Condições de aceitação de um cão ou gato no porão
Para poder transportar o seu animal no porão, deve obrigatoriamente cumprir com as condições abaixo indicadas. Caso
contrário, o embarque do seu animal será recusado. O presente documento deve ser assinado e apresentado no aeroporto
no dia da sua partida.
Condições de aceitação do animal
Os cães potencialmente perigosos, classificados nas categorias 1 e 2, conforme definidas pela regulamentação francesa, são
proibidos nos voos Air France.
Atenção!

-

Se a Air France considerar o seu cão potencialmente perigoso por ser parecido com um cão de categoria 1 ou 2,
deverá apresentar uma declaração veterinária (diagnose) que ateste que o seu cão não pertence a uma destas 2
categorias. No caso de dúvida e na ausência de declaração veterinária, o seu cão não será aceite no avião.

Os cães e gatos pertencentes a uma raça de focinho curto (pug, buldogue, boxer, pequinês, shih-tzu, gato persa, etc.) são
proibidos no porão. A sua morfologia braquicéfala (focinho curto) não é adaptada ao transporte no porão.

Critérios relativos à caixa de transporte (norma IATA - International Air Transport Association):








A caixa apenas deve ser constituída por fibra de vidra ou plástico rígido.
Se a caixa incluir rodas, devem ser removidas. Se forem retrácteis, devem ser bloqueadas com fita adesiva.
A porta deve incluir um sistema de abertura central que bloqueia ao mesmo tempo os 2 pontos de fecho situados: nas partes
superior e inferior da porta. (a)
As dobradiças da porta devem sobressair de, pelo menos, 1,6 cm no rebordo horizontal situado por cima e por baixo da porta. (b)
As 2 partes da caixa devem obrigatoriamente ser mantidas por parafusos. Qualquer outro sistema de fecho lateral é estritamente
proibido. Os parafusos podem eventualmente ser complementados por outro sistema de fecho. (c)
O animal deve poder permanecer em pé, a cabeça completamente levantada, sem tocar na parte superior da caixa. Deve
igualmente poder virar-se e deitar-se confortavelmente.
A caixa deve dispor de uma taça dupla para a água e a comida. A mesma deve estar vazia e fixada e deve poder ser acedida sem
abrir a caixa.
Transport no parao conforme

Transporte proibido no porão

Legenda:
A = comprimento do animal desde o focinho até à base da
cauda.
B = altura desde o solo até à parte superior da pata
(articulação do cotovelo). O comprimento da caixa deve
ser, no mínimo, igual a А + ½ В (½ В = metade do
comprimento da pata).
C = largura do dorso do animal. A largura da caixa deve
ser, no mínimo, igual a C x 2.
D = altura do animal numa posição natural, até à ponta das
orelhas ou cabeça. Igual à altura da caixa.

Outros critérios para o conforto e a segurança do seu animal




O fundo da caixa pode ser revestido com uma manta, jornal ou qualquer outro material absorvente. É proibida a utilização de palha.
O animal não deve usar trela ou açaime. Esses acessórios não devem ser deixados na caixa.
O animal não deve demonstrar quaisquer sintomas de fraqueza física ou lesões, nem deve ter sido sedado.

Resumo das condições a serem respeitadas para transportar um animal no porão (assinalar as caixas)
O meu cão não pertence à categoria 1 ou 2 conforme definidas pela la regulamentação francesa.
No caso de morfologia parecida, tenho uma declaração veterinária que ateste que o meu cão não pertence à categoria 1 ou
2.
O meu cão ou gato não é braquicéfalo (não tem o focinho curto ou achatado).
A caixa de transporte do meu animal está em conformidade com as normas IATA acima indicadas.
O meu cão ou gato não sofre de debilidade física, não está ferido e não está sob o efeito de tranquilizantes.
Tomei conhecimento e aceito as condições acima sob pena de o transporte do meu animal ser recusado.
Apelido, nome e assinatura: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Parte reservada à companhia. Não escrever na caixa
Data:../…/…. N.º de voo: AF……… Destino:

