
 

 
 

 

 

2ª Edição Anual do SFCOLAB Fórum Agricultura 4.0  
O SFCOLAB realizou a 2ª Edição Anual do SFCOLAB Fórum Agricultura 4.0 

no dia 30 de julho de 2020. Este ano sob a temática “Produzir hoje, 

Valorizar o amanhã” foram abordados os últimos avanços da agricultura 

digital que contribuirão para a implementação da estratégia do Prado ao 

Prato (Farm-to-Fork) 

 

 

  

 

Trioza erytreae – atualização da Zona Demarcada 
Foi publicado o Despacho nº 23/G/2020 de 28 de julho, relativo à 

atualização da Zona Demarcada para Trioza erytreae, dando cumprimento 

ao estabelecido no nº 2 do artigo 5.º da Portaria nº 142/2020, de 17 de 

junho, que estabelece medidas de proteção fitossanitária adicionais 

destinadas à erradicação no território nacional do inseto de quarentena 

Trioza erytreae 
 

 

  

 

Exportação para o Brasil de Ovos para Incubação de 

Aves Ornamentais 
Foram estabelecidas as condições sanitárias para exportação de ovos para 

incubação de aves ornamentais de Portugal para o Brasil.  

Já se encontra disponível nas Direções de Serviços de Alimentação e 

Veterinária Regionais/Regiões Autónomas (DSAVRA/RA) a certificação 

sanitária oficial a emitir no contexto.  

 

› Saber mais 

  

 

Flavescência dourada da videira 
Foi publicado o Despacho nº 7189/2020, de 15 de julho, que atualiza a 

listagem das freguesias que constituem as ZIP, que correspondem a áreas 

do território nacional constituídas pelas freguesias onde são detetadas 

cepas contaminadas com o fitoplasma de quarentena Flavescence dorée 

phytoplasma e publicação da listagem das freguesias onde se detetou a 

presença do inseto vetor Scaphoideus Titanus Ball.  
 

› Saber mais 

  

 

Manual de rotulagem de biocidas destinados à 

proteção da madeira 
A DGAV publicou o Manual de rotulagem de biocidas destinados à 

proteção da madeira. O conteúdo do presente documento não dispensa 

a consulta da legislação em vigor que regula a classificação, embalagem e 

rotulagem de produtos biocidas destinados à proteção da madeira. 

 

› Saber mais 

  

 

Extensão de utilização de Novo Alimento xilo-

oligossacáridos 
A DGAV divulgou a publicação a 2 de julho, do Regulamento de Execução 

(EU) 2020/916, que autoriza a extensão da utilização do novo alimento 

xilo-oligossacáridos à categoria dos suplementos alimentares destinados 

à população adulta em geral. 

 

› Saber mais 

 

  

 

Webinars “Cães de Rebanho” 
A Câmara Municipal do Fundão e o Clube Português de Canicultura estão 

a promover um conjunto de Webinars (palestras online) sobre cães de 

rebanho. A 2ª sessão realizada no dia 9 de julho foi dedicada a duas raças 

portuguesas recentemente reconhecidas: Cão de Gado Transmontano e 

Barbado da Terceira. 

 

› Saber mais 

  

 

Exportação para a Venezuela de Aves Ornamentais 
Foi aberta a possibilidade de exportação de aves ornamentais para a 

Venezuela a partir de Portugal, sendo as Direções de Serviços de 

Alimentação e Veterinária Regionais/Regiões Autónomas (DSAVR/RA) os 

Serviços responsáveis pela emissão dos respetivos certificados sanitários 

oficiais. 

› Saber mais 

  

 

Projeto Newbie Portugal 
A convite da equipa do projeto Newbie Portugal, a DGAV esteve 

representada no dia 2 de julho numa sessão de esclarecimento sobre o 

tema “Ultrapassar problemas de licenciamento na pequena produção e 

transformação”, na sala de conferências da Mitra – Universidade de Évora. 

O objetivo deste encontro foi o de reunir várias entidades que intervêm 

nos processos de licenciamento com os particulares que pretendem 

solicitar licenciamento para transformação de produtos animais e/ou 

produtos vegetais. 
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https://pt.sfcolab.org/sfcolab-event
https://www.dropbox.com/s/qj1wcfhwavj6jwq/Despacho%2023G2020_ZDTrioza_28.07.pdf?dl=0
https://dre.pt/application/file/a/135641855
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=40433928
https://dre.pt/application/file/a/137954806
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=14864840
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=40375286&att_display=n&att_download=y
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=40375286&att_display=n&att_download=y
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=40375776
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=40329960
http://www.forumcovilha.pt/noticias/noticia/?idn=11638
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=216328&cboui=216328
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=40305951


 

Destaques do mês 

   

Bolsa de Inspetores 

Sanitários para 2020 
 

Ano 2020 

 

› Ver mais 

 Campanha de Esterilização 

Animais de Companhia 
 

Ano 2020 

 

› Ver mais 

Ano Internacional da 

Sanidade Vegetal 
 

Ano 2020 

 

› Ver mais 

 

Livro das Raças Autóctones Portuguesas 

 

› Ver mais 

A DGAV mais perto 
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