(PREENCHER EM PAPEL T IMBRADO DA FIRMA)

Exmº. Senhor
Diretor Geral de Alimentação e Veterinária
Campo Grande, 50
1700-093 LISBOA
Assunto: UTILIZAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL E REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
COMPOSTOS PARA ANIMAIS QUE CONTENHAM PROTEÍNAS ANIMAIS TRANSFORMADAS E OUTROS PRODUTOS TRANSFORMADOS DE ORIGEM
ANIMAL, DERROGADAS AO ABRIGO DO ANEXO IV DO REG.(CE) N.º 999/2001 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 22 DE MAIO,
QUE ESTABELECE REGRAS PARA A PREVENÇÃO, O CONTROLO E A ERRADICAÇÃO DE DETERMINADAS ENCEFALOPA TIAS ESPONGIFORMES
TRANSMISSÍVEIS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….(1)(*), NIF _ _ _ _ _ _ _ _ _ (*) ,
com sede social em ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……… (*),
código postal __ __ __ __ - __ __ __ …………………………. (*), nº de telefone _ _ _ _ _ _ _ _ _ (**), nº de fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(**),
nº de telemóvel _ _ _ _ _ _ _ _ _ (**), Email ……………………………………………………………………………..…… @ ……………………………………… (**),
operador do setor dos alimentos para animais com o n.º de registo/aprovação _ PT _ AA _ _ _PM/IN/AP (***),
pretendendo :
1. Fabricar pré-misturas/alimentos compostos para animais (***) que contenham matérias-primas de origem animal,
nomeadamente (2) (*):
PROTEÍNAS ANIMAIS TRANSFORMADAS
Farinha de peixe
Farinha de sangue de não ruminantes
Proteínas animais transformadas de não ruminantes. Descrimine:…………………………………………………………………………………………
Proteínas animais transformadas de ruminantes
OUTROS PRODUTOS TRANSFORMADOS DE ORIGEM ANIMAL
Banha de porco
Gordura de porco fundida
Óleo de peixe
Outras gorduras de origem animal. Descrimine:…………………………………………………………………………………………
Produtos derivados de sangue provenientes de não ruminantes
Gelatina proveniente de não ruminantes
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(*) –Preenchimento obrigatório
(**) - Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos contactos solicitados
(***) – Assinalar o que interessa
(1) – Nome ou denominação social
(2) –Identificar as matérias primas de origem animal que pretende utilizar na produção de alimentos para animais
(3)– Preencher caso se aplique uma, ou mais, das derrogações mencionadas
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Proteínas hidrolisadas derivadas de partes de não ruminantes e de couros e peles de ruminantes.
Descrimine:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Colagénio proveniente de não ruminantes
Leite, produtos à base de leite e colostro
Fosfato dicálcico ou tricálcico
Ovos e ovoprodutos
Outros. Descrimine:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

compromete-se desde já a comunicar mensalmente os elementos relativos à aquisição e utilização de proteínas
animais transformadas de acordo com o mapa constante do Anexo VII do do D.L. n.º 76/2003 de 19 de Abril, bem
como da aquisição e utilização de gorduras animais fundidas segundo Ofício Circular 84/530 da Direcção-Geral de
Veterinária datado de 07.12.2004.
2. Produzir no mesmo estabelecimento (3):
Alimentos para ruminantes e alimentos para animais de criação não ruminantes que contêm farinha de peixe e/ou fosfato
dicálcico/tricálcico e/ou produtos derivados do sangue, tal como previsto no nº 2 da Seção B do Capítulo III do Anexo IV do
Reg. (CE) N.º 999/2001;
Alimentos para animais de aquicultura que contenham proteínas animais transformadas de não ruminantes e alimentos
para outros animais de criação (exceto animais destinados á produção de peles com pelo), tal como previsto na subalínea
i) da alínea d) da Seção D do Capítulo IV do Anexo IV do Reg. (CE) N.º 999/2001;
Leites de substituição para ruminantes não desmamados que contêm farinha de peixe e outros alimentos para ruminantes,
tal como previsto na alínea c) da Seção E do Capítulo IV do Anexo IV do Reg. (CE) N.º 999/2001;

requere a respetiva autorização ao abrigo das condições gerais e/ou especificas para aplicação das derrogações
previstas pelo Anexo IV do Reg. (CE) N.º 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio, que
estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes
transmissíveis.
Mais se compromete notificar de quaisquer alterações à informação/autorização previstas pelo presente requerimento.
Local: ................................. ...., _ _ de .............................. . de _ _ _ _
A Gerência/A Administração/A Direcção/O empresário em nome individual

Assinatura e carimbo: _______________________________________
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(*) –Preenchimento obrigatório
(**) - Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos contactos solicitados
(***) – Assinalar o que interessa
(1) – Nome ou denominação social
(2) –Identificar as matérias primas de origem animal que pretende utilizar na produção de alimentos para animais
(3)– Preencher caso se aplique uma, ou mais, das derrogações mencionadas

