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A DireçÕo Regionol de Agriculturo e Desenvolvimènto Rurol, vem por este meio divulgor o seguinte
Editol remetido pelo Direçõo Gerol de AlimentoçÕo e Veterinorio.

,'EDITAL N". 55

FEBRE CATÁRR AL OVINA
tíxeun AzuL

Susono Guedes Pombo, Diretoro-Gerol de Alimentoçõo e Veterínoria, na quo/idode de
Aufortdode Sonitórío Veterínório Nocionol, torno públíco que:

A línguo ozul ou febre coforrol ovtno é umo doenço epízoótico de efio/ogio virolque ofefo os
rumínonfes, corn fronsmissõo vetoriol, incluído no /isto de doenços de decloroçõo obrigotórío
nocionole europeio e no /isfo do Orgonrzoçõo Mundiolde Soúde Animol (OIE).

As medidos de combote ò doenço estÕo definidos no Decreto-Lei n.o 146/2002, de 2l de moio
e no DiretÌvo 2000/75/CE do Conselho, de 20 de novembro, com os o/feroções que |he forom
introduzídos pe/o DÌretivo 2012/slUE do Parlqmenfo Europeu e do Conselho, de l4 de março,
cuios disposições de aplicoçõo se enconfrom previsfos no Regulqmento (CE) n" 1266/2007, do
ComissÕo, de 26 de outubro, no suo versõo otuol.

As medidos de confrolo implemenfodos no sequêncio dos serotipos do vírus do línguo ozul que
surgirom em Porlugol Confínentol, têm sido odopÍodos em funçÕo do ovolioçõo dos
resu/fodos dos progromos de vigi/ôncio e boseiom-se no delimrfoçõo de zonas de resfriçÕo,
no ímplementoçõo de condiciononfes Ò movimenfoçÕo onimoldos espécies sensíveís e de
progromos de vocinoçÕo.

Apos um si/êncto eptzoótico de 2 onos, foí confírmodo um resu/fodo posifivo oo serot4ro 4 do
vírus do línguo ozul em novembro de 2020, no conce/ho de Foro, resu/fonfe do invesfigoçõo
de suspeitos c/ínicos, fendo sido confirmodos mois focos e suspeifos c/ínicos nq regrõo do
Algorve.

No mesmo regíão foi tombem confirmodo um foco de serofrpo I do línguo ozul opós um
silêncio epizoófico de mois de 3 onos em Portvgol confinentol.

Assim, fÍverom de ser reodopfodos qs óreos suieitos o resfriçÕes e esfobe/ecido umo óreo de
vocÍnoçõo obrtgotorío poro os serofipos I e 4 que obronge todo o regiõo do Algorve.

A vocinoçõo obrigotório do efefivo ovíno reprodutor odulfo e dos iovens desfinodos ò
reproduçõo tem sido o medtdo mois eficoz porq confrolqr o doenço, oconse/hondo-se otndo
o vocinoçÕo dos restonfes onimois dos espécies sensíveis.
Do onó/ise de risco efeiuodo, ofrovés do monífonzoçõo dos dodos do plono de vígílôncio, do
ovo/ioçõo dos indicodores meteorologicos e dos dodos hisfóricos do plono entomológico, é
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possíve/ conclvir que nÕo existe evÍdêncio de oftvídode do vetor preferenciol poro o
frqnsmissÕo do vírus do línguo ozul no ferritorio nocìonol contrnenfol.

Assim, oo obrÍgo do disposfo nos orfigos Bo,9o e l0o do Decrefo-Lei n" 146/2002, de 2l de mqÍo
e do Regulomento (CE) n" 126612007 do ComissÕo, de 26 de oufubro, na suo versÕo otuol,
determtno o seguínfe;

l. As óreos dos regiões qutónomos dos Açores e do MqdeÍro consfifuem uma zonq /ivre de
línguo ozul.

2. A óreo geogrófico suieifo o restrições por serotipo 4 do vírus do línguo ozul, odtonfe
designodo como 54, ogoro sqzonolmenfe livre, é consfttuído pelo totolidode do ferrítório
confínenfo/excetuondo o RegiÕo do Algorve.

3. A óreo geogróftco suieifo o restrições por serofipo I e por serotipo 4 do vírus do língua ozul,
qdtonfe designodo como Sl-4, ogoro sozonolmente lrvre, é constítuída por fodos os conce/hos
do Dr'reçõo de Serviços de AlímenfoçÕo e Vetertnório do Regiõo do Algorve.

4. É obrigotório o vocinoçÕo contro os serotipos I e 4 do vírus do línguo ozul, dos ovinos
exisfentes em fodos os conce/hos do DireçÕo de Serviços de Alimenfoçõo e Veferínorío do
RegiÕo do Algorve, medionfe a primovoctnoçõo ou revocÌnoçõo qnuql com vocrno
ínqfívqdq, do efetÌvo ovino reprodutor odulto e dos lbvens destinodos ò reproduçÕo, o portir
dos ó meses de idode.

5. De ocordo com os especificoções fécnicos do vocíno utilízodo, e permífidq o vocinoçõo
voluntórío nos seguintes fermos:

5.1 Vocínoção contro os serotipos I e 4 do vírus do línguo ozul no terrÌforto nqcíonol
conffnenfo/, dos ovinos que nõo se encontrom confemplodos no ponfo 4 e de fodos os
bovinos;

5.2Vocinoçõo, o fíf ulo excecÌonol, com vocinos inofivodos contro outros serofipos do línguo
ozul, nõo presenfes em Portugol, medionfe outorizoçõo prévto do DGAV.

ó. No coso do vqcínoçõo obrígotório, o vocÌno é fornecido pe/o Estodo os OrgonizoçÕes de
Produtores Pecudrios (OPP)cuios médicos vetennónos procedom ò suo op/icoçÕo.

7. As vocinoções efetuodos devem ser obrigoforiomenfe regisfodos no documento de
rdenttficoçõo do qntmoL quondo opltcóvel, e no Progromo lnformófico de Soúde Antmol,
indícondo o vocino ufiltzodq e o doto dos inocu/oções.

8. Os requisiÍos gerois poro o movimenfoçÕo de rumtnonfes denfro do territorio nociono/
continenfql sõo os seguintes:

8.1 Os onimois o movimentor bem como os onimois do efefÌvo de origem nÕo podem
opresenfor quolqver suspeito de línguo qzul Ò dqfq do tronsporte;
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8.2 Os onimois do espécie ovinq, com mois de 6 meses de idode, dos conce/hos
indicodos no ponfo 4, devem estor vocinodos;

8.3 Os onimois devem ser ocomponhodos duronfe o fronsporfe pe/os respefivos
documentos de identificoçÕo e circu/oçõo, em conformidode com o /egis/oçÕo
específico.

9. Os onimois, poro vído ou obote, o sémen, os óvulos e os embriões de onimois dos espécies
sensíveis provenrenfes de exploroções situodos nos óreos geogróficos 54 e Sl-4 podem
movimentqr-se diretomenie poro o território de outros Estodos-Membros e poro zono livre de
Portugol desde que:

9.1 Sejom integrolmente cumpridos os requisitos gerois estobelecidos no ponto 8;

9.2 Sejom integrolmente cumpridos os condÍções esfobelecidos, poro codo coso, no
Regulomento (CE) no 126612007 do Comissõo, de 26 de outubro, no suo versÕo
oiuol;

9.3 No coso de onimois desfinodos o comércio tntrocomuniforio, openos sejom emitídos
cerfificodos sonitórios poro ocomponhomento dos qnimois opós verifícoção do
cvmprrmenfo dos requisifos constontes de 9.2.

10. A movimentoçõo de touros de /ide obedece oos requisitos deí'inidos nos ponfos B e 9.

I l. Pode ser quforÌzodo o movimento e uso no óreo geogrófico o que se refere o ponto 4 de
sémen proveniente de ovinos de exp/oroções locolízodqs nessa óreo, desde gue os onimois
dodores se enconfrem respefÌvamente vocinodos confro os serofipo I e 4 do línguo ozul,
medionfe o cumprimenfo dos requisifos de vocinoçõo prevísfos noque/e ponto.

12. Os resu/fodos dos ond/ises dos tesfes prévtos o quolquer movtmentoçõo fêm umo volidode
móxímo de l4 dios opós o co/heiÍo.

13. Os tronsportodores sõo obrigodos o:
l3.l Nõo fronsporfor onimois que nÕo se enconfrem nos condições esfobe/ecidos ou gue
nõo sejom ocomponhodos dos documentos prevístos no presenfe Edifole em /egis/oçÕo
específico;
13.2 Veríftcor, onfes do emborque dos onimois, que estes se encontrom idenfificodos nos
termos do /egis/oçÕo específÍco.

14. A comunícoçõo de quoisquer sinofs do doenço nos efetivos de origem dos onimois o
movimenfor é do responsobi/idode do respefivo detentor, de ocordo com o Decreto-Lei no

146/2002, de 2l de moio.

15. Sem prejuízo do disposto no número onferÌor, o observoçdo clínrco dos efefivos suspeifos
tendo em visfo o confÍrmoçÕo do doençe, compete òs DireçÕes de Serviços de A/imentoçõo
e Veferinório dos Regiões, podendo foís competêncios ser exercídos pe/os OPP nos fermos
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previsfos no n.o 2, do ortigo 3o, de Portono n.o 178/2007, de 9 de fevereiro, no suo versõo qfuol,
pe/os médicos veterinóríos municipoís ou por oufros médicos veferinórios designodos para o
efeito pe/os Direções de Serviços de A/imenfoçõo e Veterínório dos Regiões.

16. A vocínoçÕo dos onímois nos efetivos do óreo geogrofíco 54 seró efefuodo pelos OPP oo
obrÍgo do no 2, do ortigo 3, do Poftorio no t78/2007, de 9 de fevereíro, no suo versõo qtuol, ou
por outros enfidodes expressomenle designodos pelo Direçõo Gerql de A/ímentoçõo e
Veterrnório.

17. As infroções oo presente EditqlsÕo punidos nos fermos do Decrefo-Lei no 14612002, de 2l
de moio, do Decrefo-Lei n" 6412000, de 22 de obrí\, qlterqdo pe/o Decrefo-Leí no 15512008 de
7 de ogoslo e pelo Decreto-Lei no 142/2006, de 27 de julho.

18. Este Edifol entrq imediqtomente em vigor e revogo o EdÌtol no 54, solÍcitondo-se o todos os
outorídodes veferinorios, po/iciois e odministrotivos que fiscoltzem o seu tntegrol e ngoroso
cumprimenfo.

A Díreçõo-Gerolde A/imentoçõo Vetertnorio, l3 de joneÍro de 2021"

Funchol, 24 de fevereiro de 2021

O Díretor Regionol

Antonio Poulo S. Fronco SonÌos
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