
   

 
  

   

 

EDITAL 
PROFILAXIA DA RAIVA E OUTRAS ZOONOSES 2020 

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA  
 

Fernando Manuel d’Almeida Bernardo, Diretor Geral de Alimentação e Veterinária, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 
314/2003 de 17 de dezembro, de acordo com o art. 1º do programa anexo à Portaria n.º 264/2013 de 16 de agosto, que estabelece 
a obrigatoriedade de todos os cães com três ou mais meses de idade existentes no território nacional disporem de vacina antirrábica 
válida, e com o Decreto-Lei n.º 313/2003 de 17 de dezembro, e em conformidade com o Despacho n.º 6453/2019 publicado no DR 
2ª série, n.º 135 de 17 de julho de 2019, determina para o ano de 2019 a realização de campanha oficial de vacinação antirrábica e 
de controlo de outras zoonoses, estabelecendo igualmente a realização da identificação eletrónica em regime de campanha. 

 
Decorre, das normas técnicas de execução regulamentar do Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal 
e Outras Zoonoses (PNLVERAZ), publicadas em Anexo à Portaria n.º 264/2013 de 16 de agosto, que: 
 
1º- Deverão os detentores dos cães com mais de três meses de idade relativamente aos quais não se prove possuírem vacinação 
antirrábica válida apresentar esses animais no dia, hora e local indicados a fim de serem vacinados em campanha pelo Médico 
Veterinário responsável de campanha (adiante designado por MVRC), ou fazer com que estes sejam vacinados por Médico 
Veterinário de sua escolha. 
 
2º Todos os cães são obrigados a ser identificados até aos 120 dias de idade após o seu nascimento e/ou sempre antes de serem 
vacinados contra a raiva.  
 
3º- Para o efeito, poderão os detentores de cães com três meses ou mais de idade promover que os mesmos sejam apresentados 
no dia, hora e local designados.  
 
4º- As taxas a aplicar pelos Serviços Oficiais de vacinação antirrábica, bem como o valor dos impressos são, para o ano de 2020, 
conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 2º da Portaria n.º 264/2013, de 16 de agosto, as constantes no Despacho do Ministro do 
Estado e das Finanças e da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, n.º 6756/2012, publicado 
no Diário da República, 2ª série, n.º 97, de 18-05-2012, nomeadamente:  
 
- Vacinação antirrábica (Taxa única E) – € 10,00 para os cães que se apresentem para vacinação em qualquer data.  
 
- Boletim sanitário de cães – € 1,00.  
 
- Isenção de taxa de vacinação e de cobrança de boletim – Para os cães-guia, cães-guardas de estabelecimentos do Estado, de Corpos 
Administrativos, de Instituições de Beneficência e de Utilidade Pública, dos Serviços de Caça do Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas, I.P. e aqueles das Autoridades Militares, Militarizadas e Policiais sem assistência clínica privativa. 
 
 Identificação Eletrónica / Registo SIAC (artigo 2.º da Portaria 346/2019, de 3 de outubro) – 2.50€.  
 
5º- Contraordenações:  
 
a) - Nos cães, a falta de vacina antirrábica válida, devidamente certificada no boletim sanitário ou passaporte do animal, bem como 
a falta de cumprimento das medidas determinadas pela DGAV para o controlo de outras zoonoses dos canídeos, constituem 
contraordenação, de acordo, respetivamente, com as alíneas a) e b) do n.º 3, do art.º 14º do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de 
dezembro, puníveis com coima de € 50 a € 3.740 ou € 44.890, consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva.  
 
b) A falta de identificação eletrónica devidamente certificada no boletim sanitário, DIAC ou passaporte do animal, em todos os casos 
em que esta seja obrigatória, constitui contraordenação, de acordo com o n.º 1 da alínea a) do art.º 21º do Decreto-Lei n.º 82/2019, 
de 27 de junho, punível com coima de € 50 a € 3.740 ou € 44.890, consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva.  
 
É nomeado responsável pelos Serviços Oficiais de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica, na área do Concelho da Montijo, 
o Médico Veterinário Municipal: 
 Dr. João António Fernandes Monteiro. 
 
 As concentrações da Campanha Antirrábica encontram-se suspensas pelo despacho n. º3889/2020, com ajuntamentos de pessoas 
num espaço específico. É permitido fazer a campanha no Gabinete veterinário da C. M. Montijo, com atendimento individualizado, 
respeitando o distanciamento físico, uso obrigatório de máscara, com lavagens e desinfeções sistemáticas das mãos e com marcação 
prévia. 
 

 
 

MARCAÇÕES: 212327827 

Vacinação : TODAS AS 4as feiras das 9:30 às 11:00 

Local: GABINETE VETERINÁRIO, SITO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE 
MONTIJO, AV. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

O Diretor Geral de Alimentação e 
Veterinária 

Fernando Bernardo 


