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Plano de Contingência da ‘Xylella fastidiosa’ e seus
vetores
Foi publicado o Plano de Contingência da Xylella fastidiosa e seus
vetores (versão 02) atualizado em linha com as normas estabelecidas no
Regulamento de Execução (EU) 2020/1201 da Comissão, relativo às
medidas para impedir a introdução e propagação na União Europeia de
Xylella fastidiosa e que revogou a anterior legislação.

Aquisição de uma solução de Prescrição Eletrónica
Médico Veterinária – Projeto DG@V+
No âmbito do projeto SAMA, operação DG@V+ foi efetuada a aquisição
de uma solução de Prescrição Eletrónica Médico-Veterinária.
O DG@V+, projeto de elevado desafio técnico e administrativo, pretende
modernizar a DGAV, através da desmaterialização, digitalização e
automatização de processos, tendo como principal objetivo estratégico a
procura da eficiência na caminhada da DGAV serviços disponibilizados
aos cidadãos e empresas.
Com o desenvolvimento da Prescrição Eletrónica Médico-Veterinária,
que terá uma duração aproximada de 2 anos, serão alcançados os
seguintes objetivos:

Garantir uma maior racionalização no acesso ao medicamento
veterinário;

Diminuir custos na prescrição;

Monitorizar todo o sistema de prescrição e dispensa;

Usar Tecnologias de Informação e Comunicação para otimizar
os Controlos Oficiais e o intercâmbio de informação com os
Operadores;

Aperfeiçoar a qualidade da informação resultante de um
Controlo Oficial;

Melhorar a qualidade da informação registada em Sistemas de
Informação.
Sendo a missão da DGAV de elevada responsabilidade pública e
especificidade técnica, pretendemos que a sua atuação se torne ainda
mais ativa, diligente e empreendedora.
Para obter mais informações sobre algum aspeto do projeto contacte os
serviços através do email medvet@dgav.pt.

PPUE 21 – Portugal presidiu o Grupo de trabalho do
Conselho da União Europeia para preparação da
participação dos Estados Membros da EU na 32ª
reunião do Comité do Codex Sobre Princípios Gerais
(CCGP32)
No decorrer da Presidência Portuguesa do Conselho da EU 2021
(PPUE21), o CCGP32 (Codex Alimentarius sobre Princípios Gerais) foi o 1º
grupo subsidiário do Codex Alimentarius a reunir de forma virtual nos
passados dias 8, 9, 11, 12, 15 e 17 de fevereiro. A delegação da EU foi
presidida pelo Dr. Miguel Cardo com o apoio do Dr. Henrique Carvalho e
da Eng.ª Paula Bico.
Todas as reuniões do Codex que decorrerão durante a Presidência
Portuguesa serão presididas num formato virtual.
A PPUE enfrenta durante o primeiro semestre uma situação particular,
sem precedentes nos trabalhos do Codex Alimentarius que servirá de
desafio e de exemplo para outras presidências e que poderá contribuir
para um novo modelo para as futuras reuniões deste fora.
› Saiba mais sobre o “CGP32”

Sistema Informativo de Gestão Sanidade Animal
Multi-Espécie e Controlos Oficiais
No âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da
Administração Pública (SAMA 2020) foi considerado elegível o Projeto
SAMA intitulado +ANIMAL | Sistema Informativo de Gestão Sanidade
Animal Multi-espécie e Controlos Oficiais.
Este projeto visa desmaterializar variados processos implementados no
âmbito da proteção animal, desde a gestão de programas sanitários à
gestão e supervisão dos controlos oficiais no âmbito da saúde e do bemestar animal e de outros controlos realizados pela DGAV nas explorações
pecuárias. Pretende-se assim que num sistema único e com elevada
interoperabilidade e consolidação de dados e de informação, seja
facilitada a interação entre a Administração e Operadores, com
acréscimos económicos e de eficiência. O desenvolvimento do projeto
será faseado e envolverá a execução de 7 módulos diferentes.
Atualmente, já se encontra adjudicada a conceção de 3 módulos,
nomeadamente SICOA (Sistema Informático de controlo oficial de
Apiários), SISA (Sistema informativo de Sanidade das Aves) e SITA (Base
de dados de transportadores de animais vivos).

Regras fitossanitárias aplicáveis às trocas com a GrãBretanha
A DGAV iniciou no passado dia 22 de fevereiro, a divulgação de uma
série de documentos sectoriais onde se detalham, para diversos grupos
de produtos, as regras fitossanitárias, incluindo diversas proibições de
importação na EU, resultantes do BREXIT, nomeadamente com uma
publicação dedicada em particular à Batata (de consumo e de semente).
Oportunamente serão publicados mais documentos deste conjunto
abrangendo, entre outros, grupos de vegetais como “Plantas para
plantação”, “Frutos”, etc.
A este propósito, a DGAV publicou ainda um Folheto com informação
alusiva às consequências fitossanitárias do BREXIT sobre o movimento de
vegetais, produtos vegetais e outros objetos regulamentados entre a EU
e a Grã-Bretanha.
› Saiba mais sobre - BREXIT

Plataforma Sabores com Raça
Com o apoio da Direção Geral de Alimentação e Veterinária e da Ruralbit
em parceria com a Federação das Associações das Raças Autóctones, foi
lançada
a
plataforma
“Sabores
com
Raça”
(https://www.saborescomraca.pt) onde se pode encontrar informação
atualizada sobre os produtos disponíveis no mercado, de raças
autóctones certificados, DOP – Denominação de Origem Protegida, ETG
– Especialidade Tradicional Garantida e IGP – Indicação Geográfica
Protegida.
Este projeto, tem por objetivo apoiar os criadores e agrupamentos de
produtores na venda e distribuição dos seus produtos de forma mais ágil
e mais “próxima” do consumidor e contribuir para a promoção,
divulgação e comercialização dos produtos certificados de raças
autóctones portuguesas, agregando todos os produtos numa única
plataforma, facilitando deste modo a procura de informação a
disponibilizar ao consumidor interessado, com preocupações de
consumo sustentável e que pretende fazer escolhas esclarecidas.
Promova escolhas alimentares conscientes e sustentáveis!
Web Site: https://www.saborescomraca.pt
Facebook: https://www.facebook.com/saborescomraca
Instagram: https://www.instagram.com/saborescomraca/

Webinar: Ferramentas para evitar contaminantes na
produção de alimentos – Segurança alimentar
garantida
A DGAV participou no passado dia 11 de fevereiro, no Webinar
“Ferramentas para evitar contaminantes na produção de alimentos.
Segurança alimentar garantida”, promovido pelo Centro Tecnológico
Espanhol, AINIA, destinado às empresas do setor agroalimentar.
Foi apresentado o tema “Contaminantes com mais incidência na cadeia
alimentar portuguesa”, que reuniu a análise dos dados de controlo oficial
da DGAV, entre 2015-2020, relativos a contaminantes nos alimentos e as
medidas tomadas face à deteção de inconformidades. Este trabalho
resultou da colaboração entre a Divisão de Alimentação Humana e a
Divisão de Saúde Pública, da DGAV.
O Webinar incluiu ainda a participação da Universidade do Algarve e da
empresa Brasmar e contou com a assistência de cerca de 800
participantes.

COVID-19 – Entrada em Portugal de animais de
companhia provenientes de países fora da União
Europeia
A DGAV republicou as condições sanitárias em vigor aplicáveis à entrada
em Portugal de animais de companhia.
Consulte aqui as condições sanitárias.

Medidas excecionais
sanitária COVID-19

associados

à

emergência

Considerando que, pela sua natureza, algumas atividades da
responsabilidade da DGAV são classificadas como essenciais porque
impactam com o abastecimento alimentar ou com a proteção animal e
vegetal, e, no seu desenvolvimento, obrigam a que se estabeleçam
relações interpessoais muito frequentes com o público, foram adotadas
medidas concretas e especiais orientadas para a salvaguarda da saúde
dos seus profissionais, bem como, daqueles que os rodeiam.
Estas Medidas excecionais associadas à emergência sanitária COVID-19,
foram publicitadas através do Despacho n.º 2/G/2021, de 5 de fevereiro.

Versifel FeLV suspensão injetável para gatos –
Recolha do lote 400143
A Zoetis Portugal comunicou à DGAV, durante o mês de fevereiro, que
procederá à recolha voluntária do lote 400143 do medicamento
veterinário imunológico Versifel FeLV suspensão injetável para gatos,
devido à verificação de resultados analíticos fora das especificações, no
âmbito dos procedimentos de rotina realizados para a monitorização das
especificações.

EPITRIX-Atualização da Zona demarcada

A DGAV procedeu à atualização da Zona Demarcada (ZD) para o Epitrix
em conformidade com o disposto na Decisão de Execução da Comissão
2012/270/EU, de 16 de maio.
Consulte aqui a lista de concelhos e freguesias da ZD atualizada.

Anúncio da Comissão
medicamentos - BREXIT

–

Fornecimento

de

Foi publicado o Anúncio da Comissão relativo à Aplicação do acervo
farmacêutico da União em mercados historicamente dependentes do
fornecimento de medicamentos provenientes ou que transitam através
da Grã-Bretanha após o termo do período de transição.
Consulte o anúncio clique aqui.
Para mais informação por favor consulte a página EUR-Lex.
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Consciencialização sobre perdas e desperdício alimentar
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