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Regulamento (EU) 2019/6 Medicamentos
Veterinários – Consulta pública para o guia de
implementação da UPD
A EMA (Agência Europeia de Medicamentos) disponibilizou na sua página
eletrónica informação relativa à Consulta pública para o guia de
implementação da UPD (Union product database).
Este guia contém orientações para as autoridades nacionais competentes
e titulares de autorizações de introdução no mercado sobre a
apresentação de dados dos medicamentos veterinários na UPD e
terminologias normalizados em toda a EU. Os diferentes capítulos do guia
explicam os prazos, requisitos, processos, especificações técnicas,
elementos de dados e regras para o envio dos referidos dados.
Os comentários podem ser enviados até 21 de março de 2021.

PPUE 21 – DGAV reúne com a DG SANTE
No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
2021 (PPUE21) foi realizada uma reunião de trabalho por videoconferência
entre a DGAV e a DG SANTE, tendo participado, por parte da DGAV, a Sr.ª
Diretora-Geral, Dr.ª Susana Pombo e os Subdiretores Eng.ª Paula Carvalho
e Dr. Miguel Cardo. A DG SANTE foi representada pela Diretora-Geral
Sandra Gallina e a Diretora Geral adjunta Claire Bury.
Sob proposta da Presidência Portuguesa serão discutidos e analisados
pelos 27 Chefes de Serviços Veterinários e Fitossanitários, temas
relevantes, entre as quais se enquadram a regulamentação do uso de
agentes de controlo biológico, a abordagem relativa às crises
fitossanitárias, em particular sobre a Xylella fastidiosa e as condições de
transporte de animais vivos de longa duração, através de navios gado.
A Diretora Geral da DG SANTE manifestou o seu apreço pelas iniciativas da
PPUE que revelam visão estratégica na escolha das prioridades.

Uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos –
evento conjunto DGAV e Comissão Europeia
No âmbito das iniciativas da Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia foi realizado no passado dia 19 de janeiro um evento online sobre
o Uso Sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos, promovido pela
Comissão Europeia com a participação da DGAV.
› Saiba mais:
Apresentações | Vídeo

Colaboração da DGAV no livro “Os Coronavírus dos
Animais e dos Homem”
Foram publicados, em formato digital e gratuito, o livro “Coronavírus dos
Animais e do Homem” e o jogo de tabuleiro “Beat Corona”.
Estas publicações são dirigidas a professoras e estudantes a partir do
ensino básico e a todos os interessados pelo tema e têm como objetivo
sensibilizar e fomentar a aprendizagem de conceitos simples relacionados
com a biologia particular dos Coronavírus do Homem e dos Animais.
O projeto foi coordenado pelo INIAV, I.P., tendo contado com a
colaboração de diversas instituições portuguesas (cE3c-UL, FMV-UL, DGAV
e INSA) e inglesa (NHS-UK) e foi patrocinado pela Associação Portuguesa
de Biologia Evolutiva e pela Ingreme Post Production.

O livro e o jogo podem ser acedidos aqui

Utilização dos nitratos em produtos à base de carne
A DGAV emitiu o Esclarecimento técnico n.º 01/2021 que altera e revoga
o Esclarecimento técnico n.º 08/2020, relativo à utilização dos nitratos em
produtos à base de carne.
A utilização de nitratos enquanto aditivos alimentares em produtos à base
de carne tem provisões específicas de acordo com o Regulamento n.º
1333/2008, atualmente em vigor.

Edital da Língua azul
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária publicou o Edital n.º 55, que
entrou em vigor no dia 13 de janeiro de 2021, as medidas específicas de
proteção contra a doença da Língua Azul (febre Catarral Ovina),
determinando o início do período sazonalmente livre do vetor preferencial
para a transmissão do vírus e a obrigatoriedade de vacinação de ovinos na
região do Algarve.

Exportar para o Reino Unido: Passo a Passo
A Food and Standard Agency elaborou um guia de apoio à exportação de
mercadorias para o Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Escócia) para
ajudar os operadores nas trocas comerciais com aquele País após o Brexit.
A informação sobre exportação de géneros alimentícios e alimentos para
animais de origem não animal para o Reino Unido, encontra-se disponível
em “Import goods into the UK: step by step”.
Saiba mais:
- “Importing products of non-animal origin”.
- “The Border with the European Union Importing and Exporting Goods”.

Medicamentos Veterinários – Alterações que não
exigem avaliação
Foi publicado no Jornal Oficial da União o Regulamento de Execução (UE)
2021/17 Oficial da Comissão de 8 de janeiro de 2021 que estabelece uma
lista de alterações que não exigem avaliação em conformidade com o
Regulamento (EU) 2019/6 do Parlamento Europeu e do Conselho).

Base de dados de medicamentos da União – UPD
(Union product database)
O Jornal Oficial da União publicou ainda o Regulamento de Execução (UE)
2021/16 da Comissão de 8 de janeiro de 2021 que estabelece as medidas
necessárias e as disposições práticas para a base de dados de
medicamentos veterinários da União (base de dados de medicamentos da
união) – UPD (Union product database).

Alterações à rotulagem do Mel | DL 2/2021
Foi publicado o Decreto-Lei nº 2/2021, que altera as regras de rotulagem
do mel e que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 126/2015, em
conjunto com o Decreto-Lei n.º 214/2013.

Requisitos de testagem RNQP em material de
propagação de citrinos
Tendo como objetivo uma consulta mais acessível, a DGAV publicou um
documento que consolida os requisitos de testagem de RNQP em material
de propagação citrícola (Pragas regulamentadas não sujeitas a quarentena
da União), tendo em conta a recente alteração legislativa, relativa à
publicação do Decreto-Lei n.º 78/2020, de 29 de setembro, em
transposição da legislação comunitária pertinente (Diretiva de Execução
(EU) 2020/177).

Procedimento de arbitragem d substância ativa -

azaperona

Na sequência da Decisão de Execução da Comissão C(2020) 7117 final, de
12 de outubro de 2020, respeitante ao Procedimento de arbitragem da
substância ativa – azaperona – foram alterados os intervalos de Segurança
dos medicamentos veterinários que contêm esta substância ativa.

Trymox LA 150 mg/ml Suspensão injetável –
Alteração do intervalo de Segurança
A DGAV informou que foi aprovada a alteração do intervalo de segurança
do medicamento veterinário “Trymox LA 150 mg/ml Suspensão injetável
para bovinos, ovinos, suínos, cães e gatos” com o número de Autorização
de Introdução no Mercado (AIM) 1246/01/19DFVPT e cujo titular é a
empresa Univet Ltd. Com sede em Tullyvin Cootehill, Co. Cavan na Irlanda.
› Saiba mais

Procedimento para o Registo de Detenção Caseira
A DGAV anunciou que a exploração de detenção caseira pode ser registada
no Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), por pessoas
singulares ou coletivas que pretendam deter um número reduzido de
animais de espécies não cinegéticas, considerando-se que a posse dos
animais tem o objetivo de lazer ou abastecimento do seu detentor, tendo
em conta os limites estabelecidos no Anexo II, do DL 81/2013, de 14 de
junho.

SAMA – Projeto DG@V+ - Digitalização e Qualidade
No âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da
Administração Pública (SAMA 2020) foi considerado elegível o projeto
DGAV intitulado DG@V+ | Digitalização e Qualidade. Este projeto visa a
modernização do SIPACE, o desenvolvimento da aplicação de prescrição
de medicamentos online e a implementação, na DGAV, de um sistema de
gestão de qualidade (Norma ISSO 9001) prevendo-se desta forma a
otimização das operações da DGAV através da transformação documental
e comunicacional dos serviços.
A capacitação técnica dos trabalhadores bem como envolvimento dos
operadores será essencial para a correta implementação do projeto que se
prevê concluído no final do corrente ano.
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