
 

 
 
 
 

Edital Nº 1/2013 
Vírus de Gripe Aviária de Baixa Patogenicidade 

   

LARGO DA ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES, 2 – 1249-105 LISBOA TELEF. 21 323 95 00 FAX. 21 323 95 01 
 
 

  

Maria Teresa Villa de Brito, Diretora Geral de Alimentação e Veterinária, na qualidade 

de Autoridade Sanitária Veterinária Nacional de acordo com o disposto no artigo 2º, 

nº1 do Decreto-Regulamentar nº 31/2012 de 13 de março e ao abrigo do disposto no 

Decreto-Lei nº 39209 de 14 de maio de 1953, conjugado com o Decreto-Lei nº 

110/2007, de 16 de abril e respetivas alterações; 

 

Considerando que no decurso das ações de monitorização do Programa de 

Vigilância da Gripe Aviária, foi detetada em 28-11-2013 a presença do vírus da Gripe 

Aviária de Baixa Patogenicidade do subtipo H7, numa exploração pecuária com um 

número reduzido de espécies avícolas (18 galinhas, 36 frangos, 6 pintadas e 3 patos), 

em regime de detenção caseira (capoeira doméstica), localizada na freguesia de 

Alcaria Ruiva, concelho de Mértola; 

 

Atendendo a que as legislações comunitária e nacional que vigoram desde abril de 

2007, tornam obrigatória a adoção de medidas específicas nestas situações; 

 

Na observância da supracitada legislação, deverá ser dado de imediato 

cumprimento às disposições aí constantes, nomeadamente: 

 

1. Ocisão da totalidade das aves existentes na exploração infetada e respetiva 

destruição no local; 

 

2. Estabelecimento de uma zona de restrição com um raio de 1 Km em torno da 

exploração infetada localizada no Monte do Aipo, tendo como limites a Estrada 

Municipal 509 entre o Monte da Légua, a Noroeste, e o pontão sobre a ribeira de 

Alvacarejo, a Sudeste, aos quilómetros 9,5 e 12 respetivamente, onde se deverá 

proceder a: 

 Recenseamento de todas as explorações avícolas; 

 Colheita de amostras de sangue para a realização de testes laboratoriais; 

 Restrição da circulação de aves de produção, outras aves em cativeiro e 

de ovos, condicionada a autorização prévia da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária; 

 Obrigatoriedade de respeitar medidas de biossegurança para pessoas e 

veículos que entrem ou saiam das explorações; 

 Proibição de espalhar materiais de camas utilizados, estrume ou chorume 

sem autorização da Direção Geral de Alimentação e Veterinária; 

 Proibição de feiras, mercados, espetáculos ou outras situações que 

originem concentração de aves de produção e de cativeiro; 

 Proibição de libertação de aves de capoeira ou outras aves em cativeiro 

para efeitos de reconstituição de efeitos cinegéticos; 

 

3. As infrações ao disposto no presente edital são punidas nos termos dos artigos 67º 

e 68º do capítulo XIII do Decreto-Lei nº 110/07, de 16 de abril. 
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4. Este Edital entra imediatamente em vigor, solicitando-se a todas as autoridades 

veterinárias, policiais e administrativas que fiscalizem o seu integral e rigoroso 

cumprimento. 

 

 

Lisboa, 29 de novembro de 2013 

 

A Diretora Geral 
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