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Hugh Romao

De: Maria Teresa Silva Correia <tcorreia@dgav.pt>

Enviado: 23 de maio de 2016 15:25

Para: melgarbe@gmail.com; Ascal; joaquimmendonza@gmail.com; Juntas de Freguesia; 

C.M.Albufeira; C.M.Aljezur; C.M.CastroMarim; Geral da CMF; C.M.Lagoa; C.M.Loule; 

C.M.Olhão; C.M.Portimão; C.M.SBAlportel; C.M.Tavira; C.M.ViladoBispo; C.M.VilaReal; 

CmAlbufeira-presidencia

Cc: Telma Marreiros; Cristina Conceicao Soares Ferradeira

Assunto: FW: APICULTURA - EDITAL 2016

Anexos: Edital - Atividade Apícola - Declaração de Existências - 2016.pdf

Importância: Alta

A pedido da Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região do Algarve, Drª Cristina Ferradeira 

venho por este meio divulgar o seguinte Edital. 

Com os melhores cumprimentos. 
 

Maria Teresa Silva Correia 

 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da 
Região do Algarve 
Bracias - Patacão 
tcorreia@dgav.pt 
dsavr.algarve@dgav.pt 
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EDITAL 

ATIVIDADE APICOLA - DECLARAcA0 DE EXISTENCIAS 

Alvaro Pegado Mendonca, Diretor-Geral de Alimentacao e Veterinaria, faz saber que: 

1. Nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n° 203/2005, de 25 de Novembro, e do Despacho 
n° 4809/2016 (II serie de 8 de abril), os apicultores devem proceder a declaracao anual de 
existencias de 1 de junho a 30 de setembro de 2016, a titulo transitorio, tendo em conta 
que a partir de 2017, esta deveroi ser realizada de 1 a 30 de setembro de cada ano. 

2. A declaracao anual de existencias podera ser efetuada diretamente pelo apicultor na 
Area Reservada do portal do IFAP ou na Direcoo de Servicos de Alimentacao e 
Veterinaria da Regiao (DSAVR/DAV/NAV), ou ainda nas organizacoes de apicultores 
protocoladas corn o IFAP para o efeito. 

3. Os apicultores deverao fornecer obrigatoriamente as coordenadas geogroficas 
aproximadas do(s) respetivo(s) apiario(s). 

4. A falta de declaracdo de existencias no period() indicado constitui contraordenacao, 
punivel corn coima cujo montante minim() é de € 100 e maxim() de € 3.740 ou € 44.890, 
consoante o agente seja pessoa singular ou coletiva, nos termos do n.° 1 do artigo 16.° do 
Decreto-Lei n° 203/2005, de 25 de Novembro. 

5. E obrigatOria a aposicao do nOmero de registo do apicultor em local bem visivel dos 
apiarios. Sempre que pretendam deslocar o(s) apiario(s), os detentores devem comunicar 
previamente a Direcao de Servicos de Alimentacao e Veterinaria da Regiao (DSAVR) de 
destino da futura implantacao do(s) mesmo(s) (Mod. 488/DGV). As deslocacoes do(s) 
apiario(s) para zonal controladas devem ser previamente autorizadas pela DSAVR de 
destino da futura implantacao do(s) mesmo(s) 

6. Sempre que ocorram alteracoes significativas superiores a 20% do nOmero de colmeias, o 
apicultor deverai fazer a declaracao de alteracoes a declaracao de existencias, no prazo 
maxim° de 10 dias Oteis apos a sua ocorrencia. 

7. As declaracOes de alteracOes deveroo ser efetuadas para alteracoes superiores ou iguais 
a 20 colonias do efetivo. 

8. As infracoes ao presente edital sao punidas nos termos do n.° 1 do artigo 16.° do Decreto-
Lei n° 203/2005, de 25 de Novembro. 

9. Este Edital entra imediatamente ern vigor, solicitando-se a todas as autoridades 
veterinarias, policiais, administrativas e seus agentes que fiscalizem o seu integral e 
rigoroso cumprimento. 

Direcdo Geral de Alimentacao e Veterinaria, 20 de abril de 2016 
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(Alvaro egado Mendonca) 
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