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Nuno Vieira e Brito, Diretor-Geral de Alimentagao e Veterinaria, na qualidade de
Autoridade Sanitaria Veterinaria Nacional, torna publico que:

A lingua azul ou febre catarral ovina e uma doenga epizootica de etiologia virica que afeta
os ruminantes, com transmissao vetorial, incluida na lista de doengas de declaragao
obrigatoria nacional e europeia e no codigo sanitario para os animais terrestres da
Organizagao Mundial de Saude Animal (OIE).

As medidas de combate a doenga estao estabelecidas no Decreto-Lei n.° 146/2002, de 21
de maio e na Diretiva 2000/75/CE do Conselho, de 20 de novembro, corn as alterag6es
que the foram introduzidas pela Diretiva 2012/5/EU do Parlamento Europeu e do Conselho
de 14 de margo, cujas disposigoes de aplicagao foram modificadas pela adogao do
Regulamento (CE) n° 1266/2007, da Comissao, de 26 de outubro, na sua versao atual.

O serotipo 4 do virus da lingua azul circulou no territorio nacional continental desde
novembro de 2004 e uma vez decorridos dois anos desde a ultima evidencia de circulagao
viral, Portugal declarou-se livre dente serotipo em margo de 2010, ao abrigo do constante
do codigo sanitario para os animais terrestres da Organizagao Mundial de Saude Animal.

Uma vez considerado baixo o risco de reintrodugao daquele serotipo, foi suprimida em 23
de dezembro de 2011, a zona submetida a restrigao sem circulagao viral, suprimindo assim
por completo a vacinagao contra aquele serotipo.

O serotipo 1 do virus da lingua azul circula em Portugal desde setembro de 2007, sendo as
medidas de controlo implementadas, sucessivamente adaptadas em fungao da evolugao
epidemiologica da doenga e de avaliagao de risco, que tern por base os resultados dos
pianos de vigilancia clinica, serologica, virulogica, entomologica e a avaliagao dos dados
meteorologicos.

Nos ultimos 18 meses ocorreram apenas 2 focos do serotipo 1 da lingua azul, detetados
atraves do piano de vigilancia em curso, sem qualquer sintomatologia clinica.

O conjunto de medidas desenvolvidas nos ultimos anos, nomeadamente o piano de
vigilancia, as campanhas de vacinagao e o controlo da movimentagao animal, contribuiram
de forma determinante para esta meihoria da situagao epidemiologica, o que, aliado a uma
elevada taxa de cobertura vacinal, obtida nos ultimos quatro anos, permitiu a redefinigao
da estrategia vacinal, tendo cessado em 1 de janeiro de 2012, a vacinagao obrigatoria
contra o serotipo 1 da lingua azul nos bovinos e nos ovinos exceto nos concelhos de
ldanha-a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Rodao, onde, da avaliagao de risco
acrescido de circulagao viral e da analise dos dados do piano entomologico, se infere da
necessidade de se manter a vacinagao obrigatoria nos ovinos desses concelhos.

Por outro lado, da analise de risco efetuada, atraves da monitorizagao dos dados do piano
de vigilancia e da avaliagao dos dados entomologicos e meteorologicos e possivel inferir
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que existe atividade continuada do vetor preferencial para a transmissao do serotipo 1 do
virus da lingua azul no territorio nacional continental.

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 8°, 9° e 101 do Decreto-Lei n° 146/2002, de 21 de
maio, e do Regulamento (CE) n° 1266/2007 da Comissao de 26 de outubro, na sua versao
atual, determino o seguinte:

1. A area geografica sujeita a restrigoes por serotipo 1 da lingua azul, e constituida pela
totalidade do territorio nacional continental.

2. As areas das regioes autonomas dos Agores e da Madeira constituem uma zona livre
de lingua azul.

3. E obrigatoria a vacinagao contra o serotipo 1 da lingua azul dos ovinos existentes nos
concelhos de Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Rodao da area
geografica sujeita a restrigoes por serotipol da lingua azul, mediante a vacinagao ou
revacinagao com vacina inativada do efetivo ovino reprodutor adulto e dos jovens
destinados a reprodugao a partir dos 6 meses de idade.

4. Sao requisitos gerais para a movimentagao de ruminantes dentro do territorio nacional
continental os seguintes:

4.1. Os animais a movimentar been Como os animais do efetivo de origem nao podem
apresentar qualquer suspeita de lingua azul a data do transporte;

4.2. Os animais da especie ovina com mais de 6 meses de idade dos concelhos de
Idanha -a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Rodao devem estar vacinados contra o
serotipo 1 da lingua azul;

4.3. Os animais devem ser acompanhados durante o transporte pelos respetivos
documentos de identificagao, deslocagao e circulagao, em conformidade com a
legislagao especifica;

4.4. 0 carregamento e o transporte dos animais devern realizar-se preferencialmente
nas horas centrals do dia ou da noite, sempre fora das horas de maxima atividade do
vetor;

4.5. Os animais das especies sensiveis a movimentar para exploragao em vida devern
ser previamente sujeitos a tratamento com inseticida ou repelente, com uma
antecedencia maxima de 7 dias em relagao a data da movimentagao;

4.6. Os animais devem ser transportados em veiculos desinsetizados antes da carga.

5. Os animais provenientes de exploragoes situadas em area geografica sujeita a
restrigoes por serotipo 1 da lingua azul, podem movimentar-se para vida ou abate,
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diretamente para o territorio de outros Estados-membros e para zona livre de Portugal
desde que:

5.1. Sejam integralmente cumpridas as condigoes estabelecidas no Regulamento (CE)
n° 1266/2007 da Comissao de 26 de outubro, na sua versao atual;

5.2. Apenas serao emitidos certificados sanitarios para acompanhamento dos animals
apos verificagao do cumprimento dos requisitos constantes de 5.1.

6. A movimentagao de touros de lide a sujeita as condigoes definidas nos pontos 4 e 5.

7. E permitida, de forma opcional, a vacinagao contra o serotipo 1 da lingua azul, dos
bovinos existentes na area geografica sujeita a restrigoes por serotipo 1 da lingua
azul, e dos ovinos existentes nos concelhos do territorio national continental nao
abrangidos pelo ponto 3, de acordo com as especificagoes tecnicas da vacina
utilizada, devendo ser registadas nos respetivos documentos de identificagao a
vacina utilizada e a data das inoculagoes.

7.1. 0 disposto no Despacho n° 7337/2009 de 17 de fevereiro, publicado no Diario da
Republica de 11 de margo e respetivas alteragoes, nao a aplicavel a vacinagao contra
o serotipo 1 da lingua azul que se realiza de forma opcional, nao sendo a sua aplicagao
requisito obrigatorio para a movimentagao dos animais no territorio nacional
continental;

7.2. A vacina contra o serotipo 1 da lingua azul a fornecida gratuitamente pelo Estado
as Organizagoes de Produtores Pecuarios (OPP) cujos medicos veterinarios procedem
a aplicagao da vacina.

8. A comunicagao de quaisquer sinais da doenga nos efetivos de origem dos animais a
movimentar a da responsabilidade do respetivo detentor, de acordo corn o Decreto-
Lei 64/2000 de 22 de abril.

9. Sem prejuizo do disposto no numero anterior a observagao clinica dos efetivos
suspeitos tendo em vista a confirmagao da doenga, compete as diregoes de servigos
de alimentagao e veterinaria das regioes, podendo tais competencias ser exercidas
pelas OPP nos termos previstos no n.° 2 do Artigo 30 da Portaria n.° 178/2007 na sua
versao atual, pelos medicos veterinarios municipais ou por outros medicos
veterinarios designados para o efeito pelas diregoes de servigos de alimentagao e
veterinaria das regioes.

10. A vacinagao dos animais nos efetivos da area geografica sujeita a restrigoes por
serotipo 1 da lingua azul, sera efetuada pelas OPP de acordo com o determinado em
Despacho publicado ao abrigo do n° 2 do art.° 3 da Portaria 178/2007, de 9 de
fevereiro na sua versao atual, ou por outras entidades expressamente designadas
pela Diregao Geral de Alimentagao e Veterinaria.

11. Os resultados das analises dos testes de pre-movimentagao tern uma validade
maxima de 10 dias apos a coiheita.
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12. 0 transporte de semen, ovulos e embrioes com origem na area geografica sujeita a
restrigoes por serotipo 1 da lingua azul, deve obedecer ao determinado no
Regulamento (CE) no 1266/2007 da Comissao de 26 de outubro na sua versao atual.

13. Pode ser autorizado o movimento e use na area geografica sujeita a restrigoes por
serotipo 1 da lingua azul, de semen proveniente de ovinos de exploragoes
localizadas nos concelhos abrangidos pelo ponto 3, desde que as animais dadores
sejam vacinados contra o serotipo 1 da lingua azul, mediante o cumprimento dos
requisitos previstos naquele ponto.

14. Os transportadores sao obrigados a:

14.1. Nao transportar animais que nao se encontrem nas condigoes estabelecidas no
presente Edital, ou que nao sejam acompanhados dos documentos previstos em
legislagao especifica;

14.2. Verificar, antes do embarque dos animais, que estes se encontram identificados
nos termos da legislagao especifica;

14.3. Fazer-se acompanhar do documento comprovativo da desinsetizagao do meio
de transporte emitido por posto de desinfegao autorizado.

15. As infragoes ao presente Edital sao punidas nos termos dos Decretos-Lei n°s
146/2002, de 21 de maio, 64/2000 de 22 de abril e 142/2006 de 27 de julho.

16. Este Edital entra imediatamente em vigor e revoga o Edital no 29, solicitando-se a
todas as autoridades veterinarias, policiais e administrativas que fiscalizem o seu
integral e rigoroso cumprimento.

Diregao-Geral de Alimentagao e Veterinaria, 18 de Maio de 2012

0 DIRETOR GERAL

(Nuno Vieira e Brito)
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