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Refugiados da Ucrânia, entrada com animais em Portugal
A DGAV estabeleceu um procedimento, de acordo com o artigo 32º do
Regulamento 2013/576, providenciando a todas as pessoas/refugiados
provenientes da Ucrânia que se façam acompanhar pelos seus animais de
companhia um contacto direto com os serviços da DGAV, através de um e-mail
acsccdim@dgav.pt ou através do contacto com Médicos Veterinários
Oficiais, tcastro@dgav.pt e pdomingos@dgav.pt.

A Voz do Veterinário, podcast sobre a PEMV
A Prescrição Médico veterinárias (PEMV) e o novo Regulamento dos
Medicamentos Veterinários foram analisados no 1º podcast A Voz do
Veterinário, promovido pelo SNMV, que contou com a participação de Inês
Almeida, Chefe de Divisão de Gestão e Autorização de Medicamentos
Veterinários, da DGAV.

Redução do teor de Sal e Açúcar nos Alimentos, webinar
A Diretora-Geral da DGAV esteve presente, a convite da DGS, no evento
“Redução do teor de Sal e Açúcar nos Alimentos: Relatório do Progresso da
Reformulação dos Alimentos em Portugal 2018-2021”, um webinar organizado
no âmbito do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável,
que decorreu no dia 15 de fevereiro no INFARMED, IP. Assista aqui ao vídeo
completo da sessão e veja a apresentação da DGAV.

Alteração das regras de exportação de bens alimentares
para a China, sessão de esclarecimento
A DGAV participou, no dia 8 de fevereiro, na Sessão de Esclarecimento “China:
Alteração das Regras de Exportação de Bens Alimentares”. Neste evento,
organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC) em
colaboração com a Associação de Jovens Empresários Portugal-China (AJEPC), a
DGAV fez-se representar pelas Chefe de Divisão de Internacionalização e
Mercados, Isabel Mousinho e Diretora de Serviços de Nutrição e Alimentação,
Paula Bico. Veja aqui o vídeo da sessão.

Licenciamento de produtor e acondicionador de semente,
CERTIGES
A plataforma CERTIGES já dispõe do pedido online para licenciamento de
produtor e acondicionador de semente, tendo sido descontinuado o
procedimento em papel. Saiba mais aqui.

Gripe Aviária, indemnizações
Com a publicação do Despacho n.º 2132/2022 de 18 de fevereiro, a DGAV
disponibiliza o formulário para efeitos do pedido de indemnização na sequência
de foco de Gripe Aviária, que pode descarregar aqui. Preencha o formulário de
acordo com a informação constante nos vários campos, guarde e envie com os
respetivos anexos para o email dirgeral@dgav.pt.

Jornadas do Porco Bísaro, suinicultura
A DGAV participou, no passado dia 11 de fevereiro, nas Jornadas do Porco
Bísaro (VII APEZ e XXII ANCSUB). Nesta sessão participou a Subdiretora-Geral,
Paula Cruz Garcia, Inês Almeida, Chefe de Divisão de Gestão e Autorização de
Medicamentos Veterinários e José Manuel Costa, Chefe de Divisão de
Alimentação Animal.

Aprovada DOP para a Carne do Ramo Grande, bovinocultura
A Comissão Europeia aprovou a Denominação de Origem Protegida (DOP) para
a Carne do Ramo Grande, raça de bovinos, criados no arquipélago dos Açores.
Esta nova designação DOP foi assim adicionada a uma lista de 1 574 produtos
agrícolas já protegidos na União Europeia e que se pode consultar na base de
dados eAmbrosia.
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