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Mês de consciencialização para Uma Só Saúde, janeiro 2022
A DGAV desafiou várias entidades parceiras a criar conteúdos sobre o tema Uma
Só Saúde, durante o mês de janeiro, que foram divulgados no Facebook,
Twitter e Portal da DGAV. Esta iniciativa pretendeu chamar a atenção para a
importância do trabalho conjunto na concretização deste conceito, bem como,
consciencializar todos para a relevância deste conceito, nas suas diversas
dimensões. Veja o vídeo de apresentação da Diretora-Geral, Susana Guedes
Pombo, e visite as plataformas da DGAV para ver os restantes contributos.

Novos Regulamentos dos Medicamentos Veterinários e do
Alimento Medicamentoso, Comissão Europeia
Entraram em aplicação no dia 28 de janeiro, o Regulamento (UE) n.º 2019/4,
relativo ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de alimentos
medicamentosos para animais e o Regulamento (UE) n.º 2019/6, relativo aos
medicamentos veterinários. A implementação destes regulamentos determina a
atualização de informação nestes setores. Consulte o Manual do Novo
Regulamento para utilização de Alimentos Medicamentosos e aceda a mais
informação sobre o Novo Regulamento dos Medicamentos Veterinários.

Ciclo de webinars One Health, UTAD
Decorreu no dia 25 de janeiro o primeiro webinar sobre o conceito de "One
Health", com a participação da Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária,
Susana Guedes Pombo, e dos Professores do curso de Medicina Veterinária
Patrícia Poeta e Nuno Alegria da UTAD. Este primeiro webinar dedicado ao
conceito de “Uma Só Saúde”, visa dar início a um ciclo de conferências online, a
realizar nos meses de fevereiro e março, culminando num evento maior em
abril. Esta iniciativa decorreu com transmissão em direto no site da UTAD.

Transformação e comercialização da carne de caça maior
A Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária, Susana Guedes Pombo, esteve
presente, no dia 27 de janeiro, na PEC-Nordeste para assinalar o reinício do
processo de transformação de carne de caça maior para comercialização em
Portugal. Este é um dos objetivos consignados no Projeto C3C – Caça:
capacitação, competitividade e comunicação. Leia mais aqui.

Exportação de aves não de capoeira para o Japão e
Maldivas, mercados
Concluído processo de certificação sanitária, está aberta a possibilidade de
exportação de aves que não de capoeira para o Japão e para as Maldivas, a
partir de Portugal, sendo as Direções de Serviços de Alimentação e
Veterinária Regionais/Regiões Autónomas os serviços responsáveis pela
emissão dos respetivos certificados sanitários oficiais.

Alegações de saúde sobre alimentos, fim do período
transitório de Regulamento
O período transitório para as marcas ou denominações de fantasia que
constituam alegações genéricas e que estavam em uso antes de 2005 terminou
em 19 de janeiro de 2022, tal como determinado no n.º 2 do artigo 28.º
do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, relativo às alegações nutricionais e de
saúde sobre os alimentos. Mais informações aqui.

Cultivo de Cannabis Sativa para fins industriais, Sessão de
Esclarecimentos
A DGAV realizou uma Sessão de Esclarecimentos online, no dia 24 de janeiro,
destinada a agricultores interessados no cultivo da planta de Cannabis sativa para
fins industriais. Esta sessão contou com a participação da Subdiretora Geral, Paula
Garcia e da Chefe de Divisão de Alimentação Humana Marta Borges, da DGAV, e
com Vasco Bettencourt do INFARMED. Consulte as apresentações da sessão aqui.

Gripe Aviária, Sessão de Esclarecimentos
Devido ao crescente número de focos de Gripe Aviária em Portugal, a DGAV
realizou uma Sessão de Esclarecimentos Online, via MSTeams, com a
participação de diversos especialistas da DGAV. Consulte o programa e assista
ao vídeo da sessão aqui.
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