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38.ª Ovibeja, colóquio
A Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária, Susana Guedes Pombo, esteve
presente, no dia 21 de abril, na abertura da Ovibeja e participou no colóquio "O
Planeta à mesa: Agropecuária ética e sustentável" onde apresentou a
comunicação "Da criação sustentável à criação de valor". Veja o programa
completo aqui.

Experiência do Ponto de Contacto Nacional, Codex
Alimentarius
Foi publicado no website Codex Alimentarius (FAO/WHO) o artigo “Codex
Portugal/consultation and inclusivity the keys to success as a contact point”,
em que Miguel Cardo partilha a sua experiência antes de terminar o seu
mandato de nove anos como Codex Contact Point para Portugal. Francisco
Santos, da Divisão de Saúde Pública da Direção de Serviços de Segurança
Alimentar da DGAV, foi designado como Ponto de Contacto Nacional.

Dia Internacional da Sanidade Vegetal, Sessão Pública
A ONU proclamou no passado mês de março o Dia Internacional da Sanidade
Vegetal: 12 de maio. Esta efeméride será celebrada através de uma Sessão
Pública, promovida pela DGAV, em parceria com a Câmara Municipal de Óbidos,
DRAP LVT e Rede Rural Nacional, que contará com a presença da Ministra da
Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes. Consulte o programa
completo aqui.

Trioza erytreae, autorização excecional de emergência
A DGAV emitiu a Autorização Excecional de Emergência n.º 2022/17, ao
abrigo do Art.º 53 do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, para utilização de
produtos fitofarmacêuticos com base em azadiractina, óleo parafínico, óleo de
laranja e piretrinas, para o controlo da psila-africana-dos-citrinos.

“Míldio da videira: o que há de novo?”, evento
A DGAV participou no evento presencial e online organizado pela
ADVID – Cluster da Vinha e do Vinho, “Míldio da Videira: o que há de novo?”. A
Engenheira Assunção Prates, da DGAV, apresentou uma exposição sobre a
redução das famílias de compostos a utilizar e homologação de novas
substâncias ativas no tratamento do míldio da videira. Veja o programa.

Alteração do teor máximo de mercúrio no peixe e no sal, UE
Foi publicado o Regulamento (EU) 2022/617 da Comissão, de 12 de abril de
2022, que altera o Regulamento (CE) nº 1881/2006, no que diz respeito aos
teores máximos de mercúrio no peixe e no sal.

Importação de citrinos, medidas fitossanitárias adicionais
Foi publicado o Regulamento de Execução (UE) 2022/632 da Comissão, de 13
de abril de 2022, que estabelece medidas temporárias no que diz respeito a
frutos especificados originários da África do Sul, da Argentina, do Brasil, do
Uruguai e do Zimbabué a fim de impedir a introdução e propagação no território
da União da praga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

Prescrição Eletrónica Médico-Veterinária, alimento
medicamentoso
A DGAV divulgou um Tutorial em vídeo com informação sobre o correto
preenchimento, pelo médico veterinário, da Prescrição Eletrónica MédicoVeterinária (PEMV) no que diz respeito ao Alimento Medicamentoso.
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