempre que, por determinação das autoridades sanitárias, sejam colocados pombos
provenientes do estrangeiro no Centro de Quarentena de Mira aplicam-se as seguintes
condições, procedimentos e tabela de preços:
1. Os pombos devem vir acompanhados com os seguintes documentos:
 Uma listagem com a respectiva identificação das anilhas oficiais
(número e país) e qual o destinatário.
Caso não sejam portadores dessa lista terá a mesma de ser efetuada
com a entrada dos pombos no Centro de Quarentena.
 Certificados de Origem e Sanidade, declarações de vacinação e/ou
declarações veterinárias emitidas no país de origem ou pelas
autoridades sanitárias que inspecionaram os pombos em trânsito ou à
chegada a Portugal.
 Carta de porte sempre que os pombos tenham chegado a Portugal via
aérea
2. Todos os pombos chegados ao Columbódromo serão objeto de confirmação da
correspondência entre a listagem e as respetivas anilhas oficiais antes de
darem entrada no Centro de Quarentena.
3. Serão registados quaisquer factos anómalos detetados nos pombos à chegada,
nomeadamente, debilidade física ou qualquer tipo de lesão que seja possível
verificar a olho nu.
4. Cabe à autoridade sanitária determinar o período de isolamento, a realização
de análises de despiste à Influenza Aviar e doença de Newcastle ou quaisquer
outras que os serviços oficiais venham a indicar. O pagamento do valor
correspondente à realização das análises (incluindo eventuais repetições de
análises) serão pagas diretamente pelos destinatários à DGAV ou à entidade
que venha a ser indicada.
5. Cabe à autoridade sanitária indicar a data de libertação dos respetivos lotes.
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6. Após notificação emitida pela FPC cabe ao proprietário/destinatário dos
pombos proceder à sua entrega/levantamento no Centro de Quarentena de
Mira.
7. O veterinário oficial da FPC emitirá declaração veterinária após cumprimento
do período de isolamento.
8. A FPC não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos físicos
ocorridos com os pombos na vigência do isolamento provenientes de causas
naturais (por exemplo doença) ou acidentais.
9. Tabela de preços
LOTE
Até 30 pombos
De 31 a 100 pombos
De 101 a 300 pombos
+ de 300 pombos

VALOR POR DIA E POMBO
0,70 Euros + IVA
0,55 Euros + IVA
0,35 Euros + IVA
0,25 Euros + IVA

10. Nota
Os valores constantes na tabela indicada no ponto anterior incluem:
 Controlo à entrada dos pombos no Centro de Quarentena;
 Alimentação e condições gerais de manutenção dos pombos no
período do isolamento;
 Declaração do Veterinário Oficial da FPC.
Coimbra, 6 de Março de 2017
A Direção
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