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Lei da Saúde Animal
Regulamento (EU) 2016/429 referente às doenças animais
transmissíveis* de 21 de Abril de 2016
Entrará em vigor em 21 de Abril de 2021 (5 anos – periodo transitório
a implementar)
Diversos atos delegados e atos de execução a implementar
Objetivos da Estratégia Europa 2020 “… elevados padrões de saúde animal
no intuito de convergência com as normas internacionais e tendo presente as
interligações da saúde animal com a saúde pública, bem-estar animal,
ambiente, segurança dos alimentos e aspetos económicos, sociais e culturais”

LSA 21.04.2021
www.dgav.pt

REGULAMENTO 429/2016
A LEI DA SAÚDE ANIMAL
 Uma melhor saúde animal para apoiar uma produção sustentável
 Funcionamento eficaz do mercado interno
 Redução de efeitos adversos das doenças e das medidas para a sua
prevenção e controlo na saúde animal, saúde pública e ambiente

ESTRATÉGIA DE SAÚDE ANIMAL NA UNIÃO EUROPEIA
www.dgav.pt

Lei da Saúde Animal
PARTE I – REGRAS GERAIS
Hierarquização de doenças, responsabilidades
PARTE II – NOTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DOENÇAS, VIGILÂNCIA, PROGRAMAS
DE ERRADICAÇÃO E ESTATUTO DE INDEMNIDADE
PARTE III – SENSIBILIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E CONTROLO EM CASO DE DOENÇAS
PARTE IV – REGISTO, APROVAÇÃO, RASTREABILIDADE E CIRCULAÇÃO
PARTE V – ENTRADA NA UNIÃO E EXPORTAÇÃO
PARTE VI – CIRCULAÇÃO SEM CARÁTER COMERCIAL DE ANIM. COMPANHIA
PARTE VII – MEDIDAS DE EMERGÊNCIA

ATOS DELEGADOS E ATOS DE EXECUÇÃO IMPLEMENTAÇÃO NOS ESTADOS MEMBROS
www.dgav.pt

PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Objeto e finalidades
Capítulo I

Âmbitos de aplicação
Definições

animal detido vs animal selvagem
Detidos por pessoas
(inclui aquacultura)

Não é detido
(incluindo animais errantes)

animal de companhia  Anexo I
que é detido para fins privados
não comerciais
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PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Exemplos:
. Produtor
. Entidade gestora
de feira ou circo

Capítulo I - DEFINIÇÕES

detentor
OPERADOR

Pessoa singular ou coletiva responsável
por animais detidos (mesmo sem
estabelecimento)

TRANSPORTADOR
DETENTOR DE ANIMAIS DE COMPANHIA
Pessoa singular responsável por animais de companhia

PROPRIETÁRIO – Pessoa singular constante do doc.
identificação

ATOS DELEGADOS diferenciar
os tipos de operadores
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PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo I - DEFINIÇÕES

exploração

ESTABELECIMENTO

Qualquer tipo de instalação, estrutura, ambiente ou local
onde são detidos animais ou produtos germinais
temporária ou permanentemente
Exemplos:
Explorações estabelecimento de produtos germinais, centro de
incubação, estabelecimento
confinado
(exposições,
ensino,
conservação de espécies), estabelecimento alimentar autorizado a
manipular animais aquáticos para o controlo de doenças

ATOS DELEGADOS definição de
outros tipos de estabelecimentos.
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PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo I - DEFINIÇÕES

centro de
agrupamento
ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS
A REALIZAR OPERAÇÕES DE AGRUPAMENTO

autoridade competente  Autoridade VETERINÁRIA
Central …
responsável pela organização dos controlos oficiais
e outras atividades oficiais
ou qualquer outra autoridade
na qual tenha sido delegada essa responsabilidade

Definição alterada pelo Reg.625/2017
www.dgav.pt

PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo III - RESPONSABILIDADES
BIOSSEGURANÇA

Medidas de proteção física, podem incluir:
- a colocação de vedações, barreiras, telhados ou redes…
- a limpeza, desinfeção e controlo de insetos e roedores
Medidas de gestão, podem incluir:
- procedimentos para a entrada e saída do estabelecimento de animais,
produtos, veículos e pessoas
- procedimentos para a utilização dos equipamentos
- condições aplicáveis à circulação em função dos riscos
- condições para a introdução de animais ou produtos
- medidas de quarentena, isolamento ou separação dos animais recémentrados ou doentes
- sistema para a eliminação segura dos animais mortos e de subprodutos
animais.
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PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo III - RESPONSABILIDADES
CONHECIMENTO

-

Doenças
Biossegurança
Interação Saúde Animal / Saúde Pública / Ambiente
Boas Práticas de PRODUÇÃO
Resistências a antimicrobianos

Medidas para aquisição de conhecimentos
- Experiência ou formação profissional
- Programas de formação específicos
- Ensino formal
www.dgav.pt

PARTE II – NOTIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA,
ERRADICAÇÃO, INDEMNIDADE

Lei da Saúde Animal
Capítulo I - RESPONSABILIDADES
NOTIFICAÇÃO

À DGAV
- suspeitas da presença/diagnóstico de uma doença listada

AO MÉDICO VETERINÁRIO
- mortalidade anormal
- outros sinais de doença grave
- diminuições significativas das taxas de produção com causa
indeterminada

www.dgav.pt

PARTE II – NOTIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA,
ERRADICAÇÃO, INDEMNIDADE

Lei da Saúde Animal
Capítulo II - RESPONSABILIDADES
VIGILÂNCIA

OBSERVAR
- Saúde e sinais de doença
- Comportamento
- Alterações de produtividade
- Mortalidade anormal
ASSEGURAR QUE O ESTABELECIMENTO SOB SUA
RESPONSABILIDADE RECEBE VISITAS SANITÁRIAS
POR UM MÉDICO VETERINÁRIO
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PARTE II – NOTIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA,
ERRADICAÇÃO, INDEMNIDADE

Lei da Saúde Animal
Capítulo III - RESPONSABILIDADES
ERRADICAÇÃO

• Programas obrigatórios e facultativos
• Medidas aos abrigos dos programas

• Conteúdos dos pedidos de aprovação
• Comunicação
• Competências de execução

Doenças para as
quais
os EM não estão
indemnes ou
não sabem se estão
indemnes
- Submissão à
COM
- Aprovação por ato
de execução
- Alterar e revogar
por ato de
execução

- Atos delegados: estratégias, metas, períodos
derrogações, informações a fornecer à COM
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PARTE II – NOTIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA,
ERRADICAÇÃO, INDEMNIDADE

Lei da Saúde Animal
Capítulo IV - RESPONSABILIDADES
INDEMNIDADE

•
•
•
•
•
•
•

EM e zonas indemnes
Compartimentos
Listas publicadas, zonas ou compartimentos
Delegação de poderes
Competências de execução
Manutenção de estatuto de indemnidade
Suspensão, retirada e recuperação de estatuto
de indemnidade
www.dgav.pt

PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo III - RESPONSABILIDADES
MÉDICOS VETERINÁRIOS E PROFISSIONAIS

 Medidas adequadas de prevenção de introdução, desenvolvimento
e propagação de doenças
 Deteção precoce – diagnóstico etiológico e diferencial
 Realizar as visitas veterinárias - aconselhamento (saúde,
biossegurança) e deteção de sinais clínicos
 Sensibilização para a saúde animal e relação com SP/Ambiente
 Sensibilização para os domínios de conhecimento do operador
 Cooperação com a AC, profissionais e operadores na aplicação da
LSA
 Notificação de suspeitas e de diagnóstico das doenças listadas
 Investigar, inclusive através da recolha de amostras para exame
laboratorial, quando a situação o justificar.
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PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo III - RESPONSABILIDADES
ESTADOS MEMBROS

PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA LSA A AC DISPÕE DE:

Instalações e organização

equipamento

MV e Pessoal
com formação

recursos
financeiros
acesso a laboratório
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PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo III - RESPONSABILIDADES
ESTADOS MEMBROS

 Incentivar, profissionais e operadores a adquirirem e
manterem os conhecimentos adequados de saúde animal
(desenvolvimento de programas / ensino formal)
 Possibilidade de DELEGAR ATIVIDADES OFICIAIS
- Medidas dos programas de erradicação
- Ações de vigilância
- Sensibilização
- Registo, aprovação, rastreabilidade e circulação
- Aplicação de meios de identificação animal
- Emissão de documentos de identificação animal
 Informação do público
www.dgav.pt

PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo II - DOENÇAS

DOENÇAS DO ANEXO II – Critérios/parâmetros de
avaliação
-

Transmissível
Existe na U.E. (animais ou vetores)
Efeito negativo na saúde animal ou na saúde pública
Existem instrumentos de diagnóstico
As medidas de mitigação são eficazes e proporcionais
Efeitos negativos significativos nas SA / SP
Agente desenvolveu resistências ou representa perigo significativo
Impacto económico negativo produção agrícola ou aquícola
Susceptível de gerar situação de crise / agente usado em
bioterrorismo
Impacto negativo significativo no ambiente ou biodiversidade
www.dgav.pt

PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo II - DOENÇAS

Listagem de doenças - Regras e parâmetros de avaliação
Listagem de espécies - Regras de prevenção e controlo

Listagem e categorização das doenças dos animais
TRABALHO DA COMISSÃO / EFSA / ESTADOS MEMBROS

Lista de espécies para
cada doença
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PARTE I – REGRAS GERAIS

Lei da Saúde Animal
Capítulo II - DOENÇAS

Listagem de doenças - Regras e parâmetros de avaliação
Listagem de espécies - Regras de prevenção e controlo

Listagem e categorização das doenças dos animais
A - Doenças sujeitas a regras de emergência
B - Doenças sujeitas a regras de erradicação obrigatórias
C - Doenças sujeitas a regras de controlo e erradicação voluntárias
D - Doenças sujeitas a regras para o comércio intracomunitário
E - Doenças sujeitas a regras de notificação obrigatória e vigilância
CRITÉRIOS E PARÂMETROS PARA A ENTRADA DE DOENÇAS NAS LISTAS
Existe ou pode existir na UE, é economicamente importante, é importante
para a SP, há forma de diagnosticar e controlar, mostra resistências aos
antimicrobianos
www.dgav.pt

Lei da Saúde Animal
ATOS DELEGADOS e de EXECUÇÃO da LSA

LISTAGEM E CATEGORIZAÇÃO DE DOENÇAS
EMERGÊNCIA
Febre aftosa
Febre do Vale de Rift
(Peste bovina)
Dermatose nod. contagiosa
Peripneumonia cont. bovina
Peripneumonia cont. caprina
Varíola ovina
Peste dos pequenos rumin.
Peste suína clássica
Peste suína Africana
Doença de Newcastle
Gripe aviária alta patogen.

ERRADICAÇÃO
OBRIGATÓRIA
Brucelose

ERRADICAÇÃO
VOLUNTÁRIA
Língua Azul

Tuberculose

Leucose enzoot. bovina

Raiva

IBR
BVD

VIGILÂNCIA
Febre Q
Paratuberculose
PRRS
FNO
Encefalite japonesa
Encefalomielite equina

Peste equina
Mormo

Echinoc. multilocularis
Doença de Aujeszky
Varroose

CERTIFICAÇÃO
…. 22 doenças

REGRAS  ATOS
www.dgav.pt

Lei da Saúde Animal
DOENÇAS EXÓTICAS DA CATEGORIA A – EMERGÊNCIA
ESTRATÉGIA – Vigilância passiva
 Os produtores devem notificar sinais de doença infecciosa
 Os MV devem reconhecer os síndromes associados e notificar suspeitas
 Os Serviços oficiais investigam suspeitas e podem tomar medidas perante as
mesmas

www.dgav.pt

Lei da Saúde Animal
DOENÇAS EXÓTICAS DA CATEGORIA B – ERRADICAÇÃO
ESTRATÉGIA – Vigilância ativa, contenção da disseminação
e eliminação progressiva dos focos
 Os produtores e seus MV devem cumprir o plano de erradicação e notificar
suspeitas
 Os Serviços oficiais desenvolvem os planos, fazem a sua gestão,
implementam as medidas sanitárias e classificam as explorações e as
áreas

TUBERCULOSE
BRUCELOSE
www.dgav.pt

Lei da Saúde Animal
DOENÇAS ENDÉMICAS DA CATEGORIA C – ERRADICAÇÃO
VOLUNTÁRIA

LINGUA AZUL – serótipo 1 e 4
DOENÇA DE AUJESKY
DOENÇAS ENDÉMICAS DA CATEGORIA D – VIGILÂNCIA

PARATUBERCULOSE
FEBRE Q
www.dgav.pt

PARTE III – SENSIBILIZAÇÃO,
PREPARAÇÃO E CONTROLO

Planos de contingência e
exercícios

TITULO I
Uso de medicamentos veterinários

sensibilização
e preparação

Bancos de antigénios, vacinas e
reagentes

Planos de contingência e exercícios
• Instruções que indiquem medidas a tomar em
caso de ocorrência
Cadeia de comando e cooperação
Recursos: pessoal, materiais e financeiros
Centro de controlo central e local
Grupo de peritos
Vacinação de emergência
Princípios de delimitação geográfica
Colaboração com estados vizinhos
www.dgav.pt

MANUAIS E
CONTEÚDOS

PARTE III – SENSIBILIZAÇÃO,
PREPARAÇÃO E CONTROLO

TITULO II

Cap 1
medidas de
controlo
(doenças de
emergência)

Medidas de controlo de doenças
de emergência
Inquérito epidemiológico
Confirmação de doença em animais
com detentores
Medidas de controlo de doença em
caso de confirmação
Animais selvagens

Medidas adicionais de controlo pelo
EM, coordenação pela Com e regras
especiais
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PARTE III – SENSIBILIZAÇÃO,
PREPARAÇÃO E CONTROLO

TITULO II

Cap 2
medidas de
controlo de
doenças de
erradicação
obrigatória
ou
facultativa

Medidas de controlo de doenças em
caso de suspeita de uma doença de
erradicação listada em animais com
detentores
Confirmação de doença em
animais com detentores
Medidas de controlo de doença
em caso de confirmação de
doença em animais com detentor
Animais selvagens
Coordenação pela COM e regras
especiais temporárias
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PARTE IV – REGISTO,
APROVAÇÃO, RASTREABILIDADE
E CIRCULAÇÃO

TITULO I

TITULO II

animais
terrestres
+ produtos germinais
e produtos de origem
animal

animais
aquáticos
+ produtos de
origem animal

Registo, aprovação e conservação de arquivos e
registos
Requisitos de rastreabilidade
Circulação na U.E.
Circulação de animais selvagens (só terrestres)
Circulação de produtos germinais na U.E.
Produção transformação e distribuição de produtos
Âmbito das medidas / medidas nacionais
www.dgav.pt

PARTE IV – REGISTO,
APROVAÇÃO, RASTREABILIDADE
E CIRCULAÇÃO

Registo de estabelecimentos e
certos tipos de operadores
TITULO I

registo e
aprovação

Aprovação de certos tipos de
estabelecimento

Registo pela autoridade competente
Manutenção de arquivos

Registo de estabelecimentos e operadores
• Obrigações dos operadores de registar os
- estabelecimentos
- transportadores de ungulados detidos
- operações de agrupamento de forma independente de um
estabelecimento
-

Inscrição no registo + atribuição NÚMERO DE REGISTO
ÚNICO
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PARTE IV – REGISTO,
APROVAÇÃO, RASTREABILIDADE
E CIRCULAÇÃO

TITULO I

rastreabilidade

Animais terrestres detidos
- EM  sistema de identificação e registo de animais

terrestres detidos
- Base de dados informatizada de animais terrestres detidos
- Documentos de identificação,
- Documentos de circulação e rastreabilidade de animais
terrestres detidos

- Disponibilidade pública de informações sobre os meios de
identificação
- Obrigações dos operadores relativas à identificação de
bovinos, de ovinos e caprinos, de equídeos e de suínos
detidos
- Derrogações, competências de exclusão
www.dgav.pt

PARTE IV – REGISTO,
APROVAÇÃO, RASTREABILIDADE
E CIRCULAÇÃO

TITULO I

circulação de animais
terrestres detidos na
União

Circulação entre EM
- Requisitos gerais para a circulação entre EstadosMembros de animais terrestres detidos
- Obrigações dos operadores no local de destino
- Proibição da circulação de animais terrestres detidos para
fins de erradicação de doenças fora do território de um EM
- Requisitos gerais aplicáveis aos operadores para a
circulação de animais terrestres detidos que atravessam
Estados-Membros, mas que se destinam a exportação a
partir da União para países terceiros ou territórios
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PARTE IV – REGISTO,
APROVAÇÃO, RASTREABILIDADE
E CIRCULAÇÃO

TITULO III

Animais de espécies que não sejam
abrangidas pela definição de animais
terrestres e aquáticos, e produtos
germinais, e produtos de origem
animal provenientes desses outros
animais
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PARTE V – ENTRADA NA
UNIÃO E EXPORTAÇÃO

CAPITULO I

Entrada na União de animais, produtos germinais
e produtos de origem animal
provenientes de países terceiros e territórios
CAPITULO II

Entrada na União de determinadas mercadorias
que não sejam animais, produtos germinais e
produtos de origem animal a partir de países
terceiros e territórios
CAPITULO III

Exportação
www.dgav.pt

CARÁTER COMERCIAL DE ANIMAIS DE
COMPANHIA COM DESTINO A UM
ESTADO-MEMBRO A PARTIR DE OUTRO
ESTADO-MEMBRO OU DE UM PAÍS
TERCEIRO OU TERRITÓRIO

PARTE VI – CIRCULAÇÃO SEM

Capítulo
1

Disposições gerais
Reg. 576/2013 - +10 anos

- No. máximo de animais - 5
- Distância da viagem do proprietário – 5
dias
- Identificação e documentação
- Cumprimento de medidas de mitigação de
risco de doença

Capítulo
2

Condições aplicáveis à
circulação sem caráter
comercial de animais de
companhia com destino a
um Estado-Membro a partir
de outro Estado-Membro

Espécies da PARTE A / espécies da PARTE B do anexo I

CARÁTER COMERCIAL DE ANIMAIS DE
COMPANHIA COM DESTINO A UM
ESTADO-MEMBRO A PARTIR DE OUTRO
ESTADO-MEMBRO OU DE UM PAÍS
TERCEIRO OU TERRITÓRIO

PARTE VI – CIRCULAÇÃO SEM

Capítulo
3

Condições aplicáveis
à circulação sem
caráter comercial de
animais de companhia
para um EM a partir
de um país terceiro ou
Espécies da PARTE território
A / espécies da PARTE B do anexo I
Derrogações

Capítulo
4

Identificação e medidas de
prevenção e de mitigação
dos riscos
Atos delegados
Atos de execução

CARÁTER COMERCIAL DE ANIMAIS DE
COMPANHIA COM DESTINO A UM
ESTADO-MEMBRO A PARTIR DE OUTRO
ESTADO-MEMBRO OU DE UM PAÍS
TERCEIRO OU TERRITÓRIO

PARTE VI – CIRCULAÇÃO SEM

Capítulo
5

Documentos de
identificação

Atos delegados e de execução
- modelos, elementos de segurança, etc

Capítulo
6

Obrigações de informação

AC deve facultar ao público informações claras e acessíveis
sobre os requisitos de circulação
Informar COM

PARTE VII
• MEDIDAS DE EMERGÊNCIA
PARTE VIII
• DISPOSIÇÕES COMUNS

PARTE IX
• DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

21.04.2021
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Lei da Saúde Animal
PREPARAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NACIONAL
- Entidades competentes
- Regime sancionatório: fiscalização, processos de contraordenações, sanções acessórias
- Norma revogatória

Análise dos atos delegados e de execução

www.dgav.pt

Estratégia EU para a saúde animal

Definir
prioridades

Legislação
moderna

Prevenção
e controlo

www.dgav.pt

Ciência,
inovação e
investigação

Obrigada

