ACCEPTANCE CHECKLIST FOR THE TRANSPORT OF PETS IN HOLD
CHECKLIST DE ACEITAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO PORÃO
1. The transportation of the animal can only be accepted if all the conditions below are met. (Unless otherwise authorised by
TAP representative). O transporte do animal só pode ser aceite se todas as condições abaixo forem cumpridas. (Exceto se
autorizado pelo representante da TAP).
Comments. Comentários.

2. Always retain the completed Check List in the flight file. Arquivar sempre o Check List completo no processo do voo.
Flight(s)/Date(s) Voo(s)/Data(s)

Staff Signature / Assinatura do Colaborador

Route/ Percurso
Passenger Name/Nome do Passageiro

DOCUMENTATION DOCUMENTAÇÃO



Check TIMATIC. Verify the presence of required documentation and if any restriction at country of destination.
Verifique o TIMATIC. Verifique a presença da documentação necessária e se existe qualquer embargo no país de destino.
Documents presented by passenger: Documentos apresentados pelo passageiro:

BOOKING RESERVA



Check reservation all along the route and with all operating airlines involved. The AVIH special service is inserted in DCS.
In case of onward flight, do the through acceptance.
Verificar a reserva em todo o percurso e com todas as companhias operadoras envolvidas. O serviço especial AVIH está inserido
em DCS. Em caso de voo de ligação efetue a aceitação até ao destino final.

Size and weight of the kennel and animal’s breed match the details of the confirmed reservation.
O tamanho e peso do canil e a raça do animal estão de acordo com a reserva confirmada.
KENNEL CANIL





The size is suitable for the animal size: must be able to stand with head extended, turn around and lie down in its natural
position.
As dimensões são adequadas para o tamanho do animal: deverá poder estar em pé sem tocar no teto do canil, rodar sobre si
próprio e deitar-se na sua posição natural.



It is rigid and escape-proof. The two parts of the kennel must be joined by bolts (any other locking system is prohibited). Door
is secure. Note: specific container requirements apply to dangerous dogs breeds (LAR CR82).
É rígido e à prova de fuga. As duas partes do canil devem estar unidas por parafusos (qualquer outro sistema de bloqueio é
proibido). A porta está fechada de forma segura. Nota: requisitos específicos aplicam a raças perigosas de cães (LAR CR82).



It is leak-proof and the floor is covered with absorbent material (e.g.: blanket, newspaper).
É estanque e o chão está coberto de material absorvente (ex.: cobertor, jornal).



If it has wheels, they must be removed or rendered inoperable. If retractable, they must be taped securely in place on the
bottom side.
Se tem rodas, devem ser removidas ou ficar inoperacionais. Se retrácteis, devem ser seguras no lugar na parte inferior do canil.
Is adequately ventilated on at least 3 sides.
É adequadamente ventilado em pelo menos 3 lados.



The animal cannot wear a leash or muzzle, nor may these be left in the kennel.
O animal não pode usar uma trela ou açaime, nem podem ser deixados dentro do canil.



If available, separate food and water troughs must be fixed inside the container.
Se disponíveis, recipientes separados de comida e água têm de estar fixos dentro do canil.



MARKING AND LABELLING MARCAS E ETIQUETAS



Affix to the kennel the label “Live Animals | Passenger Information” filled in by the passenger.
Fixe no canil a etiqueta “Animais Vivos | Informação do Passageiro” preenchida pelo passageiro.



Affix at least one “Live Animals” label on one side and “This Way Up” label on 3 sides of the kennel.
Fixe pelo menos uma etiqueta “Live Animals” num dos lados e a etiqueta “This Way Up” em 3 lados do canil.



Marking and labels must not occlude or block ventilation openings.
As marcas e etiquetas não podem obstruir ou bloquear as saídas de ventilação.

DISCLAIMER / TERMO DE RESPONSABILIDADE
The Passenger accepts that TAP PORTUGAL will not be liable for any loss, damage or expense arising from death due to natural causes, or
death or injury of any animal caused by the conduct or acts of the live animal itself or of other animals nor for that caused or contributed to
by the conditions, nature or propensities of the animal or by the defective packaging.
O Passageiro aceita que a TAP PORTUGAL não é responsável por qualquer perda, dano ou despesa resultantes de morte ou causas
naturais, ou morte ou lesão de qualquer animal causada pela conduta ou atos do próprio animal ou de outros animais, nem pelas que forem
causadas ou que contribuam para essas condições, nem pela natureza ou propensão dos animais nem pela fragilidade da embalagem.

Passenger Signature /Assinatura do Passageiro
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Date/Data

