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ASSUNTO: Feiras de Gado - Testes de pre movimentacao.

DGV
Dlrecgao-Geral
de Veterinaria

A imposigao de realizagao de testes de pre movimentagao em animais para feiras de
gado tendo como destino final a exploragao em vida esta prevista do Decreto - Lei
n° 142/2006, de 27 de Julho, em conjugagao corn os Decreto-Lei n° 244/2000, de 27
de Setembro (brucelose) e 272/2000, de 8 de Novembro (tuberculose), sendo o seu
incumprimento contra-ordenagao punida pela aplicagao dos ja citados Decretos-Lei.

0 cumprimento desta condigao tern sido de dificil implementagao por diversos
factores.

No entanto o numero de testes de pre-movimentagao tern vindo a aumentar
gradualmente, ultimamente pelo facto de, em todo o territorio national terem de ser
emitidas guias sanitarias de transito Mod. 250/DGV, para exploragao em vida que sao
da responsabilidade dos servigos oficiais ou dos medicos veterinarios das OPP's.

Concomitantemente tern sido exigido os testes de pre movimentagao nas condigoes
de admissao dos bovinos aos concursos pecuarios, dependendo a aprovagao dos
Regulamentos Sanitarios da inclusao desta condigao.

Tambem no que se refere as Chegas de Bois tern vindo a ser transmitida a
necessidade da realizagao dos testes de pre movimentagao.

Contudo relativamente as feiras de gado ainda nao havia sido determinada esta
exigencia como norma de procedimento, face a dificuldade de articular este criterio
com as caracteristicas das feiras de gado, nomeadamente a possibilidade de um
bovino se deslocar varias vezes a feira nurn curto espago de tempo ultrapassando os
30 dias previstos para a validade dos testes de pre movimentagao.

Sendo necessario emitir uma guia sanitaria de transito para circulagao em vida, Mod.
250/DGV, tern sido questionado pelos medicos veterinarios das OPP, porque razao
nao sao exigidos testes de pre movimentagao aos bovinos que se deslocam a feira.

Os proprios detentores rapidamente se aperceberam desta incoerencia, usando-a para
transaccionar animais entre exploragoes fazendo-os passar pela feira, evitando assim
a realizagao dos testes de pre movimento.
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Na sua maioria o destino dos animais quando deixam a feira e o abate, contudo alguns
destinam-se a explorapao em vida.

No intuito de encontrar uma solugao para este problema, determino que sejam
implementados as seguintes procedimentos nas feiras de gado bovinos

1 - Os bovinos (com mais de 12 meses de idade) destinados a reprodugao que nao
efectuaram o teste de pre movimentagao podem deixar a feira com destino directo
ao matadouro para abate imediato;

2 - Os bovinos (com mais de 12 meses de idade) destinados a reprodugao para
deixarem a feira com destino a outras exploragoes devem ter efectuado teste de
pre movimentagao ha menos de 30 dias (42 dias se fizerem testes seguidos, por
causa da impossibilidade de realizar nova prova da intradermotuberculinizagao
antes desse prazo);

3 - Os bovinos (corn mais de 12 meses de idade) destinados a reprodugao se nao
tiverem efectuado teste de pre movimentagao, a explorapao de destino para onde
se deslocarem fica com a classificagao sanitaria suspensa e sob sequestro, com
excepgao para a saida de bovinos para abate e ate todos os bovinos da
explorapao de destino terem sido sujeitos no prazo de 30 dias a um rastreio (os
existentes e os que entram vindos da feira), designado como teste de pos-
movimentagao.

Numa fase inicial a implementagao destes procedimentos obriga a comunicagao
imediata as DIV por parte da entidade gestora da feira, de quais as bovinos que
passaram na feira e a indicagao das exploragoes de destino, de modo a que seja
imposto sequestro de imediato no SNIRA as exploragoes de destino e seja suspensa a
classificagao sanitaria da explorapao no PISA.NET.

Contudo informamos que nos proximos meses estara disponivel no SNIRA urn modulo
que permitira as DIV's terem acesso a uma listagem, por MOE e por data, dos bovinos
provenientes de feiras de gado e com destino a exploragoes da sua area de
abrangencia.

Esta norma tambem sera valida para leiloes de gado.

Esta norma devera ser divulgada a todos os titulares de feiras e mercados de gado,
OPP's e produtores, entrando a mesma em vigor a 1 de Margo do corrente ano.

Sempre que se detectar um animal positivo a tuberculose ou a brucelose, que tenha
passado pela feira sem testes de pre movimentagao, a indemnizagao tera que ficar
suspensa ate resolugao do processo de contra-ordenagao.

Com os melhores cumprimentos.

0 DIRECTOR-GERAL

CARLOS AGRELA PINHEIRO

PF

LARGO DA ACADEMIA NACIONAI. DE BELAS AR FES, 2 - 1249-105 LISBOA TEL. 21 323 9500 - FAX 21 323 96 44


	page 1
	page 2

