
 

 

www.dgav.pt  

newsletter | março 2014 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

 www.dgav.pt 

Divulgação ………………………………………………………. 

Informações ……………………………………………………... 

 
1 www.dgav.pt 

ÍNDICE 

        

 2 

 6 

       DGAV 2014 - jan. | fev. |   

http://www.dgav.pt/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=5863566&att_display=n&att_download=y
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=9472261&att_display=n&att_download=y


 

 

www.dgav.pt  

newsletter | março  2014 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

 
 www.dgav.pt  

 

DIVULGAÇÃO  

 
2 

O ESCARAVELHO DA PALMEIRA (Rhynchophorus ferrugineus) 

O escaravelho da palmeira (Rhynchophorus 

 ferrugineus) é um coleóptero que ataca di-

versas espécies de palmeiras, provocando es-

tragos importantes que podem conduzir à 

morte das plantas. 

Este inseto, originário da Ásia, foi assinalado 

pela primeira vez na Europa no sul de Espa-

nha, em 1996. Em Portugal foi detetado em 

2007, estando hoje amplamente distribuído 

por todos os países da bacia mediterrânica. 

 

A rápida dispersão da praga, aliada à gravidade dos estragos que provoca e à 

grande dificuldade no seu combate levou à adoção de medidas de emergência 

contra a sua introdução e propagação na União Europeia, estabelecidas através da 

Decisão da Comissão nº 2007/365/CE, de 25 de maio. 

Tendo o Rhynchophorus ferrugineus sido introduzido na UE por intermédio de palmei-

ras importadas, esta Decisão veio não só impor novas medidas fitossanitárias para a 

importação de palmeiras como também reforçar as medidas destinadas à circula-

ção destas plantas no território comunitário. 

Na sequência destas medidas a autoridade fitossanitária nacional, em colaboração 

com as Direções Regionais de Agricultura e Pescas, publicou e divulgou um folheto 

informativo com as principais características, sintomatologia e meios de luta referen-

te a esta praga e deu início à execução de um programa de prospeção do inseto, 

de âmbito nacional. 

(continua) 

http://www.dgav.pt/
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O ESCARAVELHO DA PALMEIRA (Rhynchophorus ferrugineus) 

(continuação) 

Mais recentemente, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária elaborou um 

“Plano de Ação para o controlo de Rhynchophorus ferrugineus”, o qual tem como 

principais objetivos a contenção deste organismo nocivo nas zonas infestadas e a 

sua erradicação nos focos localizados em zonas isentas da praga. 

Face à elevada importância ambiental e paisagística que as palmeiras têm nos paí-

ses mediterrânicos, é indispensável que todas as entidades, públicas e privadas, en-

volvidas nesta problemática, colaborem ativamente na execução deste plano, a 

fim de se poderem atingir os objetivos pretendidos, competindo aos proprietários de 

plantas infetadas a aplicação das medidas fitossanitárias de controlo. 

SEGURANÇA ALIMENTAR — PRODUTOS DA PESCA 

O setor dos produtos da pesca têm grande relevância em Portugal tanto a nível 

produtivo como ao nível do consumo. 

Nesse sentido a DSSA divulga um conjunto de documentos sobre aspetos específi-

cos deste setor, designadamente: 

 Esclarecimento nº 1/2014 onde se esclarecem e estreitam interpretações e proce-

dimentos num tema sempre ambíguo como os parasitas em produtos da pesca. 

 Guia de boas práticas de higiene para produtos da pesca frescos - Grossistas e 

Retalhistas, da autoria da ACOPE e aprovado como Código Nacional de Boas 

Práticas, que consagra as regras de higiene e constitui um valioso instrumento de 

trabalho para os operadores do setor dos produtos da pesca, designadamente 

para os comerciantes por grosso e do retalho. 

Os referidos documentos são de utilidade para operadores, consumidores e técni-

cos das entidades oficiais. 

http://www.dgav.pt/
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=9462729&att_display=n&att_download=y
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=9422480&att_display=n&att_download=y
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=9402103&att_display=n&att_download=y
http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=9402103&att_display=n&att_download=y
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A Divisão de Variedades e Sementes da Di-

reção de Serviços de Sanidade Vegetal 

acreditada pela Associação Internacional 

de Ensaio de Sementes (ISTA) desde 2001, 

foi no final de 2013 auditada visando a ma-

nutenção e extensão do seu reconheci-

mento. 

Por se ter verificado o cumprimento dos re-

quisitos da acreditação da ISTA, manteve a 

Divisão de Variedades e Sementes não 

apenas a sua acreditação como também 

a extensão por forma a incluir análises e en-

saios em misturas de sementes. 

LABORATÓRIO DE ENSAIO DE SEMENTES 

A Divisão de Variedades e Sementes encontra-se acreditada para o próximo triénio 

para as seguintes análises/ ensaios: 

 Amostragem 

 Pureza e determinação de outras sementes 

 Germinação 

 Viabilidade 

 Determinação do teor de humidade 

 Determinação do peso 

A acreditação da DVS encontra-se publicada na revista “Seed Testing Internatio-

nal” e no site da organização (www.seedtest.org) 

http://www.dgav.pt/
http://www.seedtest.org/en/home.html


 

 

www.dgav.pt  

newsletter | março  2014 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

 www.dgav.pt  
 

DIVULGAÇÃO 

 
5 

 
SUPERVISÃO DO CONTROLO OFICIAL — FORMAÇÃO 

A Direção de Serviços de Segurança Alimentar (DSSA) promoveu a formação dos su-

pervisores regionais no âmbito do PACE – Plano de Aprovação e Controlos dos Estabe-

lecimentos. 

O controlo oficial regular dos estabelecimentos aprovados que laboram produtos de 

origem animal é realizado no âmbito do PACE desde 2007. Este plano tinha previstas 

ações de supervisão avulsas que foram agora complementadas, revistas e compila-

das num manual de supervisão aplicável à vertente  controlo do plano. 

Uma vez que as ações de supervisão vão ser implementadas quer pelos serviços cen-

trais (DSSA), quer  pelos serviços regionais (DSAVR), foi ministrado um curso de forma-

ção, no dia 28 de fevereiro, para todos os 25 técnicos designados como supervisores. 

Este curso, que estimulou a partilha de ideias entre formadores e formandos, teve uma 

componente prática, designadamente com a realização de trabalhos de grupo. 

As apresentações deste curso, designadamente “Programa_Objetivos”, “Adenda  

PACE” e “Supervisão” podem ser consultadas na área da formação da intranet  da 

DGAV.  

 

http://www.dgav.pt/
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A Divisão de Alimentação Humana (DAH), da Direção de Serviços de Nutrição e Ali-

mentação (DSNA), finalizou a apreciação dos seguintes processos de notificação de 

comercialização de géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial, 

ao abrigo dos n.º 3 e nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de junho: 

Comercialização de Géneros Alimentícios destinados 

a uma Alimentação Especial 

 

Géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial:  

atribuição de n.º de notificação 

 Decreto-Lei n.º 74 / 2010 de 21 de junho 

  16 de fevereiro  a  16 de março de 2014 

 

FIRMA PRODUTO(S) 
TIPO DE  

PRODUTO 

N.º DE NOTIFI-

CAÇÃO 

 
Sovex Bolacha noglut chocolats Sem glúten 13SG180DGAV 

 
Sovex 

Bolachas  Noglut pepitas de cho-

colate 
Sem glúten 13SG181DGAV 

 

Herbalife Inter-

nacional, SA 

Foumula1 Refeição equilibrada 

sabor cappuccino 

Controlo/redução 

de peso 
13DT169DGAV 

 

Herbalife Inter-

nacional, SA 

Foumula1 Refeição equilibrada 

sabor chocolate 

Controlo/redução 

de peso 
13DT170DGAV 

 

Herbalife Inter-

nacional, SA 

Foumula1 Refeição equilibrada 

sabor frutos 

Controlo/redução 

de peso 
13DT171DGAV 

 

Herbalife Inter-

nacional, SA 

Foumula1 Refeição equilibrada 

sabor morango 

Controlo/redução 

de peso 
13DT172DGAV 

 

Herbalife Inter-

nacional, SA 

Foumula1 Refeição equilibrada 

sabor baunilha 

Controlo/redução 

de peso 
13DT173DGAV 

 

Herbalife Inter-

nacional, SA 

Foumula1 Refeição equilibrada 

sabor biscoito & nata 

Controlo/redução 

de peso 
13DT173DGAV 

    
(continua) 

 
 

   

 
 

   

http://www.dgav.pt/
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Comercialização de Géneros Alimentícios destinados 

a uma Alimentação Especial 

 (continuação) 

Géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial:  

atribuição de n.º de notificação 

Decreto-Lei n.º 74 / 2010 de 21 de junho 

 16 de fevereiro  a  16 de março de 2014 

FIRMA PRODUTO(S) 
TIPO DE  

PRODUTO 

N.º DE NOTIFI-

CAÇÃO 

ACN Welliness BV Shake-it 
Controlo/redução 

de peso 
13DT214DGAV 

Milupa  

Comercial 
Aptamil Pepti 1 

Fins medicinais 

específicos 
13FM005DGAV 

Milupa  

Comercial 
Aptamil 1 

Fins medicinais 

específicos 
13FM006DGAV 

Milupa 

Comercial 
Aptamil confort 1 

Fins medicinais 

específicos 
13FM007DGAV 

Milupa  

Comercial 
Aptamil 2.600G 

Fórmula para 

latentes 
13FO008DGAV 

    

http://www.dgav.pt/
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Produtos Fitofarmacêuticos Autorizados ( PF) 

Foram autorizados pela Divisão de Gestão de Produtos Fitofar-

macêuticos (DGAPF) os seguintes Produtos Fitofarmacêuticos 

ao abrigo do artigo 80º. do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, 

de 21 de outubro: 

  

SUBSTÂNCIA  

ATIVA 
TEOR FORM 

MARCA  

COMERCIAL 
EMPRESA 

AUTORIZAÇÕES DE 

VENDA/DATA 
FUN-

ÇÃO 

butóxido de pi-

peronilo+ciperme

trina 

228g/

L+80g/L 
EC TALISMA EC 

AGRIPHAR 

S.A. 
0467 26-11-2013 

INS 
ACA 

clodinafope (na 

forma de éster 

p r o p a r g í l i c o )

+diflufenicão+clo

q u i n t o c e t e -

m e x i l o 

(“safener”) 

53,5g/

L+40g/

L+14g/L 
EC 

RAVENAS 

PLUS 
CHEMINO-

VA 
0567 05-12-2013 HER 

dicamba (na for-

ma de sal de só-

dio)+prosulfurão 

500g/

kg+50g/kg 
WG CASPER SYNGENTA 0554 27-11-2013 HER 

dimetoato 400g/L EC 
CHA 3621-04 

DIMISTAR 

PROGRESS 

CHEMINO-

VA 
0492 05-12-2013 INS 

e p o x i c o -

nazol+piraclostro

bina 

50g/

L+133g/L 
SE 

RETENGO 

PLUS 
BASF 0478 25-11-2013 FUN 

fo lpet e+ foset i l 

(na forma de sal 

de alumínio) 

25%

+46,60% 
WG 

ZETYL COMBI 

WG 
SELECTIS 0443 13-11-2013 FUN 

fosetil (na forma 

de sal de alumí-

nio) 
74,6% WP ALFIL 

IND. 

AFRASA 
0578 29-11-2013 FUN 

glifosato (sal de 

isopropilamónio) 

7,2g/L GL 
ROUNDUP 

GEL 
MONSAN-

TO II 
0444 25-11-2013 HER 

360g/L SL GLIFOCHEM BROKDEN 0503 06-12-2013 HER 

i m i d a c l o p r i -

d e + l a m b d a -

cialotrina 

75g/

L+12g/L 
ZC 

FORTIS COM-

BI 
SELECTIS 0545 27-11-2013 INS 

JUDO COM-

BI 
SAPEC 0544 26-11-2013 INS 

(continua) 

http://www.dgav.pt/
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Autorizações de Venda Canceladas 

SUBSTÂNCIA 

ATIVA 
TEOR FORM. 

MARCA  

COMERCIAL 
EMPRESA 

N.º 

APV/

AV/

ACP 

DATA DE 

CANCELA-

MENTO 

FUN-

ÇÃO 

fosetil-alumínio 80% WP ALFIL 
IND. 

AFRASA 
3463 29-11-2013 FUN 

Produtos Fitofarmacêuticos Autorizados ( PF) 

(continuação) 

SUBSTÂNCIA  

ATIVA 
TEOR FORM. 

MARCA  

COMERCIAL 
EMPRESA 

AUTORIZAÇÕES DE 

VENDA/DATA 
FUN-

ÇÃO 

iprodiona 500g/L SC ABOTRIL 500 MANICA 0482 03-12-2013 INS 

l a m b d a -

cialotrina 
0,75g/L ME 

AXIENDO 

CONCEN-

TRADO 
SYNGENTA 0576 21-11-2013 INS 

nicossulfurão 40g/L OD CHAMAN 
CHEMINO-

VA 
0560 20-11-2013 HER 

tiabendazol 220g/L  SL  TEBUZATE  
AGRICHEM 

B.V.  
0421  25-11-2013  FUN  

NOTA: 
ACA—acaricida; FUN—fungicida; HER—herbicida; INS—inseticida 

http://www.dgav.pt/
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Produtos Fitofarmacêuticos Autorizados por 

extensão de usos menores 

(PFUM) 

 

Foram  autorizados pela  Divisão  Gestão  de  Produtos Fi-

tofarmacêuticos (DGAPF) os  seguintes Produtos Fitofarma-

cêuticos  ao abrigo do  artigo  51º, do Regulamento (CE) n.º 1107/2009,  de  21 de 

outubro: 

SUBSTÂN-

CIA ATIVA 
TEOR FORM 

MARCA  

COMERCIAL 
EMPRESA 

FINALIDADE 

(cultura/inimigo) 

FUN-

ÇÃO 

DATA 

autoriz. 

glifosato 
360g/

L 
SL 

ROUNDUP 

ULTRA MAX 
Monsanto 

II 

Eucalipto flores-

tal / infestantes 

anuais e vIvazes 

HER 
feve-

reiro  

2014 

glifosato 
360g/

L 
SL 

ROUNDUP 

ULTRA MAX 
Monsanto 

II 

Eucalipto flores-

tal / desvitaliza-

ção de toiças 

HER 
feve-

reiro 

2014 

glifosato 
150g/

L 
SL Basta s 

Bayer 

Crop  

Science 

Alfarrobeira / 

infestantes anu-

ais e vivazes 

HER 
março  

2014 

http://www.dgav.pt/

