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CAMPANHA DE SENSILIZAÇÃO CONTRA O
ABANDONO DE ANIMAIS DE COMPANHIA
Com o objetivo de sensibilizar a população para a detenção
responsável de animais de companhia, a DGAV – Direção Geral
de Alimentação e Veterinária iniciou em 14 de março, uma
Campanha de Sensibilização para o não abandono de animais
de companhia.
“Todos somos responsáveis e todos podemos ter um papel
ativo relativamente à questão do abandono dos animais de
companhia” é uma das mensagens centrais para a qual a DGAV
pretende alertar o público.
[ ver mais ]

DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE APOIO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA (SIAC)
No passado dia 27 de Março foi celebrado entre a Direção
Geral de Alimentação e Veterinária e o Sindicato Nacional dos
Médicos Veterinários (SNMV), um protocolo de colaboração
que visa a integração do Sistema de Identificação de Canídeos
e Felinos (SICAFE), gerido pela DGAV e do Sistema de
Identificação e Recuperação Animal(SIRA), gerido pelo SNMV,
numa plataforma informática oficial e única designada Sistema
de Informação de Animais de Companhia (SIAC).
[ ver mais ]

ATLANTIC TOUR VILAMOURA (POR) 2018
A convite da Federação Equestre Portuguesa e da Organização
do Atlantic Tour Vilamoura (POR) 2018, deslocou-se ao
Algarve, no passado dia 21 de Março uma representação da
DGAV, constituída pela Sra. Subdiretora Geral Dra. Graça
Mariano, Dra. Cristina Ferradeira, Eng.º Pedro Vieira , Dra.
Alexandra Fernandes e Dr. Mário Barbosa.
Esta foi uma oportunidade para contatar diretamente com
o maior evento equestre internacional, em numero de
participantes, que anualmente se realiza em Portugal, e
discutir os assuntos relativos à entrada e saída de cavalos
estrangeiros que se deslocam até ao nosso país para participar
neste e noutros eventos equestres bem como outros aspetos
relacionados com a sua participação nas provas.

91st HEADS OF MEDICINES AGENCIES (HMA)
Teve lugar entre os dias 28 fevereiro e 2 de março no Hotel
Sana em Lisboa, a 91ª reunião dos Chefes de Agências de
Medicamentos - Heads of Medicines Agencies (HMA). O evento
foi organizado pelo INFARMED – autoridade competente para
os medicamentos de uso humano em Portugal, e contou com
a participação da DGAV, na pessoa da Subdiretora-Geral Dra.
Graça Mariano, que presidiu à sessão veterinária, da Dra. Maria
Azevedo Mendes, Chefe de Divisão de Gestão e Autorização de
Medicamentos Veterinários e de técnicos da Divisão de Gestão e
Autorização de Medicamentos Veterinários.
O encontro abordou vários temas importantes da área da
medicina humana e veterinária e, entre outros, as consequências
do Brexit, a futura legislação e a disponibilidade de vacinas
veterinárias.

IBEROPRAGAS - CICLO DE CONFERÊNCIAS
A DGAV, no dia 9 de março, representada pela Dra. Inês
Almeida da Divisão de Gestão e Autorização de Medicamentos
Veterinários, participou no Ciclo de conferências no Exposalão
na Batalha. O tema apresentado foi sobre a Legislação Europeia
e Nacional relativamente aos Biocidas de Uso Veterinário.
[ ver mais ]

2ª EDIÇÃO DA MOSTRA SILVES CAPITAL DA
LARANJA
Numa iniciativa da Câmara Municipal de Silves decorreu nesta
localidade entre 16 e 18 de Fevereiro, a 2ª Edição da Mostra Silves
Capital da Laranja, a qual contou com a presença do Presidente
da Região de Turismo do Algarve, do Presidente da Comissão de
Coordenação Desenvolvimento Regional do Algarve, do Diretor
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e da Diretora de
Serviços de Alimentação e Veterinária da Região do Algarve,
Dra. Cristina Ferradeira, em representação da DGAV.
A mostra Incluiu ainda, um ciclo de conferências, sob o tema
Laranja XXI, onde foram debatidos temas centrais para a
produção e produtores de citrinos e apresentada a “Rota da
Laranja” uma iniciativa de valorização e dinamização deste
produto ex-libris do concelho e de toda a região do Algarve.

5ª FESTA DO PASTOR E DO QUEIJO
A Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região
Centro, Drª Rosa Rodrigues , a convite do Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Aguiar da Beira representou a Direção
Geral de Alimentação e Veterinária na 5ª Festa do Pastor e do
Queijo.
Esta foi uma oportunidade para apreciar e apoiar os criadores
de ovinos e caprinos e especialmente os de raças autóctones,
bem como os produtos derivados, em particular o queijo da
Serra da Estrela.

NÃO RENOVAÇÃO DA APROVAÇÃO DA
SUBSTÂNCIA ATIVA PROPINEBE
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária divulgou o
Oficio Circular n.º 9/2018 através do qual informou sobre a
Publicação do Regulamento de Execução (UE) 2018/309 da
Comissão, de 1 de março de 2018, relativo à não renovação da
aprovação da substância ativa propinebe, em conformidade
com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos
fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do
Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão.
Na sequência da implementação deste Regulamento, a
DGAV irá cancelar as autorizações de venda de produtos
fitofarmacêuticos que tenham “propinebe” como substância
ativa, com efeitos a partir de 22 de junho de 2018.
[ ver mais ]

REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE
COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DO PLANO NACIONAL PARA OS RECURSOS
GENÉTICOS ANIMAIS
A Comissão Nacional de Coordenação e Acompanhamento do
Plano Nacional para os Recursos Genéticos Animais (cnRGAn)
reuniu no passado dia 7 de fevereiro de 2018, na Estação
Zootécnica Nacional - Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária (INIAV).
[ ver mais ]

VISITA À CASA DOS ANIMAIS DE LISBOA
No âmbito da Campanha de Sensibilização para o não
abandono de animais de companhia levada a efeito pela DGAV,
o Diretor Geral de Alimentação e Veterinária acompanhou o
Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural,
Luís Capoulas Santos na visita, no passado dia 29 de março, à
Casa dos Animais de Lisboa.
Durante a visita o Senhor Ministro aproveitou a presença
dos jornalistas para apelar ao bom senso das famílias na
hora de adotar um animal de companhia, salientando as
responsabilidades que tal decisão acarreta, não só em relação
à alimentação como também a todos os outros cuidados que
um animal requer tais como o exercício diário e os cuidados
de saúde.
Ainda durante a visita o Ministro Capoulas Santos informou
que o Governo disponibilizou cerca de 500mil euros para
acções de esterilização e de um 1 milhão de euros para
instalação de Centros de Recolha Oficial ou requalificação
dos que já existem.

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
No âmbito das comemorações do Centenário do Ministério da
Agricultura, foi apresentada publicamente a coleção de selos
“Raças autóctones de Portugal”, cujo lançamento, pelos CTT
ocorreu no passado dia 18 de fevereiro.
Esta edição filatélica pretende divulgar o património genético
nacional, e deste modo, concorre igualmente para as ações
necessárias de reversão dos riscos de extinção de certas
raças, algumas das quais com poucas dezenas de exemplares
representativos.
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária, reconhece na
atualidade 47 Raças Autóctones de espécies pecuárias: 15
raças de bovinos, 15 de ovinos, 6 de caprinos, 4 de equídeos,
4 de galináceos e 3 de suínos. Estas raças apresentam
características morfológicas e distribuições geográficas
próprias, algumas das quais com distribuição restrita a um
reduzido número de concelhos.

LEITE – PRODUTO NACIONAL DE EXCELÊNCIA
A CONFAGRI e a FENELAC organizaram no dia 3 de abril de 2018
um seminário intitulado “Leite – Produto Nacional de Excelência”
que decorreu no Palácio Benagazil, sede da CONFAGRI.
O Seminário teve como objetivo divulgar e promover a imagem
do leite e dos produtos lácteos nacionais.
Esta iniciativa contou com a presença do Senhor Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Secretário de Estado
da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira e cerca de 200
convidados.
A DGAV participou no evento através da apresentação de uma
comunicação intitulada “O novo regime de etiquetagem da
origem do leite” efectuada pelo Diretor Geral.

XXIII CONCURSO NACIONAL DE OVINOS DA
RAÇA CHURRA GALEGA MIRANDESA
17 criadores do concelho de Miranda do Douro e de Mogadouro,
participaram no XXIII Concurso Nacional de Ovinos da Raça
Churra Galega Mirandesa, com cerca de 100 animais, que se
realizou no dia 14 de Abril de 2018, no Mercado de Gado de
Malhadas, Miranda do Douro.
[ ver mais ]

EXPORTAÇÃO PARA O EGITO DE BOVINOS PARA
ENGORDA E ABATE
A alteração das condições sanitárias para exportação para o
Egito de bovinos para engorda e abate provenientes de Portugal,
permitiu alargar a exportação destes animais.
Em conformidade com as novas condições acordadas, o
cumprimento dos requisitos sanitários exigidos pelos Serviços
Veterinários Oficiais Egípcios será objeto de certificação oficial a
realizar pelas Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária
Regionais/Regiões Autónomas (DRAVR/RA).
[ ver mais ]

REUNIÃO DE TRABALHO
No passado dia 15 de março de 2018, a Direção Geral de
Alimentação e Veterinária, através da Divisão de Alimentação e
Veterinária do Porto , esteve presente numa reunião de trabalho
organizada pela Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da
Palmeira sob o tema do aumento exponencial dos animais
errantes que circulam na freguesia.
[ ver mais ]

EPITRIX DA BATATEIRA
Decorreu no passado dia 3 de abril, em Badajoz, uma reunião
de trabalho dedicada à problemática do Epitrix que envolveu a
DGAV, as autoridades fitossanitárias espanholas, a Associação
da Batata de Portugal (PORBATATA) e a Asociafruit (Associação
Espanhola que representa os produtores e exportadores de
frutas, hortaliças, flores e plantas da Andaluzia e Estremadura).
Esta praga de quarentena, cuja presença está registada em
Portugal e em Espanha, obriga à aplicação de medidas de controlo
fitossanitário especificas, designadamente no que respeita os
movimentos das batatas produzidas em zonas demarcadas e
destinadas a zonas isentas. Nesta reunião foram abordados
vários assuntos relacionados com a praga, designadamente
formas de atuação coordenadas entre os dois países.

FEIRA ANUAL DA TROFA DE 2018
No dia 2 de março, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária,
representada pela Diretora de Serviços de Alimentação e
Veterinária da Região Norte, Mestre Elsa Machado, esteve
presente na Feira Anual da Trofa de 2018, .
A Feira Anual da Trofa é uma feira agropecuária de referência no
Norte do país que decorreu durante os dias 2, 3 e 4 de março, na
freguesia de Bougado.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE ACRILAMIDA EM
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
No passado dia 5 abril foi realizada uma sessão de esclarecimento
sobre medidas de mitigação de acrilamida organizada pela
DGAV, ANCIPA, FIPA e INIAV no auditório do INIAV em Oeiras.
O evento, contou com a presença, do Diretor Geral de
Alimentação e Veterinária, do Presidente do INIAV, do Diretor
da ANCIPA, de peritos da DGAV e peritos nacionais na área da
tecnologia de cereais de pequeno almoço, café, panificação e
pastelaria, batatas fritas e snacks.

AÇÕES DE FORMAÇÃO
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária realizou, de
Dezembro de 2017 a Abril de 2018, onze ações de formação
sobre o Plano de Contingência de Xylella fastidiosa em diversas
regiões do país, designadamente Mirandela, Vila Real, Porto,
Fundão, Viseu, Coimbra, Santarém, Moura, Elvas, Faro e Tavira.
[ ver mais ]

EXPORTAÇÃO PARA A ARGENTINA DE POMBOS
DESPORTIVOS
Demonstrado que foi em outubro de 2017 o interesse de Portugal
na exportação de pombos desportivos para a Argentina, foram
contactados os Serviços Veterinários Oficiais daquele país no
sentido de obter a indicação dos requisitos sanitários aplicáveis.
Recebida a informação, foi elaborada a proposta de certificado
sanitário que obteve no final de março de 2018 a necessária
aprovação pela Argentina.
[ ver mais ]

CENTENÁRIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
MEDALHAS DE MÉRITO AGRÍCOLA
No âmbito da celebração do Centenário do Ministério da
Agricultura, o Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural concedeu a medalha de mérito agrícola
a 5 antigos Diretores Gerais do Ministério da Agricultura, em
sessão solene que decorreu no dia 20 de abril na Fundação
Champalimaud .
A senhora Eng.ª Amélia Frazão foi uma das dirigentes agraciadas
com esta medalha pelo seu extenso e relevante trabalho no
domínio da fitossanidade e da proteção das culturas.

PLANO DE AÇÃO PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLO
DA VESPA VELUTINA EM PORTUGAL
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária procedeu à
divulgação do Plano de formação para 2018, inserido no Plano
de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em
Portugal.
De 2015 a 2017, foram realizadas um total de 20 ações de
formação coordenadas pela DGAV, nas quais participaram 832
formandos. Para a seleção dos participantes a frequentar estas
ações são considerados prioritários os pedidos de formação
requeridos pelas Comunidades Intermunicipais.

TRIGO DO ALENTEJO
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária, representada
pela Senhora Subdiretora Geral, Eng.ª Paula Cruz de Carvalho,
esteve presente na assinatura do contrato celebrado entre o
Continente e seis organizações de produtores para fornecimento
de três mil toneladas de trigo produzido no Alentejo. Todo o pão
produzido nas lojas do grupo passará a ser feito exclusivamente
com trigo nacional.
Este contrato foi formalizado, na OVIBEJA, no passado dia 30
de abril, com a presença dos Senhores Ministros da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural e da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior.

REUNIÃO DE DIRIGENTES DA DGAV A NÍVEL
NACIONAL
No passado dia 20 de Abril realizou-se na Companhia das
Lezírias, a reunião periódica dos dirigentes da DGAV. Esta foi
mais uma oportunidade para debater os problemas, afinar
estratégias, procurar a uniformização de procedimentos
e consolidar o espírito de equipa, reforçado pelo belo
enquadramento paisagístico proporcionado pelas terras e
estruturas que compõem aquela propriedade.
É por isso justo, um agradecimento público aos
representantes da Companhia das Lezírias, pela
disponibilidade que manifestaram e pela oportunidade que
proporcionaram para tão agradável convívio.

DEBATE SOBRE DIREITO E BEM-ESTAR ANIMAL
A convite da Srª Presidente da Câmara Municipal da Amadora,
Drª Carla Tavares, a DGAV participou no Debate sobre Direito e
Bem-Estar Animal que se realizou no Salão Nobre dos Recreios
da Amadora, no passado dia 12 de abril.
A sessão contou ainda com a participação com o Sr. Procurador
da República do DIAP de Lisboa Oeste, secção da Amadora ,
com o Vice Presidente do Conselho Profissional e Deontológico
da OMV, com o Sr. Comandante da PSP da Amadora , com a Srª
Presidente da Liga para a Proteção e Defesa dos Animais e com
a Médica Veterinária Municipal.
Foi uma sessão muito viva, que teve como objectivo elencar
os diversos diplomas legais relativos à protecção dos animais
de companhia e debater os desafios que a sua implementação
coloca, às entidades oficiais e aos cidadãos em geral.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA SPODOPTERA
FRUGIPERDA
No passado dia 23 de abril, foi publicada a Decisão de Execução
(UE) 2018/638 da Comissão que estabelece as medidas de
emergência para evitar a introdução e a propagação na União
do organismo prejudicial Spodoptera frugiperda.
Aquela praga, constituí uma ameaça a várias culturas em
particular para o milho e sorgo, e face à crescente ameaça da
possibilidade de entrada em território da União Europeia foi
aprovada a decisão que visa essencialmente a implementação,
por todos os Estados Membros, de medidas excecionais de
controlo à importação de vegetais especificados com entrada
em aplicação em junho do corrente ano.

AUTORIZAÇÕES DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO
A Divisão de Gestão e Autorização de Medicamentos
Veterinários (DGAMV) informa relativamente às autorizações e
Revogações de Medicamentos Veterinários o seguinte:
[ ver mais ]

RAÇAS AUTÓCTONES PORTUGUESAS
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