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Webinar sobre Micotoxinas em alimentos e bebidas
A DGAV participou, no passado dia 25 de Maio, no Webinar sobre
Micotoxinas em alimentos e bebidas, organizado pelo CIIMAR e pela
Cooperativa Agrícola de Vila do Conde (CAVC), no âmbito do projeto
Agritox.
Foi apresentada a comunicação “Regulamentação de Micotoxinas em
Portugal”, respeitante ao ponto de situação relativo à perspectiva
europeia sobre os novos Limites Máximos em preparação ou alterações
previstas aos Limites Máximos existentes para aflatoxinas, ocratoxina A,
DON, T2 e HT2.
Foi ainda abordado o controlo oficial dos contaminantes realizado pela
DGAV (PNCC) com especial enfoque na análise de risco realizada e nos
resultados do plano obtidos no período entre 2014-2021.

Novo Parecer da EFSA sobre dióxido de titânio (E171)
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) publicou
um parecer no qual concluiu, com base nas evidências disponíveis, que o
dióxido de titânio (E171) já não pode ser considerado seguro quando
usado como aditivo alimentar.
A avaliação foi realizada seguindo uma metodologia rigorosa
considerando os muitos milhares de estudos que se tornaram
disponíveis desde a avaliação anterior da EFSA em 2016, incluindo novas
evidências científicas e dados sobre nanopartículas. O dióxido de titânio
E 171 contém até 50 % das partículas na faixa nano (ou seja, menos de
100 nanômetros) às quais os consumidores podem ser expostos.
Neste sentido, a DGAV enquanto Autoridade Competente contactou os
sectores relevantes da Agro-indústria que consciente da situação tem
procurado soluções alternativas na formulação dos produtos.
Para obter mais informações, consulte as Q&A emitidas pela Comissão.

Projeto Conjunto Portuguese Meat - Divulgação
A DGAV esteve presente, a convite da Federação Nacional das
Associações de Raças Autóctones (FERA), na Sessão de apresentação e
divulgação do Projeto Conjunto Portuguese Meat, que decorreu dia 24
de maio, no Centro de Ciência e Iniciativas Empresariais de Mira.
O Projeto tem como objetivo a promoção internacional e o aumento das
exportações de carne de raças autóctones portuguesas das espécies
bovina, caprina, ovina e suína.
Enquanto responsável pela proteção e valorização dos recursos
genéticos animais, a DGAV apoia todas as iniciativas que visem a defesa
e a manutenção das raças autóctones nacionais, bem como o consumo
dos seus produtos, promovendo, ainda, as cadeias curtas de

comercialização, a economia circular através da produção destas raças
contribuindo assim para a não desertificação territorial.

DGAV participa em Campanha de apoio à Apicultura
Nacional
No Dia Mundial da Abelha, celebrado no passado dia 20 de maio, a Sr.ª
Diretora Geral da DGAV, participou numa iniciativa promovida pela
NESTLÉ – “Juntos pelas abelhas”, e que, através do repovoamento de
abelhas apoia a apicultura nacional.
Esta iniciativa, promoveu a distribuição de 400 colmeias a apicultores
nacionais nos territórios afetados pelos incêndios florestais,
reconhecendo a importância fulcral das abelhas para a biodiversidade.
Durante o evento, a Diretora Geral salientou a importância das abelhas
como agentes de polinização referindo que quase 90% das espécies de
flores silvestres dependem dos polinizadores, e que esta polinização é
imprescindível para a produção de cerca de 50% dos vegetais que todos
consumimos.
A apicultura tem tido uma evolução muito positiva no país sendo
observado um crescimento de mais de 30% do número de apicultores e
de mais de 50% no número de colónias nos últimos 7 anos (2013-2020)
evolução esta que é demonstrativa da profissionalização do sector e do
trabalho profícuo das organizações de apicultores, e do apoio técnico
especializado presente em todo o território nacional.
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No âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância, foi decidida a
recolha de alguns lotes do medicamento veterinário Piretron 715 mg/ml
solução para unção punctiforme para cães, Diptron 100 mg/ml solução
para unção punctiforme para cães e Diptron solução para unção
punctiforme para gatos, em todo o circuito de comercialização (retalho,
clínicas e centro de atendimento médico veterinário, farmácias e pet
shops).

Apresentação do Código Nacional de Boas Práticas
para Embarcações de Pesca
No passado dia 11 de maio, a Diretora Geral da DGAV, Dra. Susana
Guedes Pombo, participou na Sessão Online de Apresentação do Código
Nacional de Boas Práticas para Embarcações de Pesca, onde fez uma
breve intervenção sobre a relevância da criação deste Código e da sua
importância nas competências da Direção Geral de Alimentação e
Veterinária.

A chegada dos cavalos Sorraias ao Grande Vale do
Côa
No âmbito do projeto Rewilding Portugal, a DGAV divulga o vídeo da
chegada ao Vale do Côa, dos cavalos Sorraia e suas crias, tendo assim
sido dado o primeiro passo para recuperar a importância que os cavalos
Sorraia têm na gestão e modelação da paisagem daquele território.

Atualização da Lista de medicamentos suspensos –
Substituição da Dietanolamina
Na sequência da suspensão das AIM dos medicamentos veterinários
contendo dietanolamina destinados a espécies produtoras de alimentos
para consumo humano, algumas empresas submeteram pedidos de
alteração para substituição do excipiente dietanolamina. A DGAV atualiza
regularmente a Lista de medicamentos veterinários cuja suspensão foi
levantada.
O RCMV, rotulagem e folheto informativo aprovados estão disponíveis
na plataforma Medvet.

Webinar “Planting the Animal Welfare Seed in EUIndia Trade Relations” – 6 May 2021
Co-organizado pelo Eurogroup for Animals e pela FIAPO (the Federation
of Indian Animal Protection Organisations) e no âmbito dos eventos
realizados com o apoio da PPUE, decorreu no passado dia 6 de maio o
Webinar “Planting the Animal Welfare Seed in EU-India Trade Relations”.
O evento teve como objetivo discutir a possibilidade de incluir as
questões do Bem Estar Animal, nas negociações de um acordo comercial
entre a União Europeia e a India, uma vez que é intenção da União
Europeia incluir um capítulo sobre Sistemas de produção sustentáveis
em todos os acordos comerciais.
A Ministra da Agricultura e a Diretora Geral de Alimentação e Veterinária
participaram neste evento, tendo realçado que o Bem-estar Animal é um
assunto prioritário para a Presidência Portuguesa e para a União
Europeia (Green Deal e estratégia Farm to fork).
A importância do Bem Estar Animal com a implementação de objetivos
de sustentabilidade, fundamentais para se fazer face aos desafios que o
mundo atravessa bem como a interligação entre o Bem Estar e a Saúde
Animal e a importância que estas matérias assumem no contexto de uma
só saúde, tendo em conta desafios atuais como a pandemia do COVID
19, foram aspetos realçados pelos vários intervenientes.
O reforço e a importância deste tipo de acordos e a necessidade de se
promover um diálogo contínuo e ainda uma troca de experiências que
permitam a implementação de boas práticas, foi uma das conclusões
deste Webinar.
Saiba mais em:
https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-report-presents-keyrecommendations-eu-india-animal-welfare-cooperation-tradenegotiations

Edital n.º 56 da Língua Azul
O Edital n.º 56 da Língua Azul (Febre Catarral Ovina), entrou em vigor no
dia 4 de maio de 2021. Neste Edital, a Direção Geral de Alimentação e
Veterinária determina as medidas específicas de proteção contra a
doença, determina o fim do período sazonalmente livre do vetor
preferencial para a transmissão do vírus, e definiu a delimitação de uma
única zona de restrição por serotipo 1 e por serotipo 4 da Língua Azul na
região do Algarve, que tem obrigatoriedade de vacinação de ovinos.

14ª Sessão Comité do CODEX sobre Contaminantes
A DGAV assegurou a coordenação da participação da delegação da UE
na 14ª Sessão do Comité do Codex sobre Contaminantes em Alimentos
(CCCF) que decorreu entre os dias 3 e 7 de maio, no âmbito da
Presidência do Conselho da UE.
Neste fórum foram preparados para submissão à aprovação da 44ª
Sessão do Comité do Codex Alimentarius (CAC44), a realizar em
novembro de 2021, duas propostas de norma de Limites máximos (ML) e
um Código de Práticas já considerados finalizadas do ponto de vista
técnico, designadamente: Limites Máximos para o cádmio em chocolate
contendo <30 % de matéria seca total de cacau; Limites Máximos para o
cádmio em chocolate contendo ≥ 30 % de matéria seca total de cacau e
<50 % de matéria seca total de cacau; Revisão do Código de Práticas
para a prevenção e redução da contaminação de chumbo em alimentos.
A delegação da UE apresentou posição de reserva sobre os Limites
Máximos para o cádmio em chocolate, porque estes produtos
contribuem de forma importante para a exposição dos consumidores,
em particular, das crianças da UE, para os quais a exposição alimentar
média a este metal pode exceder a ingestão semanal tolerável
estabelecida pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA)
em cerca de duas vezes. De notar que na União Europeia a legislação
determina limites mais baixos, pois considera ser necessário estabelecer
um índice de precaução acrescido para a proteção dos consumidores.
Foi ainda alcançado o consenso relativo ao início de novos trabalhos em
Limites Máximos (ML´s) para duas espécies de peixes, que se estima
estarem concluídos até 2022. Os outros pontos envolveram, entre outros,
o Código de Práticas para a prevenção e redução da contaminação de
cádmio em cacau, propostas de LM para aflatoxinas totais em cereais
incluindo alimentos para bebés e crianças, LM para aflatoxinas totais e
ocratoxina A em especiarias e metais pesados em quinoa, que
continuarão em discussão na próxima sessão do CCCF.
Consulte ainda o resumo do CCCF14.

Boletim Técnico ‘Equipamentos de Aplicação de
Produtos Fitofarmacêuticos - Requisitos de Inspeção
2021’
Foi publicado o Boletim Técnico relativo à Inspeção de Equipamentos de
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 2021: «Metodologia para
averiguar os requisitos de inspeção determinantes da aprovação ou
reprovação dos equipamentos, verificados por mediação» conforme
prevê o Artigo 8.º A do Decreto-Lei n.º 86/2010 (versão alterada e
atualizada pelo Decreto-Lei n.º 78/2020 de 29 de Setembro). Este
Boletim visa auxiliar o procedimento de inspeção de equipamentos de
aplicação de produtos fitofarmacêuticos face ao progresso técnico das
exigências de inspeção e alargamento do tipo de equipamentos de
inspeção obrigatória.

Conferência Internacional sobre Controlo Biológico
No âmbito do Programa Oficial da Presidência Portuguesa, a Direção
Geral de Alimentação e Veterinária, realizou no passado dia 28 de Abril a
Conferência Internacional Sobre Controlo Biológico que contou com
mais de 400 participantes.
Veja aqui as apresentações dos oradores:
DGAV – Presentation of BCA MS survey
EPPO´s work on biological control agents (BCAs)
FRANCE 210428-BCA
SPAIN – Biological Control Agents (BCA)
IBMA presentation Lisbon 2604 final
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