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DGAV ativa plano de contingência da Gripe Aviária
Na sequência da confirmação de foco de Gripe Aviária de alta patogenicidade em exploração de perus em
Óbidos, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária ativou de imediato o plano de contingência para esta
doença e implementou as medidas de controlo previstas na legislação em vigor .
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Plataforma para a Prescrição Eletrónica Médico-Veterinária (PEMV)
A DGAV desenvolveu durante o ano de 2021 a Plataforma para a Prescrição Eletrónica Médico-Veterinária (PEMV)
no seguimento do Concurso Público Internacional n.º 01/2021 (Processo de aquisição nº 101 /2021). O
desenvolvimento teve por base as regras de autenticação forte legalmente exigidas.
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Surto de gripe aviária na Europa Central
A República Checa debate-se com um surto de gripe aviária de grandes dimensões, que está a preocupar as
autoridades. Uma quinta no norte do país, perto da fronteira com a Alemanha, começou o abate de 80.000
galinhas poedeiras, depois de terem sido confirmados casos da doença. Além deste abate em grande escala, está
também prevista a destruição de um milhão de ovos.
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ASPOC faz balanço positivo da campanha de promoção da carne de coelho
Em 2018 a ASPOC lançou a primeira campanha europeia de promoção ao consumo de carne de coelho cuja
assinatura era “Carne de Coelho – Como a vai cozinhar hoje?”. A campanha que decorreu de 2018 a 2020 focou-se
essencialmente na partilha de experiências geracionais e na comunicação dos benefícios e versatilidade da
carne de coelho, potenciando a sua integração na alimentação quotidiana das famílias portuguesas.
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Apreensão de medicamentos veterinários nas ilhas do triângulo
O Comando Territorial dos Açores, através dos Postos Territoriais da Horta, de São Roque do Pico e das Velas,
apreendeu nos dias 16, 17 e 21 de dezembro, diversos medicamentos de uso veterinário, nas ilhas do Faial, Pico e
São Jorge.
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