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DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS 

SCOTTISH GOVERNMENT 

WELSH GOVERNMENT 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND RURAL AFFAIRS - NORTHERN IRELAND 

 
RECOMMENDATION FOR THE REGISTRATION WITH THE MINISTRY OF AGRICULTURE, 

LIVESTOCK AND FOOD SUPPLY, DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH AS PREMISES APPROVED 

TO EXPORT POULTRY GENETIC MATERIAL FROM THE UNITED KINGDOM TO BRAZIL 

RECOMENDAÇÃO PARA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO, DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL, COMO INSTALAÇÕES APROVADAS 

PARA A EXPORTAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO AVÍCOLA DO REINO UNIDO AO BRASIL 

Official veterinary body of the country of origin: / Órgão veterinário oficial do 

país de origem: 

Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), Animal and Plant Health 

Agency (APHA) /  Departamento do Meio Ambiente, Assuntos Alimentares e Rurais 

(Defra), Agência de Saúde Animal e Fitossanitária (APHA) 

A successful inspection visit by an Official Veterinarian to the premises listed 

below confirms that the premises complies in full to the requirements listed in 

Annex 1 for the export of poultry genetic material from the United Kingdom to 

Brazil. A record of the inspection and related documents are kept by the relevant 

company.  / Uma visita de inspeção bem sucedida feita por um veterinário oficial às 

instalações listadas abaixo confirma que as instalações cumprem integralmente os 

requisitos enumerados no Anexo 1 para a exportação de material genético avícola do 

Reino Unido para o Brasil.  Um registro de inspeção e documentos relacionados são 

mantidos pela respectiva empresa.   

 Details of premises recommended for approval / Detalhes das instalações 

recomendadas para aprovação 

Unit / 

Unidade 

Animal type 

(Broiler, 

layer, etc.) 

/ Aptidão 

Breeding 

chain (PL, 

GP, etc.)/ 

Geração 

Name of 

company and 

premises / 

Nome da 

empresa e 

das 

instalações 

Address of 

premises as it 

will appear on 

Export Health 

Certificate / 

Endereço das 

instalações na 

forma como 

aparecerá no 

Certificado de 

Saúde de 

Exportação 

Poultry Health 

Scheme 

registration 

number / Número 

de registro no 

Poultry Health 

Scheme (Plano de 

Saúde de Aves) 
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I, the undersigned Official Veterinarian, confirm that I have completed the 

inspection at the premises listed above and they fully meet the requirements in 

Annex 1 for the registration with MAPA for the export of poultry genetic material 

from the United Kingdom to Brazil. Thus, I am in favour of the request for 

registration / renewal of registration. / Eu, veterinário oficial abaixo assinado, 

certifico que completei a inspeção nas instalações listadas acima e que cumprem 

integralmente os requisitos do Anexo 1 de registro no MAPA para a exportação de 

material genético avícola do Reino Unido para o Brasil. Por conseguinte, sou 

favorável ao pedido de registro / renovação de registro. 

 

................        ......................        ................ 

Signature of OV  Name in BLOCK letters  Date 

Assinatura do VO  Nome em letra de IMPRENSA  Data 

 

 

 

 

Stamp: 

Carimbo: 

 

 

Note: This document is valid for 2 years. / Nota: Este documento é válido por 2 

anos. 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text1a: 
	Text2a: 
	Text3a: 
	Text4a: 
	Text5a: 
	Text6a:  


