
Identificação eletrónica (microchip) obrigatória por lei. 

 

O que é e para que serve? 

A identificação eletrónica é um método simples e rápido de identificação 

permanente dos cães. É um dispositivo muito pequeno (do tamanho de um grão 

de arroz 11mm x 22mm), introduzido através de uma injeção subcutânea (do 

lado esquerdo do pescoço), que contém um código de identificação único e 

exclusivo do animal, que por sua vez é registado numa base de dados nacional, 

conjuntamente com os dados do cão e do dono. 

Geralmente todos os consultórios, hospitais e clinicas veterinárias, têm o leitor 

específico (scanner eletrónico) que lhes permite identificar de imediato o animal. 

O microchip é indispensável para provar a propriedade e a origem dos animais, 

evitar roubos e permitir a recuperação de animais perdidos. Ao contrário das 

coleiras, o microchip não corre o risco de cair ou ser retirado. 

 

Qual a duração do microchip? 

O microchip tem uma duração muito superior à longevidade dos animais, pelo 

que não requer fontes de energia ou substituição de peças. 

 

A colocação de microchip é obrigatória? 

A identificação dos animais de companhia, pela sua marcação e registo no SIAC, 

deve ser realizada até 120 dias após o seu nascimento. 

De acordo com a legislação em vigor, a colocação do microchip só poderá ser 

feita por um médico veterinário. 

 

Como é feito o registo do microchip? 

O médico veterinário deve verificar, antes de proceder à marcação de um animal 

de companhia, se o animal é já portador de um microchip, e, em caso afirmativo, 

proceder ao seu registo no SIAC, caso ainda não esteja registado. 

O médico veterinário emite a partir do SIAC o Documento de Identificação do 

Animal de Companhia, e sempre que seja solicitado pelo titular, uma segunda 

via ou uma via atualizada do DIAC. 

 

Links úteis: 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)  

www.dgv.min-agricultura.pt 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/


Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) –  

https://app.siac.vet/siac/ 

 

Ordem dos Médicos Veterinários - www.omv.pt 

 

https://app.siac.vet/siac/
http://www.omv.pt/

