
Direcção-Geral  de  Veter inár ia  

A actividade de 
cooperação 
entre  Portugal 
e os  EUA,  está 
centrada    no 
apoio às expor‐

tações de POA e  tem  sido uma 
das  prioridades  estratégicas  da 
DGV e do MADRP. 

Neste contexto, realizou‐se uma 
visita  a  Portugal,  por  parte  do 
Department  of  Health  & 
Human  Services  ‐  Food  and 
Drug  Administration  (FDA), 
entre os dias   19 e 30 de Janei‐
ro, visando o controlo dos esta‐
belecimentos no  sector de pro‐
dutos  lácteos,  que  exportam 
para os EUA.  

Esta  visita  foi  coordenada  pela 
DSHPV  e  acompanhada  no  ter‐
reno por técnicos da DHISPOA e  
das  respectivas  DSVR,  tendo 
decorrido de acordo com o pro‐
grama  pré‐estabelecido  pelo 
FDA. 

Notou‐se  da  parte  das  equipas 
auditoras  particular  preocupa‐
ção na verificação da implemen‐
tação  dos  pré‐requisitos  opera‐
cionais  e,  apesar  do  sistema 
HACCP não  ser obrigatório nes‐

te sector de actividade, ao abri‐
go  da  legislação  dos  EUA,  do 
controlo dos pontos críticos das 
empresas e respectivos registos, 
nomeadamente  a  nível  da  pas‐
teurização do leite e seu equipa‐
mento.  
A  DGV,  deverá  acompanhar 
atentamente  o  processo  de 
resposta das empresas às obser‐
vações  apontadas  pelo  FDA, 
com particular atenção à  forma 
como o FDA irá gerir as diferen‐
ças  legislativas europeia e ame‐
ricana  em  particular  no  que  se 
refere  à  concepção  de  equipa‐
mento – pasteurizadores, silos e 

tanques de leite.  
Por  outro  lado,  constatou‐se 
na visita a um estabelecimento 
de  produção  de  queijo  com 
leite  cru,  “Queijo  Serra  da 
Estrela”, que beneficia de uma 
DOP, não poderá  ser  colocado 
no  mercado  norte‐americano, 
por  ter  menos  de  60  dias  de 
cura o que contraria o respecti‐
vo caderno de especificações.  
A reunião final de encerramen‐
to foi realizada na DGV e presi‐
dida  pelo  Prof.  Dr.  Fernando 
Bernardo,  Subdirector‐Geral 
da DGV.  
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HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA 

 
A Presidência da República Checa 
da União Europeia programou para 
Fevereiro 2009, um conjunto de 
reuniões sobre alimentação, agricul-
tura e pesca, realçando-se os impor-
tantes: 
►Special Committee on Agriculture 

►Codex Alimentarius—Fats & oils 

►Fisheries external/internal 
►Plant health—Protection and 
inspection 
►Quality of foodstuffs 

►Plant health—Rosendal Group 

►AGRIFIN 
►Veterinary Experts—animal 
welfare 

►Veterinary Experts—animal health 
►CVO 
► C O H A F A 
(Food  aid) 
►FAO 
Coordination 



Higiene Públ ica  Veter inár ia  

Realizaram-se a 5.Fev no Centro de 
Formação Profissional Agrária de S. 
Torcato,  Guimarães , e  a 20.Fev no 
CEVN, Amadora, por iniciativa da 
DSHPV e que contou com o apoio da 
DSP-DDFE, duas Workshop sobre 
“Microeconomia”’, Produtos tradicio-
nais, métodos de produção tradicio-
nal e pequenas quantidades”. 

O Âmbito das acções foi dirigido para 
as Direcções de Serviço Veterinários 
das Regiões e Câmaras Municipais. 

Tinha como Público-Alvo os Médicos 
Veterinários, Médicos Veterinários Munici-
pais, Técnicos Superiores, Técnico-
Profissionais. 

Como Objectivos visaram: 
►Harmonizar e uniformizar os critérios 
de aplicação da Portaria nº 699/2008, de 
29 de Julho, que regulamenta o forneci-
mento directo, pelo produtor, de peque-
nas quantidades de produtos primários ao 
consumidor final. 

►Divulgar e afinar 
os procedimentos 
de aplicação do 
Despacho Normati-
vo nº 38/2008, de 
13 de Agosto, que 
estabelece o proce-
dimento para a 
concessão das 
adaptações aos 
requisitos de higie-
ne aplicáveis à 
produção de géne-
ros alimentícios. 

►Divulgar e enquadrar a tipologia de 
estabelecimentos no DL nº 209/2008, 
que aprova o regime de exercício da 
actividade industrial (REAI). 

Das Intervenções  realça-se: 

►Durante o período da manhã a inter-
venção do Dr. Francisco Santos 
(DSHPV) foi dirigida para os temas "novo 
regime de licenciamento industrial 
(REAI)", "métodos de produção tradicio-
nais", "venda de pequenas quantidades 
pelo produtor" e "derrogações previstas 
pela regulamentação comunitária" 
fomentaram o debate e o esclarecimento 
de ideias. 
►A sessão da tarde, a intervenção do  
Dr. João Barata (GPP), foi dedicada aos 
produtos DOP, IGP e ETG e ao processo 
administrativo para registar novos produ-
tos cujo processo de fabrico seja consi-
derado tradicional. 
 
 

Unidade de Contaminantes, DATEX, (PT 
representado pelo INSA) e a Unidade de 
Pesticidas e Resíduos, PRAPeR (PT repre-
sentado pelo INRB).  
O objectivo da reunião visou a harmoni-
zação dos dados reportados à EFSA, de 
forma a estabelecer linhas de orientação 
uniformes para a recolha de dados e 
para a análise de risco, exigindo que as 
diferentes unidades utilizem os mesmos 
sistemas informáticos de suporte e a 
mesma matriz de alimentos. 

No 2º dia a Unidade de Zoonoses debateu  

Nos dias 17/18. Fev. decorreu em Parma, 
na sede da EFSA, uma reunião sobre os 
sistemas de informação para a colheita 
e comunicação de dados à EFSA.  

O objectivo principal destes encontros 
fomentados pela EFSA, segundo o seu 
Director Hubert Deluyker, é a “partilha de 
trabalho e informação com os Estados 
Membros para se conseguir alimentos 
europeus seguros”.  

No 1º dia da reunião esteve presente a 
Unidade de Zoonoses (PT representado 
pela DGV-DSHPV, Dr.ª Patrícia Inácio), a 
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MARCAÇÃO  DE  OVOS  
P R O P O S T A   D E   D E R R O G A Ç Ã O  

 WORKSHOP  
“MICRO ECONOMIA” 

EFSA IT Member States Experts 
Data Collection meeting   

efectuado no Concelho ou em Con‐
celhos limítrofes do local de produ‐
ção primária, desde que: 

1.   Sejam  provenientes  de 
produtores  que  não  pos‐
suam  mais  de  50  galinhas 
poedeiras, e 

2.  Não  ultrapassem  os  350 
ovos por semana 

►  No  local  de  venda  deve 
encontrar‐se  indicado  o  nome  e  o 
endereço do produtor. 

► Ficam dispensados da marcação 
os  ovos  fornecidos  à  indústria  ali‐
mentar  idos  directamente  de  uma 
unidade de produção . 

A DSHPV  elaborou  um  projecto  de 
DESPACHO,  enquadrado  no  Reg. 
(CE)  nº  1234/2007,  Portaria  nº 
699/2008 e Reg. (CE) nº 853/2004,  
visando propor uma derrogação na 
marcação de ovos. 

Solicitada  a  contribuição  do  GPP  e 
das DSVR,    do projecto  constam as 
seguintes propostas: 

►  Ficam dispensados da marcação 
os ovos fornecidos directamente ao 
consumidor final ou aos estabeleci‐
mento de comércio retalhista  local, 

SECTOR de PESCADO 
Atribuição  de NCV (Jan/Fev) 

 
 

1382 PP: Lota de Mira,  
Actividade: 1ª Venda de pescado 
fresco (acondicionamento e 
armazenagem de produtos da 
pesca frescos). 
1383 PP: ALBIFRIO" – Produtos 
Alimentares, Lda, Castelo Branco. 
Actividade: Demolha de produtos 
da pesca salgados e/ou secos e 
sua congelação. Preparação, 
acondicionamento/embalagem 
produtos da pesca congelados. 
Armazenagem de géneros 
alimentícios refrigerados e 
congelados. 
1384 PP: Íris do Mar – (PD 501 
C) (Navio congelador),  Ilha de S. 
Miguel, Açores. Actividade: 
Preparação e congelação de 
produtos da pesca frescos; 
acondicionamento / embalagem e 
armazenagem de produtos da 
pesca frescos e congelados. 
1385 PP: António Mineiro e 
Andrade, Lda, Sta Cruz das 
Flores, Açores. Actividade: 
Acondicionamento / embalagem e 
armazenagem de produtos da 
pesca frescos. 
1386 PP: Paulo & Isabel 
Fragoso, Maceira, Leiria. 
Actividade: Acondicionamento / 
embalagem e armazenagem de 
crustáceos vivos e de 
gastrópodes terrestres vivos  
 

problemas específicos, nomeadamente, 
sobre problemas com a comunicação de 
dados e da utilização do formato XML 
para reportar os dados de surtos de 
agentes zoonóticos em humanos.   
Foi ainda feito pelo Comissão um resu-
mo do estudo de base sobre Campylo-
bacter em cecos e Campylobacter e 
Salmonella em carcaças de frango, que 
decorreu durante o ano de 2008, e dos 
principais problemas relacionados com 
a submissão dos dados.  



Durante  o  ano  de  2008  foram 
analisados,  tratados  e 
reemcaminhados  para  o 
Gabinete  Jurídico  da  DGV  ou 
para  as  DSVR,  processos  de 
contra‐ordenação. 

Indicadores 

►O número de processos 
encerrados na DSHPV foram 
de 27. 

►O número de novos 
processos de contra-
ordenação entrados na DSHPV 
foram de 60. 

►Os novos processos por 
distribuição regional foi o 
seguinte: 30 (N), 27 (C) e 3 
(Lvt). 

►No âmbito do PNCR  foram 
remetido para decisão jurídica, 
29 processos e 12 processos 
foram encerrados. 

Tipificação da contra-
ordenação 

►Falta de higiene: 21 

►Administração de 
substâncias proiíbidas: 1 

►Eliminação de 
subprodutos: 10 

►Recolha de peles sem guia 
de acompanhamento:  1 

►Falta de registo e 
aprovação: 1 

►Irregularidades na 
expedição de carcaças: 10 

►Desaparecimento de 
carcaças reprovadas: 1 

►Irregularidade nas 
temperaturas das carcaças e 
salas: 5 

►Falta de pagamento de 
taxa sanitária: 1 

►Falta de registos térmicos: 1 

►Falta de análises e HACCP: 1 

►Entrada de animais com 
deficientes documentos: 1 

►Falta de comunicação de não 
conformidades em leite crú: 1 

►Abate de aves com papo 
repleto: 1 

►Incumprimento do HACCP: 1 

►Peles abandonadas: 1 

►Estomagos sem marcação: 1 

►Carcaças de bovino (+24 
meses com coluna): 1 
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REAP  (CIRCULAR Nº 1/DIS-DSHPV) 

CONTRA-ORDENAÇÕES HPV 

DG  SANCO ( A U D I T O R I A S  E  I N S P E C Ç Õ E S  2 0 0 9 )   

realizar as vistorias aos 
e s t a b e l e c i m e n t o s 
enquadrados no (DR nº 
7/81), nomeadamente de rumi-
nantes, pelo que se justifica a 
cobrança pelo serviço prestado, 
em conformidade com o Despa-
cho nº 23 428/2008. 
Complementarmente à Cir-
cular, o DS-DSHPV  esclarece 
o seguinte: 
►Durante a fase de transição 
até à data de revogação do DR 
nº 7/81, devem as DSVR sus-
pender os procedimentos em 

execução no que respeita à 
emissão das licenças anuais 
das salas de ordenha, dado 
que o licenciamento destas insta-
lações será efectuado no âmbito 
do respectivo licenciamento das 
explorações. 
►O controlo oficial deve con-
tinuar, no âmbito do PCOL e 
as vistorias higio-sanitárias 
cobradas de acordo com o referi-
do Despacho, devendo ser reme-
tida ao operador uma cópia com-
provativa da execução do  con-
trolo.  

A Circular nº 1/DIS, 6.Jan, 
enviada às DSVR, chama a 
atenção para o DL nº 
214/2008, que estabelece o 
REAP. 
O REAP revogou o Regulamento 
(DR nº 7/81) das condições de 
produção, recolha e transporte 
de leite e entra em aplicação 90 
dias após a sua publicação, ie, 
11.Fev. 
Neste contexto deve-se ter em 
conta  que: 
►As DSVR continuam a 

COLUNA AMARELA 
 

Legislação Comunitária 
Decisão 2009/11/CE, que autoriza Reg. 
(CE) 103/2009, que altera os Anexos VII 
e IX do Reg. (CE) 999/2001, que 
estbelece regras para a prevenção, o 
controlo e a erradicação de determinadas 
e n c e f a l o p a t i a s  e s p o n g i f o r m e s 
transmissíveis  
Reg. (CE) 119/2009, que estabelece uma 
lista de países de terceiros que são 
autorizados a exportar para a EU carnes 
de leporídeos selavagens, mamíferos 
terrestres selavagens e de coelhos de 
criação, bem como os requisitos de 
certificação veterinária  
Reg. (CE) 129/2009, que altera o Reg. 
(CE) nº 197/2006, na data limite de 
validade das medidas de transição 
relativas aos restos de géneros 
alimentícios prevista no Reg. (CE) nº 
1774/2002 (31 Julho 2011)  
 

Legislação Nacional  
Despacho nº 3277/2009,  que estabelece  
os requisitos complementares sobre o 
registo de medicamentos utilizados nos 
animais das explorações  
DL n.º  29/2009, que transpõe para a 
ordem jurídica interna, a Directiva 
2008/39/CE, relativa aos materiais e 
objectos de matéria plástica destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios  
DL n.º  37/2009, que transpõe para a 
ordem jurídica interna, a Directiva 89/662/
CE, relativa aos controlo veterinários 
aplicáveis ao comércio intracomunitário 
DL n.º  39/2009, que assegura a 
execução do cumprimento do  Reg. (CE) 
nº 396/2005, relativo aos limites máximos 
de resíduos de pesticidas no interior e à 
superfície dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais 
DL n.º  41/2009, que revoga o DL nº 4/90 
e as Portarias nº 65/90 e 1268/95  
Lei  n.º  4/2009, que define as regras de 
protecção social para o trabalhadores que 
exercem funções públicas  
Portaria nº 181/2009, que fixa a 
composição, estatuto, organização e 
regras de funcionamento do Grupo de 
A v a l i a ç ã o  d o s  M e d i c a m e n t o s 
Veterinários, GAMV 
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Poultry meat  and  poultry meat  products,  Salmonella  controls  in 
broilers 2009‐8070 

Import/transit  controls/border  inspection posts  (animals and  food 
of animal origin) 2009‐8080 

Pesticides, genetically modified feed and food 2009‐8160 

Import  controls  (plant  health),  Giberella  circinata  and  Toxoptera 
citrida outbreak 2009‐8163 

Food hygiene and food contact materials 2009‐8173 

Hygiene package (meat, milk) 2009‐8220 

Animal welfare (farms, transport, slaughter) 2009‐8242 

Bovine  tuberculosis,  brucellosis  eradication  programmes  (bovine, 
ovine, caprine) 2009‐8248 

Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) 2009‐8090 

A DG SANCO, através da 
FVO, vai desenvolver em 
2009 um conjunto de audito-
rias e inspecções temáticas 
aos Estados-Membros, 
incluindo PORTUGAL. 

As áreas principais são as 
seguintes: 
►Segurança alimentar 

►Saúde animal 

►Bem estar animal 

As matérias das auditorias e  
inspecções a Portugal,  são 
a seguir listadas. 



PROJECTO 1 
INSPECÇÃO HÍGIO‐SANITÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
►  Realizada  inspecção  sanitária  perma‐
nente em matadouros de ungulados, aves 
e  lagomorfos,  em  estabelecimentos  de 
tratamento  de  caça  e  nas  lotas,  que  foi 
executada pelos  inspectores ou por médi‐
cos veterinários oficiais. 
►Realizado  o  controlo das  salas  de  des‐
mancha de carnes, e periódica dos entre‐
postos  frigoríficos,  centros  de  classifica‐
ção de ovos e estabelecimentos de trans‐
formação de produtos de origem animal, 
cuja periodicidade está definida no PACE. 
►Realizado o controlo a produtos de ori‐
gem animal e conforme esteja previsto nos 
Planos:  controlo  documental,  controlo  de 
identidade e físico e controlo analítico. 
►Controlo aos produtos de origem animal 
e aos subprodutos sujeitos a trocas comu‐
nitárias, com informação e registo no TRA‐
CES, quando necessário. 
►Comunicação  ou  recepção  de  produtos 
de  origem  animal  e  de  subprodutos  não 
conformes, através do sistema RASFF, com 
vista à sua retirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
►Realizado Curso de Auxiliares de Inspec‐
ção Sanitária. 
►Desenvolvida em conjunto com as DSVR 
e com os MVM duas  listas de verificação, 
uma para estabelecimentos de comércio a 
retalho de produtos da pesca e aquicultu‐
ra  e  outra  para  estabelecimentos  de 
comércio a retalho de carnes e de produ‐
tos à base de carne, talhos. 
►Implementados  os  procedimentos  de 
registo e consulta universal do  IRCA, para 
aves e lagomorfos, suínos e vitelos e equi‐
nos. 

 

►Colaboração na elaboração da Portaria nº 
699/2008,  de  29  de  Julho,  que  regulamenta 
as  derrogações  previstas  no  Reg.  (CE)  nº 
853/2004 e no Reg.  (CE) nº 2073/2005, para 
determinados géneros alimentícios de  forne‐
cimento  directo  ao  consumidor  final  e  ao 
retalho local. 
►Colaboração  na  elaboração  do  Despacho 
Normativo nº 38/2008, de 13 de Agosto, que 
estabelece os procedimentos para  a  conces‐
são das adaptações aos requisitos de higiene 
aplicáveis alimentícios à produção de géneros 
alimentícios. 

 

IMPORTAÇÃO  E EXPORTAÇÃO 

►Realizado  o  controlo  a  todos  os  produtos 
de origem animal e de subprodutos: controlo 
documental, controlo de identidade e físico e 
controlo analítico. 
►Controlo de produtos de origem  animal e 
de  subprodutos  provenientes  de  países  de 
terceiros e registo de decisão no TRACES 
►Elaboradas  as  listas  de  estabelecimentos 
aprovados  para  exportação  para  países  de 
terceiros. 
►Aprovação dos certificados sanitários para 
exportação para países de  terceiros, de pro‐
dutos  de  origem  animal  e  de  subprodutos, 
após o apoio e audição de entidades compe‐
tentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Acompanhamento de Missões de Países de 
Terceiros e de visitas de controlo para expor‐
tação: Venezuela e Brasil. 
►Desenvolvido  um  sistema  de  informação 
em “on‐line” em matéria de certificação para 
exportação  de  produtos  de  origem  animal 
com aplicação inserida na extranet da DGV. 
►Realização de cursos para coordenadores e 
técnicos dos PIF dirigidos para as certificações 
de produtos de origem animal e de subprodu‐
tos. 
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PROJECTO 2 
APROVAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 

►No  ano  de  2008  foram  atribuídos  por 
Despacho do DGV, 291 números de contro‐
lo  veterinário,  NCV,  a  estabelecimentos 
industriais e a navios,  tendo  resultado num 
crescimento de 61,7% em relação a 2007 e 
de 179,8% em relação a 2005. 
►A distribuição da atribuição dos NCV por 
Região foi a seguinte: 

• DSVR Norte: 59 

• DSVR Centro: 75 

• DSVR LVT: 76 

• DSVR Alentejo: 43 

• DSVR Algarve: 25 

• RAM: 1 

•  RAA: 12 
►No  âmbito  da  aprovação  de  estabeleci‐
mentos  foram  realizadas  quatro Workshop 
no  âmbito  de  atribuição  dos  NCV,  sobre 
diferentes  temáticas,  respectivamente  de 
“Aprovação  de  estabelecimentos”, 
“Licenciamento  industrial”,  “Transportes 
frigoríficos” e “Micro‐economia”. 
►Iniciada  a  preparação  de  um manual  de 
procedimentos dirigido para a aprovação de 
estabelecimentos que deve ser enquadrado  
com as novas regras do REAI. 

CONTROLO DE ESTABELECIMENTOS 

►No âmbito do controlo oficial dos estabe‐
lecimentos  foi  implementado  o  plano  de 
controlo, PACE, tendo a execução sido reali‐
zada pelos SVR na ordem de: 

• Nacional: 1802 
• DSVR Norte: 538 
• DSVR Centro: 558 
• DSVR LVT: 260 
• DSVR Alentejo: 249 
• DSVR Algarve: 184 
• RAA: n/i 
• RAM: 13 
►No âmbito do controlo de estabelecimen‐
tos foram realizadas duas Workshop sobre o 
“PACE” e “Controlo oficial de navios”. 



CONTROLO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA 

►No  âmbito  do  controlo  da  produção 
primária  foram  implementados  planos  de 
controlo  dirigidos  para  a  piscicultura 
(PCOP), para os navios (PCON), para o leite 
cru (PCOL) e para as queijarias (PCOQ). 
►O  resultado  das  acções  de  controlo 
executadas, foi o seguinte: 

•  PCOP: 154 

•  PCON: 517 

•  PCOL: 2493 

•  PCOQ: 12. 

AUDITORIAS 

►Realizadas 12 acções de auditorias diri‐
gidas para a execução dos diferentes Pla‐
nos de Controlo. 

MISSÕES E REUNIÕES 

►Realizados  acompanhamentos  de  Mis‐
sões  Comunitárias  em  diferentes  áreas 
para  a  verificação  do  cumprimento  de 
requisitos  em  matéria  de  produtos  de 
origem animal e de subprodutos, resíduos 
e zoonóticos. 
►Participação em  reuniões de peritos na 
Comissão visando a elaboração de Regula‐
mentação Comunitária. 

CONDICIONALIDADE 

►Coordenadas  as  acções  dirigidas  para 
aplicação  do  Princípio  da  Condicionalida‐
de, para os produtores que beneficiem de 
qualquer pagamento directo não vejam os 
seus  montantes  reduzidos  por  efeito  de 
não  cumprimento  de  normas  em matéria 
de  saúde pública,  saúde animal,  fitossani‐
dade, ambiente e bem‐estar dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

►Colaboração  na  elaboração  dos  diplo‐
mas que regulamentam o Regulamento do 
Exercício de Actividade Industrial, REAI.  
►Colaboração  na  elaboração  dos  diplo‐
mas que regulamentam o Regulamento do 
Exercício de Actividade Pecuária, REAP. 
►Elaboração do Decreto‐Lei n.º 178/2008 
e da Portaria nº 1073/2008. 

BASE DE DADOS 

Preparação dos requisitos funcionais do siste‐
ma de  informação de apoio ao controlo ofi‐
cial, através de uma base de dados de apoio à 
HPV, nomeadamente dirigido para a aprova‐
ção  e  controlo  de  estabelecimentos,  inspec‐
ção sanitária, certificação oficial de produtos 
para exportação, colheita de amostras e taxas 
de inspecção e de controlo.  

PROJECTO 3 

CLASSIFICAÇÃO DE CARCAÇAS 

 

►Coordenação  e  registo  da  classificação  de 
carcaças. 
►Realizadas acções de controlo à classifica‐
ção de carcaças, 2 vezes por  trimestre, com 
base em amostras de 40  carcaças visando a 
verificação  de  diferentes  parâmetros:  pesa‐
gem,  classificação, marcação e  apresentação 
da  carcaça,  tendo  sido  executadas  em  2007 
(2008 não está encerrado) 157 visitas e con‐
trolado 5887 carcaças. 
►Apresentação  de  relatório  semestral  e 
anual sobre classificação de carcaças de bovi‐
nos e  relatório anual de classificação de car‐
caças de suínos. 

►Elaboração de circulares normativas. 
►Realizado  um  curso  de  classificação  de 
carcaças de bovinos e suínos. 
►Realização  de  acções  de  controlo  por 
amostragem  para  verificação  de  testes  de 
classificação.  
►Participação  em  reuniões  de  peritos  na 
Comissão  visando  a  elaboração  de  regula‐
mentação Comunitária.  
►A  classificação  de  carcaças  de  bovinos  é 
realizada  pelas  DSVR,  tendo  sido,  em  2007 
(2008 não está  encerrado),  abatidos  e  apro‐
vados para consumo, os seguintes: 

       *Total  Nacional  de  bovinos  abatidos  e 
aprovados: 374 536 

       *DSVR Norte: 174 817 

       *DSVR Centro: 50 219 

       *DSVR LVT: 84 614 

       *DSVR Alentejo: 22 711 

       *DSVR Algarve: 1 362 

       *RAM: 7181 

       *RAA: 33 652  
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PROJECTO 4 
PLANOS DE VIGILÂNCIA 

PNCR 

►Elaboração,  implementação e monitoriza‐
ção  dos  resultados  do  Plano  Nacional  de 
Controlo de Resíduos, PNCR, durante 2008. 
►Avaliação  e  apresentação  de  resultados 
em Relatório, relativos a 2007, que no global 
foram os seguintes: 

     →Planeados: 7427 amostras; 

     →Colhidos: 7200 amostras (97%) 

     →Resultados: negativos 7157 

     →Resultados:  positivos 43 ( 0,6%) 

►Elaboração do PNCR para o ano de 2009. 
►Implementado  o  sequestro  de  explora‐
ções  de  resíduos  com  resultados  positivos 
com substancias positivas. 
►Levantados  processos  de  contra‐
ordenação no âmbito do PNCR. 

 

PVAZ 

O Plano de Vigilância dos Agentes Zoonóti‐
cos, PVAZ, após planificação foi implementa‐
do  em Novembro  de  2008,  tendo  o  arran‐
que  tardio  ficado  a dever‐se  a matérias de 
ordem  administrativa,  nomeadamente,  a 
aquisição dos materiais necessários à execu‐
ção das colheitas. 

TRIQUINA 

Distribuição de equipamento (triquina) para 
os matadouros e de manual sobre o método 
de colheita e análise. 
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devem  ter  implicações nas acti‐
vidades e prioridades da EFSA. 

A EFSA, de acordo com as novas 
linhas  estratégicas  definiu    6 
grandes prioridades: 

1ª  ‐    Focalizar  no  desenvolvi‐
mento  de  pareceres  integrados 
de  base  científica  associados  à 
cadeia alimentar desde o  terre‐
no até ao prato. 

2ª  ‐    Providenciar  atempada‐
mente a evolução da alta quali‐
dade dos produtos,  substâncias  
e matérias  sujeitas  a  processos 
de autorização regulatória.. 

3ª ‐  Coordenar o registo, disse‐
minação  e  análise  de  dados  e 
informação  relacionada  com  a 
segurança dos alimentos e  sub‐
produtos,  tendo  em  conta  os 
risco  associados  à  globalização, 
viagens,  emigração,  mudanças 
de clima e inovação. 

4ª ‐   Colocar a EFSA perante as 
novas  perspectivas  de  riscos 

A EFSA divulgou o Plano Estra‐
tégico 2009‐2013, adoptado em 
Parma,  Itália  em Dezembro de 
2008. 

As linhas de orientação estraté‐
gica  para  este  período  susten‐
tam‐se em grandes 5 pontos: 

1  ‐    A  globalização  aumenta  o 
aparecimento  de  novos  ou  a 
ressurgência de  riscos no  abas‐
tecimento  géneros  alimentícios 
à EU. 

2 ‐  A EFSA deve ser equipada de 
tecnologias  inovadoras,  envol‐
vendo práticas de  risco e novas 
ciências. 

3  ‐    A  sustentabilidade  e  as 
mudanças  climáticas  devem 
enfatizar    a  importância  de 
pareceres  integrados  relativos 
ao risco. 

4  ‐   As mudanças da  sociedade 
associadas    à  estrutura  sócio‐
económica, dietas e às necessi‐
dades do consumidor devem ter 
impacto  nas  actividades  da 
EFSA. 

5  ‐    As mudanças  na  política  e 
nos  normativos  regulatórios 

emergentes  de  metodologias  e 
práticas tanto na EU como Interna‐
cionais.  

5ª  ‐    Reforçar  a  confidência  e  a 
capacidade  técnica  na  EFSA  e  no 
sistema de segurança de alimentos 
através da comunicação do efecti‐
vo risco e através   do diálogo com 
os parceiros e os operadores, man‐
tendo  a  construção  do  “edifício‐
fortaleza”e, matéria  de  segurança 
alimentar  e  de  protecção  ao  con‐
sumidor. 

6ª ‐  Assegurar a responsabilidade, 
a eficiência e a eficácia da activida‐
de da EFSA. 

A  garantia  e  sucesso  do  Plano 
assenta, nomeadamente em atrair 
peritos  de  alto  nível  científico  e 
profissional,   articular com parcei‐
ros  e  operadores,  implementar 
programas  de  qualidade,  realizar 
acções  de  “folow‐up”,  registar  e 
analisar  riscos  emergentes,  esta‐
belecer rede de riscos emergentes 
com as autoridades nacionais 
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Controlo, garantia e defesa do 
consumidor. 

Organização 

EDITORIAL 

A execução do Programa de Higiene Pública Veterinária, durante 2008,  desenvolveu‐
se  no  ritmo  previsto,  atingindo  98%,  e  de  acordo  com  os  objectivos    previamente, 
estabelecidos em matéria de prevenção, eliminação e redução dos riscos e ainda, em 
matéria de defesa dos interesses dos consumidores e de garantia de práticas leais no 
comércio dos alimentos para animais e dos géneros alimentícios. 
Em termos globais de execução pode constatar‐se que os desvios são residuais, parti‐
cularmente ao nível dos Planos, PNCR e PVAZ, executados a 90%, devido em parte ao 
facto  de  se  aguardar  ainda  os  resultados  das  análises  das  amostras  realizadas  em 
2008. 
Em matéria de  Inspecção Hígio‐Sanitária foi garantida a 100% a inspecção sanitária de 
carne  e  pescado,    a  100%,  o  controlo  oficial  na  importação  previstos  na  legislação 
comunitária e nacional aplicável, a emissão de certificação de produtos para efeitos de 
exportação , a atribuição de NCV e actualização permanente da lista oficial de estabe‐
lecimentos aprovados e com NCV atribuído e a garantia do cumprimento dos requisi‐
tos de classificação de carcaças de bovinos e suínos. 
Em 2009, a conclusão dos requisitos funcionais do sistema de informação de apoio ao 
controlo oficial, através de uma base de dados de apoio à HPV dirigida para aprovação 
e  controlo de estabelecimentos,  inspecção  sanitária,  certificação oficial de produtos 
para exportação, colheita de amostras e taxas de inspecção e de controlo , vai permitir 
colmatar  brechas  na monitorização  e  na  avaliação  de  resultados  do  Programa  de 
Acção. 
 

  Miguel Cardo 

WWW. dgv.min-agricultura.pt 

AUDITORIAS  
DG SANCO 

►17 a 27 de Fevereiro  , a 
DG  SANCO  realizou  uma 
Auditoria  Geral  visando 
avaliar  as  oerações  dos 
Programas  de  erradicação 
da  brucelose    e  da 
tuberculose bovina 

►2 a 13 de Março  , a DG 
SANCO  vai  realizar  uma 
Auditoria  Geral  visando 
avaliar  as  acções  de 
“follow‐up” tomadas pelas 
autoridades  competentes 
com  vista  ao  controlo 
cficial  relacionado    com  a 
segurança  de  géneros 
alimentícios  de  origem 
animal,  em  particlar 
carnes e leite 


