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Regulamento Sanitário e da Admissão 

de animais de várias espécies à  Feira Anual de Gado do Concelho de Carregal 

do Sal, sito em Carvalhais, dia 17 de Julho de 2015. 

A entrada de animais e sua admissão ao evento fica dependente da 

observância das regras e normas constantes deste regulamento, bem como das 

instruções do médico veterinário responsável pela sua verificação. 

A entrada dos animais no recinto do Parque será controlada pelo Médico 

Veterinário Paulo Jaime Almeida de Matos  a quem compete: 

– Identificar os animais a admitir e comprovar a regularidade da sua inscrição; 

– Controlar a documentação sanitária imposta pela Autoridade Veterinária; 

– Verificar as condições de apresentação dos animais e impedir a entrada dos 

que não se mostrem à altura de participar no evento; 

- Não admitir a entrada de animais que não se encontrem em perfeito estado 

hígido ou não satisfaçam as normas regulamentadas. 

As condições sanitárias de admissão dos animais à Feira são as seguintes: 

a) Regras Gerais: 

1. Só serão admitidos, no local do evento, os animais que  

 Não apresentem sintomas de qualquer doença nomeadamente infecto-

contagiosa  

 Sejam provenientes de explorações sem restrições sanitárias;  

 Não sejam originários de áreas epidemiológicas sujeitas a restrições 

sanitárias; 

2. Os animais a movimentar deverão cumprir as disposições legais em vigor, 

designadamente, as previstas no Dec-Lei n.º 142/2006 de 27 de Julho e no 

caso de ruminantes o previsto no Edital da LINGUA AZUL em vigor na data do 

evento (na presente data encontra-se em vigor o Edital nº 38 de 22 de Maio 

2015, podendo o mesmo ser alterado até à data do evento).  

3. Os veículos transportadores, bem como os equipamentos utilizados no 

transporte, deverão estar homologados e/ou autorizados, devendo ser 

previamente desinfectados (e desinsectizados quando previsto no Edital da 

Língua Azul), a comprovar pela apresentação da respetiva Declaração; 

4. A saída dos animais do certame, processar-se-á do mesmo modo, tendo 

todos os veículos de transporte animal, ser obrigatoriamente acompanhadas 

da declaração de desinfecção, passada por posto de desinfecção 

licenciado. 
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5. O transporte dos animais deverá respeitar as regras do bem-estar animal,  em 

cumprimento do Regulamento Nº 1/2005 e o Dec-Lei nº 265/2007 de 24 de 

Julho.. 

b) Condições de admissão por espécie pecuária: 

 

Ovinos/ Caprinos 

1. Os animais admitidos deverão ser provenientes de explorações com o estatuto 

de oficialmente indemnes ou indemnes de Brucelose, devendo, quando possível, 

serem sujeitos a testes de pré-movimentação nos 30 dias que antecedem o 

referido evento. 

 

No que se refere à identificação e circulação animal cumpram os requisitos do 

Dec-Lei n.º 142/2006 de 27 de Julho e as medidas impostas pelo Edital da Língua 

Azul em vigor na data do evento (na presente data encontra-se em vigor o Edital 

nº 38 de 22 de Maio 2015, (podendo o mesmo ser alterado até à data do 

evento), nomeadamente:  

 

 Cumprimento dos Requisitos gerais e documentos de acompanhamento 

 

A partir de Setembro 2013, a movimentação de ovinos e caprinos deverá ser 

acompanhada de Guias de Circulação emitidas on-line.  

 

Todas as movimentações de pequenos ruminantes implicarão a comunicação à 

base de dados iDigital, através da referida aplicação, que emitirá a respetiva 

guia de circulação (em duplicado), cabendo à entidade do local de destino a 

confirmação desse movimento. Estas comunicações, nomeadamente a dos 

animais com identificação eletrónica (IDE), serão facilitadas pela utilização de 

leitores dos dispositivos eletrónicos de identificação, ferramenta indispensável à 

qualidade da informação transmitida. 

Antes do primeiro movimento o detentor deve proceder ao recenseamento 

inicial do seu efetivo, declarando todos os animais com identificação individual 

presentes, por marca de exploração. O documento preferencial de apoio ao 

recenseamento inicial é o RED-OC. 
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Página IFAP 

“Movimentação de Ovinos e Caprinos - Novos procedimentos  

Emissão de Guias de circulação 

A emissão de guias poderá ser efetuada em qualquer departamento dos serviços 

veterinários regionais, nas Organizações de Agricultores Protocoladas com o IFAP para o 

efeito ou, diretamente, pelo produtor na Área Reservadado Portal do IFAP, em O Meu 

Processo. 

Para mais informações consulte o Manual do Utilizador da Movimentação de Ovinos e 

Caprinos, disponível na Área Reservada do Portal do IFAP.  

Recenseamento inicial do Efetivo 

Antes da primeira movimentação, os detentores de ovinos e caprinos devem proceder 

ao recenseamento inicial do seu efetivo, devendo declarar os ovinos e caprinos com 

identificação individual presentes na exploração.  

Intervenientes  

A movimentação de ovinos e caprinos pressupõe sempre dois intervenientes: 

 Detentor de origem: que emite a Guia de Circulação que acompanha os animais até 

ao destino;  

 Detentor de destino: que confirma a receção dos animais constantes da Guia de 

Circulação.  

Finalidades das guias 

 Guia de Circulação para abate imediato;  

 Guia de Circulação para exploração em vida (explorações, centros de agrupamento, 

outros);  

 Guias Sanitárias de Circulação (emissão exclusiva dos Serviços Veterinários Oficiais).  

Tipos de movimentação 

 Movimentação de animais com identificação eletrónica individual;  

 Movimentações de animais em lote, identificados individualmente de forma 

convencional ou com marca de exploração.  

Classificação Sanitária 

A emissão de Guia de Circulação está condicionada à Classificação Sanitária da 

exploração, verificada on-line, através de ligação ao PISA (Programa Informático para a 

Saúde Animal) 

Para esclarecimentos adicionais poderá contactar o IFAP, através do endereço de 

correio eletrónico info.snira@ifap.pt, ou ainda no Atendimento Presencial na Rua 

Fernando Curado Ribeiro, nº 4G, em Lisboa ou pelo Call Center 217 513 999.  

Nota: Esta informação não dispensa a consulta de legislação” 

 

 A admissão dos animais fica condicionada a apresentação do Passaporte de 

rebanho ou do Destacável ao Passaporte – Modelo 246/DGV, devidamente 

atualizado, com averbamento das vacinações efetuadas contra a Língua Azul 

(ovinos),quando aplicável, referindo o tipo de vacina utilizada e as datas de 

aplicação; 

 Apresentação de documento comprovativo da desinfecção do meio de 

transporte (e desinsectização do transporte e dos animais, quando previsto no 

http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_informacoes/GC_entidades
https://sec.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_privado
https://sec.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_privado
mailto:info.snira@ifap.pt


 

 

 

 

 

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA REGIÃO CENTRO 

   
   

 

Bairro da Senhora dos Remédios - 6300-535 Guarda - Tel.: 271 208 335 - Fax: 271 208 339 

 

Edital da Língua Azul), onde conste o produto utilizado, a data de aplicação e o 

responsável pela sua execução, em todos os casos de movimentos para vida. 

 

 Os Ovinos e Caprinos a admitir na Feira devem estar identificados em 

conformidade com o Regulamento (CE) nº 21/2004 de 17/12/2003 e suas 

alterações e circularem de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 142/06 de 

27/07 e no estrito cumprimento do Edital da Febre Catarral Ovina (Língua Azul), 

da Direcção Geral de Veterinária, em vigor à data da realização do evento; 

 

 Todos os animais devem apresentar individualmente, brinco de saneamento no 

pavilhão auricular esquerdo e a marca de exploração de origem com o código 

da respetiva unidade epidemiológica, 

 Os animais nascidos após o mês de Julho de 2005 devem apresentar um 

segundo meio de identificação, que consiste numa marca auricular no pavilhão 

auricular direito ou um meio de identificação electrónico, aprovado nos termos 

do Dec-Lei 142/2006 de 27 de Julho 

 Os nascidos após 1-1-2010 devem estar identificados electronicamente 

(Regulamento CE 21/2004 de 17-12-2003) e conforme previsto no Despacho 

6635/2011 de 27 de Abril. 

 

Bovinos 

 

Os animais admitidos deverão ser provenientes de explorações com o estatuto 

de oficialmente indemne ou indemne de Tuberculose, Brucelose, Leucose e 

Peripneumonia Contagiosa dos Bovinos  

 

•  No que se refere à identificação e circulação animal cumprirem os requisitos 

do Dec-Lei n.º 142/2006 de 27 de Julho, nomeadamente fazendo-se 

acompanhar dos seguintes documentos: 

• Declaração de deslocação mod 253/DGV 

• Passaporte 

• Guia Sanitária de Circulação modelo 250 emitida após conhecimento dos 

Testes de Pré-movimentação dependendo a aceitação dos bovinos no 

concurso, do conhecimento prévio dos resultados com averbamento da 

intervenção no passaporte. 
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• Cumprirem as medidas impostas pelo Edital da Língua Azul em vigor na data do 

evento (na presente data encontra-se em vigor o Edital nº 38 de 22 de Maio 2015 

podendo o mesmo ser alterado até à data do evento), nomeadamente o 

disposto sobre Requisitos gerais e documentos de acompanhamento e no 

respeitante à vacinação contra a Língua Azul e seu averbamento. 

 

É obrigatório: 

Apresentação de documento comprovativo da desinfecção do meio de 

transporte, onde conste o produto utilizado, a data de aplicação e o responsável 

pela sua execução, em todos os casos de movimentos para vida. 

 

A emissão das guias de circulação de modelo 250 para saída do recinto da 

exposição ou concurso será efectuada pelo Médico Veterinário responsável. 

 

 

Equinos, Asininos e Muares 

 

A circulação dos equídeos efectua-se conforme o previsto no Dec-Lei n.º 

142/2006 de 27 de Julho, Regulamento (CE) nº 504/2008, de 6 de junho e Decreto 

Lei nº 123/2013, de 28 de agosto. 

 

 

Carregal do Sal, 04 de Junho de 2015 

 

 


