Newsletter
março 2022

GESFITO
Plataforma de Gestão
para Prevenção e
Controlo Fitossanitário

Certific@ +

Solicitação e emissão de
certificados sanitários para
exportação de produtos

Gripe Aviária
Edital n.º 17

Catálogo Nacional de
Variedades
Ornamentais

Vídeo de Apresentação

Importação de matérias-primas, alimentação animal
A DGAV divulgou o Despacho n.º 28/G/2022, de 14 de março, relativo à
importação de matérias-primas para alimentação animal, que contempla
medidas excecionais e com caráter temporário, , referentes aos LMR de
pesticidas, prevendo a fixação de Limites Máximos de Resíduos temporários
(LMRt) . O 1.º Anexo ao Despacho 28/G/2022, indica os LMRt para a matériaprima milho importada de países terceiros e destinada à alimentação animal.

Rotulagem dos géneros alimentícios, alimentação
A DGAV divulgou o Despacho n.º 29/G/2022 e o Despacho n.º 31/G/2022,
referentes à rotulagem de géneros alimentícios, nomeadamente quando por
razões excecionais são substituídos os ingredientes por diferentes óleos
vegetais.

Entrada em Portugal de refugiados da Ucrânia com vegetais,
fitossanidade
A DGAV estabeleceu um procedimento, de acordo com o artigo 75.º do
Regulamento 2016/2031, dispensando todas as pessoas/refugiados
provenientes da Ucrânia que se façam acompanhar por pequenas quantidades
de vegetais e produtos vegetais destinados ao seu consumo alimentar de se
fazer acompanhar pelo normalmente obrigatório respetivo Certificado
Fitossanitário. Saiba mais aqui.

Vespa das Galhas do Castanheiro, sessões de esclarecimento
A DGAV organizou, em parceria com a DRAP Norte e a DRAP Centro, duas
Sessões de Informação sobre a Vespa das Galhas do Castanheiro, em Vinhais e
Trancoso, com a respetiva colaboração das Câmaras Municipais.
Para ver as apresentações da primeira sessão, em Vinhais, aceda aqui. Já a
Câmara Municipal de Trancoso disponibiliza o vídeo completo da sessão no
seu canal de Youtube.

III Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais
A Subdiretora Geral da DGAV, Paula Cruz Garcia, moderou a mesa redonda
sobre “Novos Desafios da fileira das plantas aromáticas e medicinais”, no III
Colóquio Nacional de Plantas Aromáticas e Medicinais”, organizado pela
Associação Portuguesa de Horticultura, que decorreu na Escola Superior Agrária
de Castelo Branco, nos dias 24, 25 e 26 de março. Veja o programa aqui e a
reportagem do evento aqui.

Podem o Pacto Ecológico e o PEPAC ignorar a
biotecnologia? webinar
A Subdiretora da DGAV, Paula Cruz Garcia, participou como oradora no webinar
promovido pela CAP e pelo CIB, subordinado ao tema da biotecnologia e em
como esta pode ajudar a alimentar o mundo que, para além dos desafios
conhecidos, enfrenta agora uma guerra na Ucrânia. Conheça o programa
completo.

Fogo bacteriano, freguesias com zonas contaminadas
A DGAV divulgou o Despacho n.º 27/G/2022 – Freguesias com zonas
contaminadas com Erwinia amylovora, de acordo com o disposto no artigo 3.º
da Portaria n.º 308/2021, de 17 de dezembro, que estabelece medidas adicionais
de proteção fitossanitária destinadas ao controlo, no território nacional, da
bactéria Erwinia amylovora, também conhecida por fogo bacteriano.

DGAV participa na 55.ª edição da AGRO, feira
A DGAV esteve presente no Altice Fórum Braga, no passado dia 26 de março,
na feira AGRO, onde foi possível acompanhar alguns painéis inovadores do
programa da Feira, como foi o caso das "Escolas de Pastores" bem como, os
concursos morfológicos das raças autóctones de Bovinos da região norte Arouquesa, Barrosã, Cachena, Maronesa e Minhota - e das raças de ovinos Churra do Campo e Bordadeira de Entre o Douro e Minho. Veja aqui o
programa.
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