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Reunião de Chefes de Serviços Veterinários, Eslovénia
De 29 de setembro a 1 de outubro, reuniram em Brdo, Eslovénia, os Chefes de
Serviço Veterinários (CVO) da União Europeia. A Diretora-Geral de
Alimentação e Veterinária, Susana Pombo, participou na reunião onde, entre
outras, estiveram em discussão as temáticas relativas à digitalização dos
controlos veterinários na cadeia alimentar e à implementação do Regulamento
dos medicamentos veterinários. Esta foi a primeira reunião presencial de CVO,
tendo decorrido em julho a primeira, por videoconferência.

Alterações Climáticas e Novos Problemas Fitossanitários,
webinar
A CAP e a ANIPLA realizaram, dia 8 de outubro, um webinar dedicado ao
impacto das alterações climáticas e aos novos problemas fitossanitários no
sector agrícola. Este debate contou com a participação da Subdiretora-Geral da
DGAV, Paula Carvalho. Assista aqui ao webinar.

Trioza erytreae, atualização da zona demarcada
A DGAV procede à divulgação do Despacho n.º 53/2021 – relativo à
atualização da zona demarcada para a Trioza erytreae.

Portugal retoma exportação de ameixa para o Brasil
Portugal retomou a exportação de ameixa para o Brasil, após conclusão do
processo de avaliação do plano fitossanitário e de uma auditoria dos inspetores
do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas DSVIA (Brasil), que
decorreu durante o passado mês de agosto. A primeira remessa de ameixa
nacional foi já aprovada e emitido o respetivo certificado fitossanitário, pelos
serviços de inspeção fitossanitários portugueses. Consulte mais informação
sobre o procedimento de exportação de ameixa para o Brasil aqui.

Exportação de produtos de pesca para o Vietname,
mercados
No seguimento da resposta do Vietname à Comissão Europeia, relativamente à
aceitação do procedimento de pré-listagem para habilitação de estabelecimentos
com interesse em exportar produtos da pesca, a DGAV informa que os
operadores/estabelecimentos interessados na exportação de produtos de pesca
para o Vietname deverão contactar as respetivas Direções de Serviços de
Alimentação e Veterinária Regionais (DSAVR´s).

Apresentação Projeto TeRra, raças autóctones
Decorreu no dia 19 de outubro, no Instituto Politécnico de Bragança, a
apresentação do Projeto TerRa. Esta iniciativa pretende divulgar o território
através da partilha de conhecimento sobre as raças autóctones do Nordeste
Transmontano e conta com o apoio da DGAV, da AEPGA - Associação para o
Estudo e Proteção do Gado Asinino, do Fundo Ambiental, do Ministério do
Ambiente, do ENEA2020 e dos municípios que abrange. A Subdiretora-Geral da
DGAV, Paula Carvalho, esteve presente na apresentação, tendo sublinhado a
singularidade das raças autóctones, tendo em conta os desafios à sua
conservação.

DGAV júri do 12.º Queijos de Portugal, concurso
A DGAV fez parte do júri do 12.º Concurso "Queijos de Portugal", que contou
com a participação da Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária da
Região Centro, Rosa Rodrigues. Este concurso, foi organizado pela ANIL Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, nos dias 14 e 15 de
outubro, no Hotel Severino José, em Tondela. Nesta competição estiveram
representadas 438 empresas do sector e 204 queijos, que se debateram em 23
categorias. Mais informação aqui.

Conferência “Farm to Fork”, Comissão Europeia
A Conferência Farm to Fork, organizada anualmente pela Comissão Europeia,
teve lugar nos dias 14 e 15 de outubro, e onde intervieram diversos stakeholders
europeus, na procura de soluções que ajudem a moldar o caminho para uma
Europa sustentável, como preconizado na Agenda 2030. Pode assistir aos vídeos
de ambos os dias desta conferência aqui.

I Congresso Ibero-Americano Gastronómico, Huelva
Em representação da Ministra da Agricultura, a Diretora-Geral de Alimentação e
Veterinária, Susana Pombo, integrou o Comité de Honra do I Congresso IberoAmericano Gastronómico, que decorreu de 25 a 27 de outubro em Huelva,
onde teve a oportunidade de atribuir o prémio “Embaixadores da gastronomia
Ibero-Americana” ao Chef João Rodrigues, pelo seu projeto “Matéria”. Mais
informações aqui.
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