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Gripe Aviária, Ativação do Plano de Contingência
Na sequência da confirmação de casos positivos de Gripe Aviária de alta
patogenicidade ocorridos em Portugal, a Direção Geral de Alimentação e
Veterinária ativou de imediato o Plano de Contingência para esta doença e
implementou as medidas de controlo previstas na legislação em vigor. Consulte
todas as diretrizes aqui.

Seminário Trioza eritreae, evento
No passado dia 6 de dezembro, teve lugar no Auditório da DRAP Algarve o
Seminário "Trioza eritreae", promovido com a colaboração entre DGAV e a DRAP
Algarve, e que contou com a participação da Diretora-Geral da DGAV, Susana
Pombo, da Subdiretora Geral da DGAV, Paula Cruz, do Diretor da Direção
Regional de Agricultura do Algarve, o Professor Amílcar Duarte e 152
participantes. Consulte as apresentações ou veja o vídeo da sessão.

DGAV participa em encontro sobre a raça bovina algarvia
A DRAP Algarve promoveu, no dia 10 de dezembro, um encontro sobre a raça
bovina algarvia, atualmente em elevado risco de extinção. O encontro contou
com a presença de Pedro Vieira e Cristina Ferradeira, da DGAV, bem como de
representantes e especialistas zootécnicos da DGAV, com a participação do
INIAV e da DRAP. O objetivo foi discutir e implementar um Plano de Ação para a
Salvaguarda da Raça Bovina Algarvia. Leia aqui a notícia completa.

Projeções para a agricultura 2021-31, UE
Os mercados de carne e laticínios serão influenciados pela sustentabilidade,
preocupações sociais e de saúde na próxima década, tanto em termos de tipos
de produção, como de acordo com os padrões de consumo. Estas são apenas
algumas das projeções do relatório da União Europeia para 2021-31 publicado
dia 9 de Dezembro de 2021 pela Comissão Europeia e que pode ler aqui.

Fogo bacteriano, fitossanidade
Foi publicada a Portaria n.º 308/2021, que estabelece medidas adicionais de
proteção fitossanitária destinadas ao controlo, no território nacional, da
bactéria Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Esta bactéria é o agente causal da
doença denominada por «fogo bacteriano», que afeta várias espécies vegetais,
em particular da família das rosáceas, designadamente pereiras, macieiras,
marmeleiros e algumas espécies ornamentais.

Informação Relativa à Cadeia Alimentar, bovinos, suínos e
pequenos ruminantes
Foi publicado no portal da DGAV o Esclarecimento Técnico 5/DGAV/2021 que
pretende clarificar as regras de preenchimento e envio da Informação Relativa à
Cadeia Alimentar (IRCA) de bovinos, suínos e pequenos ruminantes pela
exploração de origem dos animais para o operador de destino, usando o
formulário do iDigital (IFAP) para emissão de guias de circulação de animais.

Pó de cogumelos com vitamina D2, novos alimentos
O novo alimento “pó de cogumelos com vitamina D2” fará parte de uma
atualização à lista da União de novos alimentos autorizados, estabelecida no
Regulamento de Execução (UE) 2017/2470, (versão consolidada de 5/12/2021)
onde constarão também as condições de utilização e os requisitos de rotulagem
a que deve obedecer o novo alimento..

Olivum Talks, encontro do setor olivícola no Instituto
Politécnico de Beja
A Subdiretora Geral da DGAV, Paula Cruz, participou, no dia 15 de dezembro, em
mais uma edição das jornadas Olivum Talks, organizada pela Olivum Associação de Olivicultores e Lagares do Sul , no Instituto Politécnico de Beja.
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