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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

A presente dissertação retrata em parte uma das áreas de intervenção dos Médicos 

Veterinários Oficiais que trabalham nos Postos de Inspecção Fronteiriços sob a alçada da 

Direcção Geral de Veterinária. Aborda os princípios, a base legal, os objectivos dos controlos 

veterinários dos produtos de origem animal provenientes de países terceiros introduzidos na 

Comunidade Europeia e especifica os procedimentos básicos efectuados nas importações. 

Nesta óptica, inicialmente, são descritos os princípios que regem o mercado único, a 

sua significância, as consequências e relativas expectativas à sua criação e posteriormente, são 

abordadas as regras criadas pela Comunidade Europeia que foram transpostas em 

regulamentos, directivas e decisões, a abranger todos os Estados-Membros de modo a 

harmonizar os controlos veterinários efectuados no momento da inspecção aquando da 

entrada dos produtos de origem animal na União Europeia. 

As respectivas regras foram elaboradas em concordância com o tema, descrevendo, a 

priori, os controlos veterinários nas importações de produtos de origem animal e, a posteriori,

os controlos veterinários nas importações de subprodutos de origem animal, mais 

precisamente aos controlos realizados nas importações de troféus de caça. 

Por último, serão analisados os dados adquiridos através do sistema informático da 

União Europeia, TRACES, respectivos às entradas de troféus de caça e perceber como se 

consegue manter a rastreabilidade desses mesmos produtos depois de entrarem no Espaço 

Europeu. 

Durante o período de estágio aprendeu-se a fazer a actualização dos regulamentos, 

decisões e directivas provenientes da Comissão Europeia e disponibilizadas no site da União 

Europeia, para que o Serviço esteja sempre informado das alterações realizadas ao nível 

europeu e comunicar aos Postos de Inspecção Fronteiriços de forma a se agir dentro da 

legislação europeia vigente. 

Ao passar dos meses pude participar em sessões de discussão e de esclarecimento com 

os responsáveis dos Serviços de Higiene Pública Veterinária – Divisão de Inspecção Higio-

sanitária dos Produtos de Origem Animal, sob a responsabilidade do meu orientador, sobre 

vários casos da actualidade, tal como a presença da melamina no leite e produtos lácteos 
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provenientes da China e sobre os peixes venenosos encontrados entre o Tamboril importado 

da China. 

No decorrer do período experimental, nos serviços centrais da Direcção Geral de 

Veterinária, tive a oportunidade de participar na deferição de vários processos, como por 

exemplo: pedido de emissão do certificado de carnes de aves para os Emirados Árabes Unidos 

(DUBAI), específico para frangos congelados; envio de boletins de análise para pesquisas de 

Nitrofuranos, Nitrofurazona, Furaltadona, Furazolidona, Nitrofurantoína em miolo de 

camarão, em camarão sem cabeça e em peixe congelado; e a harmonização dos certificados de 

exportação de produtos de origem animal para consumo humano para os PALOP, incluindo 

Timor-Leste. 

Durante uma semana tive a oportunidade de frequentar o Posto de Inspecção 

Fronteiriço de Lisboa, onde aprendi, na prática, a preencher a segunda parte do Documento 

Veterinário Comum de Entrada após a realização dos controlos documentais, de identidade e 

físicos de produtos de origem animal destinados ao consumo humano e de subprodutos de 

origem animal. 

Porém, como estagiária aprende-se que há limitações ao cargo desempenhado, como 

por exemplo, não ter aptidão para acompanhar os Médicos Veterinários nas auditorias que são 

realizadas pelo Serviço Central da Direcção Geral de Veterinária a todos os Postos de 

Inspecção Fronteiriços e às Direcções Regionais do país. 
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PARTE I 

ENQUADRAMENTO GERAL

CCOONNTTRROOLLOOSS VVEETTEERRIINNÁÁRRIIOOSS NNAASS IIMMPPOORRTTAAÇÇÕÕEESS DDEE PPRROODDUUTTOOSS DDEE

OORRIIGGEEMM AANNIIMMAALL
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11.. CCOONNTTRROOLLOOSS VVEETTEERRIINNÁÁRRIIOOSS NNAASS IIMMPPOORRTTAAÇÇÕÕEESS DDEE PPRROODDUUTTOOSS DDEE
OORRIIGGEEMM AANNIIMMAALL

No âmbito da criação do Mercado Interno, viu-se a necessidade da harmonização dos 

princípios básicos aquando da realização dos controlos veterinários aos produtos de origem 

animal introduzidos na União Europeia, dado que os controlos veterinários realizados nas 

fronteiras entre os Estados-Membros foram abolidos. 

Nessa perspectiva, foi adoptada a Directiva 90/675/CEE, que fixa os princípios 

relativos à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de países 

terceiros introduzidos na Comunidade1, e se registou, na época, uma evolução da aplicação da 

mesma e se adquiriram novas experiências que demonstraram a necessidade de serem 

tomadas medidas destinadas a garantir que não sejam colocados no mercado géneros 

alimentícios não seguros e que existam sistemas para identificar e resolver problemas de 

segurança dos géneros alimentícios, a fim de assegurar o funcionamento correcto do mercado 

interno e proteger a saúde humana, pelo que o referido diploma foi revogado pela Directiva 

n.º 97/78/CE que fixa os princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos 

produtos provenientes de países terceiros introduzidos na Comunidade2. 

Assim, estabeleceram-se regras específicas para reger o comércio intra-comunitário na 

produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de origem animal na União 

Europeia, a partir de países terceiros. Essas regras asseguraram a supressão das barreiras ao 

comércio dos produtos em questão, contribuindo, assim para a criação do mercado interno e 

assegurando simultaneamente um elevado nível de protecção sanitária, e têm ainda por 

objectivo evitar a introdução ou a propagação de doenças animais resultantes da 

comercialização dos referidos produtos. 

Deste modo, de forma a eliminar possíveis incoerências com as disposições 

específicas de polícia sanitária nos diversos Estados-Membros, tornou-se necessário fazer a 

harmonização das regras de polícia sanitária, para se manterem as regras definidas quanto aos 

controlos veterinários dos produtos de origem animal destinados ao comércio interno e aos 

animais e produtos derivados importados de países terceiros. Nesta perspectiva, foi aprovada 

a Directiva n.º 2002/99/CE que estabelece as regras de polícia sanitária aplicáveis à produção, 

transformação, distribuição e introdução de produtos de origem animal destinados ao 

consumo humano. 

1 JO L 373 de 31/12/1990, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/43/CE (JO L 
162 de 1/7/1996, p. 1). 
2 JO L 24 de 30/1/1998, p. 9 (em que a última redacção foi dada no JO L 236 de 23/9/2003, p. 33). 
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Posteriormente o Regulamento (CE) n.º 136/2004, tendo em conta o tratado que 

institui a Comunidade Europeia e a Directiva 97/78/CE, veio regulamentar determinados 

aspectos contemplados na referida Directiva, nomeadamente, através da publicação do seu 

Anexo III relativo ao Documento Veterinário Comum de Entrada (DVCE). 

Assim, para as importações, há exigências estipuladas em decisões específicas da 

Comissão que determinam os certificados que devem acompanhar cada remessa importada, de 

acordo com os produtos nela contida, e que devem ser assinados por um veterinário oficial da 

autoridade competente do país terceiro de exportação, garantindo que as condições de 

importação para a Comunidade Europeia foram satisfeitas. 

Portanto, à chegada à União Europeia, os produtos de origem animal e os certificados 

que os acompanham são verificados e controlados por veterinários oficiais do Estado-Membro 

da União Europeia num Posto de Inspecção Fronteiriço (PIF) designado e aprovado 

anteriormente pela Comissão e pelo Estado-Membro. 

A Comissão, por sua vez, assistida pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e de 

Saúde Animal, elabora listas de países terceiros ou partes (regiões) de países terceiros a partir 

dos quais estão permitidas as importações de produtos de origem animal, tendo em conta que 

a elaboração destas listas está estritamente relacionada com a legislação vigente do país 

terceiro, a qual deverá garantir pelo menos condições equivalentes às de produção e colocação 

no mercado comunitário. 

Por conseguinte, as autoridades competentes dos países terceiros elaboram uma lista 

de estabelecimentos que podem exportar para a União Europeia produtos de origem animal e, 

esses estabelecimentos, incluindo os navios fábrica e congeladores, aparecem em listas que 

são actualizadas regularmente pela Comissão Europeia. 

11..11.. BBaassee lleeggaall eeuurrooppeeiiaa ppaarraa ooss ccoonnttrroollooss vveetteerriinnáárriiooss

Nesta vertente, pretende-se enquadrar todos os regulamentos, directivas e decisões 

relativos aos controlos veterinários nas importações de produtos de origem animal, desde a 

aprovação dos países terceiros ou partes de países terceiros, a aprovação dos PIF nos diversos 

Estados-Membros, aos produtos de origem animal aprovados nas importações e a organização 

e sequência dos controlos veterinários. 

Os objectivos da Comunidade Europeia ao estabelecer a base legal para os controlos 

veterinários nas importações de produtos de origem animal vão no sentido de garantir a 

protecção da saúde pública e animal, estabelecer normas de protecção evitando as possíveis 

fraudes, harmonizar as condições de importação para o mercado único e assegurar a 

estabilização dos mercados e a segurança dos aprovisionamentos, não descurando o princípio 
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de equivalência entre a Comunidade e os países terceiros, ou seja, as condições exigidas nas 

importações deverão ser equivalentes às condições de produção e colocação no mercado intra-

comunitário. 

11..11..11.. DDiirreeccttiivvaass ddoo CCoonnsseellhhoo

- Directiva n.º 97/78/CE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1997, que fixa os princípios 

relativo à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de países terceiros 

introduzidos na Comunidade3. 

- Directiva n.º 2002/99/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, que estabelece as 

regras de polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de 

produtos de origem animal destinados ao consumo humano4. 

11..11..22.. DDeecciissõõeess ddaa CCoommiissssããoo

- Decisão 94/85/CE da Comissão, de 16 de Fevereiro de 1994, que estabelece uma lista de 

países terceiros, a partir dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de carne 

fresca de aves de capoeira5. 

- Decisão 79/542/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, que estabelece uma lista de 

países terceiros ou de partes de países terceiros e as condições de sanidade animal e de saúde 

pública e de certificação veterinária aplicáveis à importação, para a Comunidade, de 

determinados animais vivos e da respectiva carne fresca6. 

- Decisão 2001/812/CE da Comissão, de 21 de Novembro de 2001, que estabelece as 

exigências para a aprovação dos postos de inspecção fronteiriços responsáveis pelo controlo 

veterinário dos produtos provenientes de países terceiros introduzidos na Comunidade7. 

- Decisão 2001/881/CE da Comissão, de 7 de Dezembro de 2001, que estabelece uma lista das 

exigências para a aprovação dos postos de inspecção fronteiriços aprovados para animais 

vivos e produtos animais provenientes de países terceiros e que actualiza as regras 

pormenorizadas relativas aos controlos efectuados por peritos da Comissão8. 

3 JO L 24 de 30/1/1998, p. 9. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2006/104/CE (JO 
L 363 de 20/12/2006, p.352) que revoga e substitui a Directiva 90/675/CEE do Conselho (JO L 373 de 
31/12/1990, p. 1). 
4 JO L 18 de 23/1/2003, p.11. 
5 JO L 44 de 17/2/1994, p. 31. Decisão com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2004/118/CE de 28, 
de Janeiro de 2004 (JO L 36 de 7/2/2004, p. 34). 
6 JO L 146 de 14/6/1979, p. 15. Versão consolidada. Decisão com a última redacção dada pela Decisão 
2009/151/CE (JO L 50 de 21/2/2009, p. 45). 
7 Decisão com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/590/CE da Comissão, de 1 de Setembro de 
2006. 
8 JO L 326 de 11.12.2001, p. 44. 
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- Decisão 2007/275/CE da Comissão, de 17 de Abril de 2007, relativa às listas de animais e 

produtos que devem ser sujeitos a controlos nos postos de inspecção fronteiriços em 

conformidade com as Directivas 91/496/CEE e 97/78/CE do Conselho9. 

- Decisão 94/360/CE da Comissão, de 20 de Maio de 1994, relativa à frequência reduzida de 

controlos físicos de remessas de certos produtos a importar de países terceiros nos termos da 

Directiva 90/675/CEE do Conselho10. 

- Decisão 2000/25/CE da Comissão, de 16 de Dezembro de 1999, que estabelece regras 

pormenorizadas de aplicação do artigo 9.º da Directiva 97/78/CE do Conselho, relativo ao 

transbordo de produtos em postos de inspecção fronteiriços, caso as remessas se destinem à 

importação para a Comunidade Europeia, e que altera a Decisão 93/14/CEE da Comissão11. 

- Decisão 2000/208/CE da Comissão, de 24 de Fevereiro de 2000, que estabelece regras 

pormenorizadas de execução da Directiva 97/78/CE do Conselho no que respeita ao trânsito 

exclusivamente rodoviário através da Comunidade Europeia de produtos de origem animal de 

um país terceiro para outro país terceiro12. 

- Decisão 2000/571/CE da Comissão, de 8 de Setembro de 2000, que estabelece a 

metodologia dos controlos veterinários de produtos provenientes de países terceiros 

destinados a zonas francas, entrepostos francos, entrepostos aduaneiros ou operadores de 

meios de transporte marítimo transfronteiriço13. 

11..11..33.. RReegguullaammeennttooss ddaa CCoommuunniiddaaddee EEuurrooppeeiiaa

- Regulamento (CE) n.º 136/2004 da Comissão, de 22 de Janeiro de 2004, que define os 

procedimentos de controlo veterinário nos postos de inspecção fronteiriços da Comunidade a 

aplicar a produtos importados de países terceiros14. 

- Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 

2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 

segurança dos géneros alimentícios15. 

9 JO L 116 de 4/5/2007, p. 9. Revoga a Decisão 2002/349/CE da Comissão, de 26 de Abril de 2002, que 
estabelece a lista de produtos a examinar nos postos de inspecção fronteiriços nos termos da Directiva 97/78/CE 
do Conselho. 
10 JO L 158 de 25/6/1994, p. 41. Foi revogada e substituida pela Directiva 97/78/CE. Com a última redacção que 
lhe foi dada pela Decisão 2006/590/CE da Comissão de 1 de Setembro de 2006 (JO L 240 de 2/9/2006, p. 11). 
11 JO L 9 de 13/1/2000, p. 27. 
12 JO L 64 de 11/3/2000, p. 20. 
13 JO L 240 de 23/9/2000, p. 14. Revoga a Decisão 93/14/CEE da Comissão (JO L 9 de 15/1/1993, p. 42). 
14 JO L 21 de 28/1/2004, p. 11. Alterado pelo Regulamento (CE) 1792/2006 da Comissão, de 23 de Outubro de 
2006 (JO L 362 de 20/12/2006, p. 1. 
15 JO L 31 de 1/2/2002, p. 1. 



- 8 -

- Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 

2004, relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do cumprimento 

da legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas 

relativas à saúde e ao bem-estar dos animais16. 

- Regulamento (CE) n.º 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 

2004, que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de 

origem animal17. 

- Regulamento (CE) n.º 854/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 

2004, que estabelece regras específicas de organização dos controlos oficiais de produtos de 

origem animal destinados ao consumo humano18. 

- Regulamento (CE) n.º 1774/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro de 

2002, que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao 

consumo humano19. 

11..22.. SSiisstteemmaass rreellaacciioonnaaddooss ccoomm ooss ccoonnttrroollooss vveetteerriinnáárriiooss

11..22..11.. SSiisstteemmaa IInnffoorrmmááttiiccoo VVeetteerriinnáárriioo IInntteeggrraaddoo

O sistema informático veterinário integrado (TRACES) foi introduzido pela Decisão 

2004/292/CE da Comissão, de 30 de Março de 2004, para o registo de dados sobre todas as 

importações de animais e de produtos de origem animal provenientes de países terceiros e a 

produção dos DVCE nos PIF, contribuindo para que os veterinários oficiais e o seu pessoal já 

não tenham a obrigação de manter outros registos relativos a essas importações. Veio 

substituir o sistema ANIMO20 que criou uma rede informática entre os serviços das 

autoridades veterinárias e veio integrar, ainda, as funcionalidades do sistema SHIFT21 que 

nunca foi implementado. 

16 JO L 191 de 28/5/2004, p. 1. Regulamento com última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 
301/2008 do Conselho de 17 de Março de 2008 (JO L 97 de 9/4/2008, p. 85). 
17 JO L 139 de 30/4/2004, p. 55. O presente Regulamento define regras específicas de higiene para os géneros 
alimentícios de origem animal importados na Comunidade. 
18 JO L 139 de 30 de Abril de 2004 – Rectificação ao Regulamento (CE) n.º 854/2004 do Parlamento Europeu e 
do Conselho. 
19 JO L 273 de 10/10/2002, p. 1. Alteração mais recente pelo Regulamento (CE) n.º 777/2008 da Comissão, de 4 
de Agosto de 2008 (JO L 207 de 5/8/2008, p. 9). 
20 O sistema ANIMO estabelecido pela Decisão 91/398/CEE da Comissão, de 19 de Julho de 1991, relativa à 
rede informatizada de ligação entre as Autoridades veterinárias (ANIMO) define os princípios da malha de 
comunicações entre as unidades veterinárias. 
21 Tendo em conta a Decisão 92/438/CEE do Conselho, de 13 de Julho de 1992, relativa à informatização dos 
procedimentos veterinários de importação (projecto SHIFT) e que altera as Directivas 90/675/CEE, 91/496/CEE 
e 91/628/CEE e a Decisão 90/424/CEE e revoga a Decisão 88/192/CEE, com a última redacção que lhe foi dada 
pelo Regulamento (CE) n.º 806/2003, e, nomeadamente, o seu artigo 12.º. 
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É uma ferramenta de gestão de risco em matéria de saúde animal e de saúde pública, 

permite a integração num servidor central, de toda a informação veterinária sobre as trocas 

intra-comunitárias e com países terceiros, de animais e produtos de origem animal, e oferece 

assistência às autoridades veterinárias dos Estados-Membros e de países terceiros para 

efectuar a certificação sanitária necessária, pondo à sua disposição todas as bases 

regulamentares necessárias e actualizadas. Tem como principais características as 

transmissões electrónicas da informação, a gestão centralizada dos dados regulamentares de 

referência, a ligação que apresenta aos restantes sistemas de informação existentes e a 

possibilidade de ser redigida numa das línguas oficiais aprovadas, inclusive na língua ou 

numa das línguas do país de destino do produto. 

O TRACES reúne, por um lado, as informações contidas nos DVCE para animais 

importados de países terceiros22, nos DVCE para produtos em trânsito na União Europeia e 

produtos importados de um país terceiro, nos DVCE para todos os lotes rejeitados e nos 

certificados sanitários relacionados com as trocas intra-comunitárias para animais ou 

produtos, quando a legislação comunitária o exige, e por outro lado, os dados regulamentares 

de referência e medidas restritivas adoptadas pelos Estados-Membros. 

Este sistema informático enquadra todas as unidades existentes encarregues de receber 

ou enviar a informação (unidades locais veterinárias, PIF e autoridades centrais como a DGV 

no caso de Portugal) e liga directamente todas estas unidades entre si. 

As principais inovações do TRACES foram a possibilidade de troca dos certificados 

veterinários e dos documentos de importação entre autoridades competentes por via 

electrónica, trabalhar em todas as línguas oficiais da União Europeia, comparar as 

informações com as autoridades aduaneiras e actualizar, ao nível central, toda a 

regulamentação para todos os veterinários oficiais responsáveis. 

O sistema permite facilitar as trocas de informações sanitárias e de dados sobre o bem-

estar dos animais entre as autoridades competentes das regiões donde são expedidos os 

documentos certificados que acompanham os animais e os produtos de origem animal, e as 

autoridades competentes do Estado-Membro de destino. Permite, também, melhorar o 

controlo dos animais e dos produtos de origem animal, contribuindo assim para a 

identificação da origem de um surto e para a rápida tomada de decisões de modo a prevenir a 

sua expansão, centralizando a evolução do risco, pondo à disposição das autoridades 

veterinárias todos os dados regulamentares de referência, actualizados diariamente, e 

reduzindo a sua carga administrativa mediante a integração dos agentes económicos. 

22 Incluindo os casos de trânsito por um ou vários países terceiros antes de chegarem às fronteiras da União 
Europeia. 
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Após a recepção dos dados e a respectiva confirmação da 1.ª parte do DVCE, o 

veterinário oficial responsável fica encarregue de introduzir todos os dados no TRACES no 

momento de efectuar os controlos dos animais ou dos produtos de origem animal e dos 

documentos veterinários de importação. 

Para ajudar os veterinários oficiais na tomada de decisões proporciona 

automaticamente, em função da natureza do produto e da sua procedência, informações 

relativas às exigências de certificação e informação operativa sobre possíveis medidas de 

salvaguarda e de controlo reforçado, ao mesmo tempo que informa da existência ou não de 

outros lotes da mesma natureza que foram rejeitados nas fronteiras. 

Em Portugal, toda a informação recolhida pelo veterinário oficial responsável é 

enviada à DGV, à Direcção Geral de Viação e a todos os postos de controlo pertinentes de 

forma a serem consultados no decurso dos controlos efectuados durante o transporte ou no 

local de destino. 

11..22..22.. SSiisstteemmaa ddee AAlleerrttaa RRááppiiddoo ppaarraa AAlliimmeennttooss ppaarraa CCoonnssuummoo HHuummaannoo ee AAnniimmaall

O sistema de alerta rápido, anteriormente estabelecido no quadro da Directiva 

92/59/CEE do Conselho, de 29 de Junho de 1992, relativa à segurança geral dos produtos23, 

por necessidades no foro da saúde humana e animal e por causa das recentes crises 

alimentares, pondo no epicentro o Homem e o animal, foi conferido pelo Regulamento (CE) 

n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que determina 

os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros 

alimentícios, e estabelecido para a notificação de riscos directos ou indirectos para a saúde 

humana, ligados a géneros alimentícios ou a alimentos para animais na União Europeia, 

abrangendo a Comissão e a autoridade competente de cada Estado-Membro dos quais é 

marcado um ponto de contacto responsável pela gestão da rede por cada uma das autoridades. 

Quando um membro da rede, ou seja, a autoridade competente de um Estado-Membro, 

dispuser de informações relacionadas com a existência de um risco grave, directo ou 

indirecto, para a saúde humana, ligado a um género alimentício ou a alimento para animais, 

deverá comunicá-las imediatamente à Comissão através do sistema de alerta rápido, enquanto 

a Comissão, por sua vez, deverá transmitir imediatamente essas informações aos membros da 

rede. 

23 O âmbito de aplicação do sistema existente, até recentemente, incluía géneros alimentícios e produtos 
industriais, mas não alimentos para animais (JO L 228 de 11/8/1992, p. 24). 
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A autoridade competente pode ainda completar a notificação com quaisquer 

informações científicas ou técnicas que facilitem uma acção de gestão de riscos rápida e 

adequada por parte dos Estados-Membros. 

As medidas de emergência24 específicas aplicáveis aos géneros alimentícios e 

alimentos para animais importados de países terceiros são, no contexto das importações de 

produtos de origem animal, o reforço do controlo relativo a remessas provenientes da mesma 

origem e em casos graves ou repetidos, a suspensão das importações do género alimentício ou 

do alimento para animais em questão proveniente da totalidade ou parte do território do país 

terceiro em causa e, se for o caso, do país terceiro de trânsito, o estabelecimento de condições 

especiais relativamente ao género alimentício ou ao alimento para animais em questão 

proveniente da totalidade ou parte do território do país terceiro em causa ou qualquer outra 

medida provisória adequada. 

1.3. DDooccuummeennttoo VVeetteerriinnáárriioo CCoommuumm ddee EEnnttrraaddaa

O DVCE veio enquadrar a comunicação prévia, através do importador ou do 

representante (interessado no carregamento), para o PIF em que os produtos irão ser 

apresentados, fornecendo informações pormenorizadas acerca da remessa e, também, 

disponibilizar a data provável da chegada dos produtos ao PIF correspondente. Por outro lado, 

inclui igualmente o resultado dos controlos veterinários efectuados, sendo averbada a decisão 

veterinária quanto ao seu destino. 

11..33..11.. NNoottiiffiiccaaççããoo ddaa cchheeggaaddaa ddaa rreemmeessssaa

Antes da apresentação da remessa no território da Comunidade, o importador notifica 

a chegada dos produtos aos veterinários do PIF ao qual os produtos serão apresentados, 

utilizando o DVCE, conforme estabelecido no Anexo III do Regulamento (CE) n.º 136/2004. 

A pessoa responsável pela carga, através do sistema informático TRACES, preenche a 

primeira parte (parte 1) do DVCE e transmite-a aos veterinários responsáveis do PIF dentro 

dos prazos estipulados, sendo estes efectuados nos portos com 1 dia útil de antecedência e nos 

aeroportos com 6 horas úteis de antecedência. 

11..33..22.. PPrroocceeddiimmeennttooss aappóóss oo ttéérrmmiinnoo ddooss ccoonnttrroollooss vveetteerriinnáárriiooss

Depois da conclusão de todos os controlos veterinários, a segunda parte (parte 2) do 

DVCE é preenchida sob a responsabilidade do veterinário oficial e assinado pelo veterinário 

24 Todavia, em caso de emergência, a Comissão pode adoptar, provisoriamente, as medidas previstas nos tópicos 
anteriores, após ter consultado o/ou os Estados-Membros em causa e informado os restantes Estados-Membros. 
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oficial responsável ou por outro veterinário oficial que actue sob a supervisão do primeiro, 

sendo que o original do mesmo contempla o conjunto das partes 1 e 2. Depois, o veterinário 

oficial ou a pessoa responsável pela carga, notifica as autoridades aduaneiras da aprovação 

veterinária da remessa, apresentando o DVCE original ou através do sistema TRACES. 

Após a remessa obter o estatuto de livre prática, o original do DVCE acompanha a 

remessa até ao 1.º estabelecimento de destino, tendo o veterinário oficial do PIF que 

conservar uma cópia do DVCE e enviar uma outra cópia à pessoa responsável pela carga. O 

certificado ou o documento veterinário original emitido pelo país terceiro e que acompanha a 

remessa, bem como a cópia do DVCE, devem ser conservados pelo veterinário oficial 

durante, pelo menos, três anos25. 

11..33..33.. RReemmeessssaass ccoomm aapprroovvaaççããoo vveetteerriinnáárriiaa mmaannttiiddaass ssoobb ssuuppeerrvviissããoo aadduuaanneeiirraa

No caso de remessas de produtos que receberam aprovação veterinária no PIF mas que 

ainda permanecem sob supervisão aduaneira, o original do DVCE deve acompanhá-las 

enquanto permanecerem sob supervisão aduaneira nas suas passagens por um ou mais 

estabelecimentos até o desalfandegamento ser solicitado pela pessoa responsável pela carga. 

Para um primeiro desalfandegamento, a pessoa responsável pela carga apresenta o 

original do DVCE à estância aduaneira responsável pelo estabelecimento onde se encontra a 

remessa e caso o desalfandegamento tenha sido solicitado, o operador do estabelecimento 

conserva uma cópia do DVCE que acompanha a remessa, regista a data de recepção da 

remessa e a data de desalfandegamento ou as datas desse desalfandegamento se a remessa 

estiver dividida em partes. 

11..33..44.. RReemmeessssaass ssoobb ssuuppeerrvviissããoo aadduuaanneeiirraa ddiivviiddiiddaass eemm ppaarrtteess

Caso uma remessa que ainda permaneça sob supervisão aduaneira, seja dividida em 

partes, o original do DVCE é apresentado às autoridades aduaneiras competentes responsáveis 

pelo estabelecimento onde a remessa é dividida enquanto uma cópia do DVCE permanece no 

respectivo estabelecimento. 

A autoridade aduaneira competente, responsável pelo estabelecimento onde foram 

divididas as remessas, emite uma fotocópia autenticada do original do DVCE para 

acompanhar cada parte da remessa, onde se acrescentarão as informações sobre a quantidade 

ou o peso revistos, e poderá requerer que o operador do estabelecimento, onde a remessa é 

25 No entanto, no caso de remessas de produtos em trânsito ou para armazenagem num entreposto, aprovado nos 
termos do n.º 4 do artigo 12.º ou do artigo 13.º da Directiva 97/78/CE, e com destino final fora da Comunidade, 
os documentos veterinários originais que acompanham a remessa à chegada continuarão a acompanhar a 
remessa, sendo apenas conservadas as cópias desses documentos no PIF. 
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dividida, conserve os registos para assegurar a rastreabilidade das diferentes partes da remessa 

num período máximo determinado de 3 anos. 

11..44.. OOrrggaanniizzaaççããoo ee SSeeqquuêênncciiaa ddooss CCoonnttrroollooss VVeetteerriinnáárriiooss

Nenhuma remessa proveniente de um país terceiro pode ser introduzida num dos 

territórios da Comunidade Europeia sem ter sido sujeita aos controlos veterinários exigidos na 

Directiva 97/78/CE e só será introduzida num desses territórios através de um PIF. 

Para garantia deste pressuposto, os interessados no carregamento devem comunicar 

antecipadamente aos veterinários do PIF onde os produtos irão ser apresentados, para o que 

devem fornecer uma descrição pormenorizada da remessa por escrito ou em suporte 

informático e preencher a primeira parte do DVCE. 

Os veterinários do PIF, de forma aleatória, procedem ao controlo dos manifestos dos 

barcos e dos aviões e verificam a sua concordância com as declarações e documentos 

apresentados. 

A autoridade aduaneira que depende geograficamente do PIF não autoriza o destino 

aduaneiro previsto das remessas senão em conformidade com as prescrições constantes na 

segunda parte do DVCE emitido pelo veterinário oficial, em que atesta os resultados dos 

referidos controlos para a remessa em causa. 

As inspecções físicas e controlos de identidade, com excepção dos controlos de 

selagem, são realizados nas instalações de inspecção e são efectuados de forma a evitar as 

contaminações cruzadas e, quando necessário, respeitam as condições de controlo da 

temperatura às quais os produtos são transportados. 

Sempre que sejam inspeccionados produtos não embalados destinados ao consumo 

humano, os controlos são realizados ao abrigo das condições meteorológicas, manipulados 

higienicamente e protegidos durante a descarga e a carga. 

As zonas de descarga, os espaços de inspecção e as instalações de armazenagem para o 

trânsito e o manuseamento de produtos destinados ao consumo humano e de subprodutos de 

origem animal são distintas de forma a impedir contaminações cruzadas. 

11..44..11.. EExxeeccuuççããoo ddooss ccoonnttrroollooss vveetteerriinnáárriiooss

Numa situação de entrada na comunidade europeia, para livre comercialização dos 

produtos provenientes de países terceiros no mercado europeu, o veterinário oficial efectua 

um controlo documental, de identidade e físico a fim de verificar o cumprimento da legislação 

relativamente aos documentos apresentados, para verificar a correspondência entre os 
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produtos e aqueles documentos e ainda para conferir o estado do produto em si, 

respectivamente. 

11..44..11..11.. CCoonnttrroolloo ddooccuummeennttaall ddooss pprroodduuttooss

Cada remessa é submetida a um controlo documental, independentemente do seu 

destino aduaneiro, a fim de determinar se as informações constantes dos certificados ou 

documentos veterinários originais ou de outros documentos originais exigidos na legislação 

veterinária correspondem às informações previamente comunicadas pelo interessado no 

carregamento e se os dados constantes dos certificados ou dos documentos oferecem as 

garantias exigidas. 

Certificação dos produtos no país de origem 

A certificação dos produtos é feita pela autoridade competente do país terceiro em 

conformidade com o Anexo IV da Directiva 2002/99/CE26. 

O representante da autoridade competente do país de expedição que emitir um 

certificado de acompanhamento de uma remessa de produtos de origem animal deve assinar o 

certificado e garantir que lhe foi aposto um carimbo oficial, sendo o requisito aplicável a 

todas as folhas do certificado, caso tenha mais do que uma. 

Ao entrarem na Comunidade, as remessas devem vir acompanhadas da versão original 

do certificado. Os certificados devem ser constituídos por uma só folha de papel, duas ou mais 

páginas que sejam parte integrante e inseparável de uma única folha de papel ou uma 

sequência de páginas numeradas de forma a indicar que cada uma delas constitui parte 

integrante de uma sequência finita (“página actual” da “página total”). 

Os certificados têm de ser emitidos antes da remessa, a que dizem respeito, abandonar 

o controlo da autoridade competente do país de expedição e devem ostentar um número de 

identificação único e assim quando o certificado for constituído por uma sequência de páginas 

o número deve constar em cada uma delas. 

Os certificados devem ser redigidos na língua ou línguas oficiais do Estado-Membro 

de destino e do Estado-Membro em que é efectuada a inspecção fronteiriça ou ser 

acompanhados de uma tradução certificada nessa (s) língua (s). Para Portugal a língua oficial 

exigida é a portuguesa, contudo, o veterinário oficial do PIF pode aceitar a utilização de 

documentos escritos em Inglês, Francês ou Castelhano, como assim o entenda. 

26 JO L 18 de 23/1/2003, p. 11. 
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Controlo documental 

Os controlos documentais27 são realizados em conformidade com o Anexo I do 

Regulamento (CE) n.º 136/2004. 

Como qualquer outra autoridade veterinária competente de um dos Estados-Membros 

da União Europeia, em Portugal a DGV, em relação a cada remessa de produtos, verifica o 

tratamento ou a utilização, previsto e aprovado, a que se destinam as mercadorias e que cada 

um dos certificados ou documentos relativos à saúde animal ou à saúde pública que 

acompanha uma remessa de produtos originários de países terceiros apresentado no PIF de 

entrada seja objecto de um controlo destinado a confirmar se, conforme o caso: 

- Se trata de um certificado ou documento original; 

- Diz respeito a um país terceiro autorizado a exportar para a Comunidade28; 

- A sua apresentação e o seu conteúdo correspondem ao modelo estabelecido 

para o produto e país terceiro em questão29; 

- Está conforme com os princípios gerais de certificação dos produtos no país de 

origem, se foi inteiramente preenchido e se está assinado pelo veterinário 

oficial ou, se for caso disso, pelo representante da autoridade oficial, e 

menciona, de forma legível e em maiúsculas, o seu nome e cargo, bem como 

ostenta o carimbo sanitário oficial do país terceiro e a assinatura oficial, numa 

cor diferente da utilizada nas outras menções impressas no certificado, ou no 

caso dos certificados electrónicos, que a assinatura e o carimbo são inseridos 

através de um sistema seguro; 

- Diz respeito a um estabelecimento ou uma embarcação autorizados ou 

registados, aptos a exportar para a Comunidade30. 

A primeira parte do DVCE tem de estar correctamente preenchida e a informação dela 

constante corresponder à informação contida noutros documentos oficiais pertinentes que 

acompanham a remessa. 

11..44..11..22.. CCoonnttrroolloo ddee iiddeennttiiddaaddee ddooss pprroodduuttooss

Durante os controlos veterinários a aplicar a produtos importados31 de países terceiros, 

o veterinário oficial após o controlo documental efectua um controlo de identidade de cada 

27 Previstos no n.º 3 do artigo 4.º da Directiva 97/78/CE. 
28 No caso dos produtos não harmonizados, para o Estado-Membro em questão. 
29 Idem. 
30 Ibdem. 
31 Com excepção dos casos específicos nos artigos 9.º a 15.º do Regulamento (CE) n.º 136/2004 da Comissão, de 
22 de Janeiro de 2004. 
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remessa, para verificar se os produtos correspondem aos dados constantes dos certificados ou 

dos documentos que acompanham a remessa. 

Sempre que os produtos de origem animal são transportados em contentores, faz-se a 

verificação dos selos apostos pelo veterinário oficial (ou pela autoridade competente) do país 

de origem. Nos casos em que a legislação comunitária os exija, verifica-se se os mesmos se 

encontram intactos e se os dados neles constantes correspondem aos escritos nos certificados 

ou nos documentos que acompanham a remessa. 

Para todos os tipos de produtos, realiza-se o controlo da presença das estampilhas, 

marcas oficiais ou marcas de salubridade que identificam o país e o estabelecimento de 

origem, da sua conformidade com as do certificado ou do documento e, adicionalmente, o 

controlo da rotulagem específica prevista na legislação veterinária relativo aos produtos 

embalados ou acondicionados. 

11..44..11..33.. CCoonnttrroolloo ffííssiiccoo ddooss pprroodduuttooss

O controlo físico dos produtos animais visa garantir que os produtos estejam sempre 

num estado conforme com o mencionado no certificado ou documento veterinário, em 

conformidade com o Anexo III da Directiva 97/78/CE do conselho, e visa verificar as 

garantias de origem certificadas pelo país terceiro e confirmar que o transporte subsequente 

não alterou as condições garantidas à partida através do recurso aos exames sensoriais (por 

exemplo, cheiro, cor, consistência, sabor), ensaios físicos ou químicos simples (corte, 

descongelação, cozedura) e ensaios laboratoriais centrados na pesquisa de resíduos, agentes 

patogénicos, contaminantes e provas de deterioração. 

Sejam quais forem os tipos de produtos contidos nas remessas, procede-se a: 

- Verificação das condições e dos meios de transportes e o controlo destinado a 

averiguar se foram respeitadas, durante o transporte, as temperaturas exigidas 

pela legislação comunitária; 

- Comparação entre o peso real da remessa e o valor indicado no certificado ou 

documento veterinário, se necessário recorrendo à pesagem da totalidade da 

remessa; 

- Verificação cuidadosa dos materiais de embalagem bem como de todas as 

menções (estampilhas, rotulagem) que neles constam, de modo a comprovar a 

sua conformidade com a legislação comunitária; 

- O exame de toda uma série de embalagens ou, para os produtos a granel, 

colheita de amostras para a realização de exames sensoriais, bem como de 
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ensaios físico-químicos e laboratoriais32 e disponibilização das remessas 

quando os resultados dos ensaios de laboratório efectuados por amostragem 

não são imediatamente disponíveis e quando não houver qualquer risco 

imediato para a saúde pública ou animal33; 

- Descarregamento total do meio de transporte quando a técnica de carregamento 

é tal que não permita aceder à totalidade da remessa por um descarregamento 

parcial, o controlo por amostragem revelar algumas irregularidades, a remessa 

precedente apresentar algumas irregularidades ou o veterinário suspeitar de 

eventuais irregularidades. 

Terminado o controlo físico, a DGV atesta o controlo da remessa, fechando e selando 

oficialmente todas as embalagens abertas e voltando a selar todos os contentores com menção 

do número do selo no DVCE. 

11..44..11..44.. CCoonnttrroolloo llaabboorraattoorriiaall ddooss pprroodduuttooss

Em conformidade com o Anexo II do Regulamento (CE) n.º 136/2004, os controlos 

laboratoriais e as análises das amostras oficiais previstos na Directiva 97/78/CE seguem as 

seguintes regras:

- Cada Estado-Membro submete as remessas a um plano de vigilância para 

verificação da conformidade com a legislação comunitária ou, quando 

aplicável, com a legislação nacional, nomeadamente para detectar resíduos, 

agentes patogénicos ou outras substâncias perigosas para o Homem, animais 

ou para o ambiente34; 

- Quando são realizados ensaios aleatórios no âmbito dos planos de vigilância, 

referidos no parágrafo anterior, e não haja suspeitas de perigo imediato para a 

saúde pública ou animal, a remessa submetida a ensaio é introduzida em livre 

prática antes de se receberem resultados laboratoriais35; 

- Quando os ensaios laboratoriais são realizados com base numa suspeita de 

irregularidade, em informações disponíveis, numa notificação prévia do 

32 Os testes devem incidir sobre uma série de amostras repartidas pela totalidade da remessa, se necessário após 
descarregamento parcial que possibilite o acesso a toda a remessa, e deve incidir sobre 1% das peças ou 
embalagens da remessa, com um mínimo de duas e um máximo de dez, contudo, em função dos produtos e das 
circunstâncias, os serviços veterinários podem impor controlos mais alargados, e para os produtos a granel, 
deverão colher-se, pelo menos, cinco amostras repartidas pela remessa. 
33 No entanto, quando os ensaios de laboratório forem efectuados por suspeita de irregularidade ou quando 
ensaios anteriores tiverem dado resultados positivos, as remessas só serão disponibilizadas depois de se verificar 
que os resultados dos testes são negativos. 
34 Os planos de vigilância devem ser baseados na natureza dos produtos e no risco que apresentam, tendo em 
conta todos os parâmetros de vigilância pertinentes, tais como os resultados de vigilâncias anteriores. 
35 Em todos os casos, o DVCE que acompanha a remessa deve ser anotado e a DGV no local de destino (Divisão 
de Intervenção Veterinária) deve ser notificada. 
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RASFF ou numa medida de salvaguarda e quando os ensaios dizem respeito a 

uma substância ou um agente patogénico que represente um risco directo ou 

imediato para a saúde animal ou pública, o veterinário oficial responsável que 

realizou o ensaio adia a aprovação veterinária ou a disponibilização da remessa 

até se receberem os resultados satisfatórios dos ensaios laboratoriais36. 

Em todos os casos, sendo os resultados favoráveis ou não, a Comissão Europeia deve 

receber mensalmente todos os resultados dos ensaios laboratoriais realizados nos PIF de cada 

Estado-Membro. 

11..44..22.. EEmmiissssããoo ddoo cceerrttiiffiiccaaddoo ppeelloo VVeetteerriinnáárriioo ooffiicciiaall

Após a realização dos controlos veterinários necessários, o veterinário oficial emite o 

DVCE para a remessa de produtos em causa, um certificado que atesta os resultados dos 

referidos controlos, de acordo com o modelo previsto no Anexo III do Regulamento (CE) n.º 

136/2004, que é preenchido através do sistema informático TRACES.

Quando a remessa satisfaz as condições de importação, o veterinário oficial fornece à 

pessoa interessada uma cópia autenticada dos certificados ou documentos originais e emitirá o 

DVCE atestando que a remessa satisfaz as referidas condições. Quando não satisfaz, o 

veterinário oficial emite o DVCE a atestar que a remessa não satisfaz as condições necessárias 

para serem introduzidas na Comunidade Europeia e notifica a DGV entregando uma cópia 

autenticada em como a remessa foi rejeitada. 

O DVCE deve acompanhar a remessa enquanto esta permanecer sob a vigilância 

aduaneira devendo, neste caso, o referido documento fazer referência ao documento aduaneiro 

e em caso de importação até ao primeiro estabelecimento ou até ao primeiro centro ou 

organização de destino. Porém, se a remessa for dividida em várias partes, o disposto 

anteriormente será aplicável a cada uma das partes. 

11..44..33.. CCoooorrddeennaaççããoo ccoomm oouuttrrooss sseerrvviiççooss rreessppoonnssáávveeiiss ppeellaa aapplliiccaaççããoo ddaa lleeggiissllaaççããoo

A autoridade competente e os veterinários oficiais de cada Estado-Membro coordenam 

a sua actividade com outros serviços responsáveis pela aplicação da legislação de forma a 

recolherem todas as informações pertinentes relativas à introdução de produtos de origem 

animal. Aplica-se em particular às informações detidas pelos serviços aduaneiros, às 

informações constantes dos manifestos de navios, embarcações ou aviões e outras fontes de 

informação ao dispor dos operadores comerciais portuários ou aeroportuários. 

36 Neste caso, a remessa permanecerá sob controlo das Autoridades ou sob a responsabilidade do veterinário 
oficial ou agente oficial designado do PIF que tiver efectuado os controlos veterinários. 
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A autoridade competente de cada Estado-Membro deve ter acesso às bases de dados 

dos serviços aduaneiros ou às partes pertinentes dessas bases e os sistemas de tecnologias da 

informação utilizados pela mesma autoridade devem, na medida do possível e conforme 

apropriado, ser integrados com os sistemas dos serviços aduaneiros e com os dos operadores 

comerciais, de modo a acelerar a transferência de informações. 

A DGV é a autoridade que deve assegurar a cooperação entre os diversos serviços 

implicados na inspecção de produtos provenientes de países terceiros, para assegurar que 

todos os produtos de origem animal que entram na Comunidade, através de Portugal, sejam 

submetidos aos controlos veterinários necessários. 

11..44..44.. SSiittuuaaççõõeess eessppeeccííffiiccaass ddooss ccoonnttrroollooss vveetteerriinnáárriiooss

11..44..44..11.. TTrraannssbboorrddoo

As remessas que se destinem à importação para um dos territórios da comunidade, que 

chegam a um PIF mas se destinam a serem importadas através de outro PIF situado no mesmo 

território ou situado no território de outro Estado-Membro, são sujeitas a um controlo de 

identidade e a um controlo físico no PIF de destino desde que o transporte seja efectuado por 

via marítima ou aérea conforme se tratem de PIF portuários ou aeroportuários, 

respectivamente. 

Procedimentos a seguir no PIF de entrada: 

� Armazenagem das remessas num período mínimo de 12 horas ou máximo de 

48 horas num aeroporto e mínimo de 7 dias ou máximo de 20 dias num 

porto, sob o controlo da autoridade competente na zona aduaneira do porto 

ou aeroporto, enquanto aguarda reexpedição para outro PIF por via marítima 

ou aérea; 

� Sujeitar as remessas a um controlo documental seja o transbordo directo, 

através de comunicação directa entre os meios de transportes, ou indirecto 

depois de se sujeitarem as remessas a uma descarga no PIF de entrada; 

� A título excepcional, por motivos de perigo para a saúde animal e a saúde 

pública, efectuar um controlo documental dos produtos com base no 

certificado ou no documento veterinário de origem ou em qualquer outro 

documento original que acompanhe a remessa em causa ou em cópia 
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autenticada desses documentos e sem prejuízo do disposto no artigo 20.º da 

Directiva 97/78/CE37. 

Caso sejam excedidos os períodos máximos acima referidos, o PIF de entrada deverá 

efectuar a totalidade dos controlos, emitindo a decisão quanto ao destino da remessa com os 

resultados dos mesmos controlos. 

11..44..44..22.. TTrrâânnssiittoo ppeellaa UUnniiããoo EEuurrooppeeiiaa

Um Estado-Membro só autorizará, em nome de todos os Estados-Membros pelos quais 

os produtos irão transitar, o trânsito de remessas de um país terceiro para outro país terceiro 

quando as remessas provierem de um país terceiro do qual não seja proibido introduzir os 

produtos nos territórios da União Europeia, o trânsito apenas for autorizado pelo veterinário 

oficial do PIF do Estado-Membro em que a remessa entra pela primeira vez num dos 

territórios ou o interessado no carregamento tiver assumido o compromisso de tomar de novo 

posse da remessa caso os produtos sejam recusados e encaminhá-los para a respectiva 

eliminação38. 

A autorização dada pelo Estado-Membro está sujeita ao cumprimento das seguintes 

condições: 

- As remessas apresentadas em regime de trânsito no PIF devem ser 

acompanhadas dos certificados ou dos documentos e casualmente de traduções 

autenticadas; 

- As remessas de produtos devem ser apresentadas no referido PIF para serem 

submetidas ao controlo documental e ao controlo de identidade39; 

- Caso transite pelos territórios da comunidade Europeia por via ferroviária, 

rodoviária ou fluvial, as remessas: serão expedidas sob vigilância aduaneira40

até ao ponto de saída da Comunidade, acompanhadas do documento de origem 

e do certificado veterinário; serão transportadas sem ruptura de carregamento 

nem fraccionamento depois de terem abandonado o PIF de chegada, em 

veículos ou contentores selados pelas autoridades e não é autorizada nenhuma 

37 O veterinário oficial ou a autoridade competente, em caso de suspeita de não cumprimento da legislação 
veterinária ou de dúvidas quanto à identidade ou ao destino real do produto, à correspondência entre o produto e 
as garantias previstas para esse tipo de produtos e ao cumprimento das garantias de saúde pública ou animal, 
estipuladas pela legislação comunitária, deve proceder a todos os controlos veterinários que considerarem 
adequados para confirmação ou informação da suspeita. Os produtos controlados devem permanecer sob 
controlo da autoridade competente até ao resultado dos controlos. Em caso de confirmação da suspeita, devem 
ser reforçados os controlos sobre os produtos da mesma origem. 
38 Através da destruição dos produtos nas instalações previstas para o efeito, nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1774/. 
39 Em casos excepcionais em que possa haver risco para a saúde pública ou animal, ou quando existam suspeitas 
de irregularidades, devem ser efectuados controlos físicos suplementares. 
40 Em conformidade com o procedimento T1 previsto no Regulamento (CEE) n.º 2913/92. 
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manipulação durante o transporte; e sairão da Comunidade através de um PIF 

no prazo máximo de trinta dias após a sua saída do PIF de entrada41. 

A DGV pode conceder derrogações aos controlos documentais e aos controlos de 

identidade para o transporte marítimo ou aéreo quando as remessas não sejam descarregadas, 

sem prejuízo do disposto no artigo 20.º da Directiva 97/78/CE42 o controlo limitar-se ao 

exame do manifesto de bordo, e quando sejam objecto de transbordo de um avião para outro 

ou de um navio para outro dentro da zona aduaneira do mesmo porto ou aeroporto. 

O veterinário oficial que autorizou o transporte informará o veterinário oficial do PIF 

de saída através do sistema TRACES; enquanto o veterinário oficial do PIF de saída, por sua 

vez, atestará no certificado que as remessas em causa saíram da Comunidade e enviará, 

através do mesmo sistema, a cópia do documento ao PIF de entrada43. 

11..44..44..33.. RReemmeessssaass ddeessttiinnaaddaass aa uummaa zzoonnaa ffrraannccaa,, eennttrreeppoossttoo ffrraannccoo oouu eennttrreeppoossttoo

aadduuaanneeiirroo

As remessas de produtos provenientes de países terceiros e destinadas a uma zona 

franca, entreposto franco ou entreposto aduaneiro só podem ser admitidas pela DGV se o 

interessado no carregamento tiver previamente declarado que o destino final das mesmas é a 

colocação em livre prática num dos territórios da Comunidade ou outro destino final a 

especificar e se os produtos que compõem a remessa cumprem as condições de importação. 

Portanto, na ausência de uma menção exacta do destino final o produto é considerado como 

destinado a ser colocado em livre prática num dos territórios da Comunidade. 

As remessas mencionadas anteriormente são submetidas no PIF de entrada a um 

controlo documental, a um controlo de identidade e a um controlo físico a fim de verificar se 

tais produtos cumprem ou não as referidas condições de importação44. 

41 Salvo a derrogação geral concedida segundo o procedimento previsto no n.º 4 da Directiva 97/78/CE, para 
atender a situações de afastamento geográfico devidamente fundamentadas. 
42 O veterinário oficial ou a autoridade competente, em caso de suspeita de não cumprimento da legislação 
veterinária ou de dúvidas quanto à identidade ou ao destino real do produto, à correspondência entre o produto e 
as garantias previstas para esse tipo de produtos e ao cumprimento das garantias de saúde pública ou animal, 
estipuladas pela legislação comunitária, procederão a todos os controlos veterinários que considerarem 
adequados para confirmação ou informação da suspeita. Os produtos controlados devem permanecer sob 
controlo da autoridade competente até ao resultado dos controlos. Em caso de confirmação da suspeita, devem 
ser reforçados os controlos sobre os produtos da mesma origem. 
43 Caso o veterinário oficial do PIF pelo qual tenham sido introduzidas as remessas não seja informado, no prazo 
previsto anteriormente, da saída dos produtos dos territórios da Comunidade, dará conhecimento do facto à 
autoridade aduaneira competente, que procederá a todas as investigações necessárias para determinar o destino 
real dos produtos. 
44 O controlo físico não será exigido, excepto em caso de suspeitas fundamentadas de risco para a saúde pública 
ou para a saúde animal, quando o controlo documental permitir verificar que os produtos em causa não cumprem 
as exigências comunitárias. 
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Estas remessas devem ser acompanhadas pelos originais dos certificados sanitários e 

se necessários deverão ser anexas a estes documentos traduzidos e autenticados. 

Amostras aprovadas 

Se, por ocasião dos controlos mencionados, se verificar que as exigências 

comunitárias foram cumpridas, o veterinário oficial do PIF emite o DVCE, conjugado com os 

documentos aduaneiros, em como os produtos da remessa são aptos à colocação em livre 

prática. Assim, as autoridades competentes veterinárias e aduaneiras do PIF autorizam a 

admissão num entreposto situado numa zona franca, num entreposto franco ou num 

entreposto aduaneiro  

Amostras não aprovadas 

Se, por ocasião dos controlos mencionados, se verificar que os produtos não 

satisfazem as exigências comunitárias, o veterinário oficial do PIF emite o certificado, 

conjugado com os documentos aduaneiros, em como os produtos não são aptos à colocação 

em livre prática. Nestes casos, as autoridades aduaneiras e veterinárias do PIF só podem 

autorizar a admissão num entreposto situado numa zona franca, num entreposto franco ou 

num entreposto aduaneiro se os produtos não forem provenientes de um país terceiro objecto 

de proibição de exportar para a Comunidade Europeia ou os entrepostos das zonas francas e 

os entrepostos francos ou aduaneiros estiverem aprovados pela autoridade competente para a 

armazenagem dos produtos. 

11..55.. PPoossttooss ddee IInnssppeeccççããoo FFrroonntteeiirriiççooss

Os PIF são designados e aprovados em conformidade com o artigo 6.º da Directiva 

97/78/CE, para a realização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de países 

terceiros que chegam à fronteira de um dos territórios da União Europeia enumerados no 

Anexo I da respectiva Directiva. 

11..55..11.. CCoonnssttiittuuiiççããoo ddooss PPoossttooss ddee IInnssppeeccççããoo FFrroonntteeiirriiççooss

As condições exigidas para os PIF obterem a aprovação comunitária são elaboradas de 

acordo com o Anexo II da Directiva 97/78/CE e, sem prejuízo do referido Anexo, os PIF são 

aprovados e mantêm a aprovação em conformidade com as especificações da Decisão 

2001/812/CE e do seu Anexo. 
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Porém, no caso de produtos que não se encontrem totalmente harmonizados na 

legislação comunitária em matéria de higiene serão aplicadas as exigências nacionais 

complementares neste domínio. 

Os PIF da União Europeia para conseguirem a aprovação e a manutenção devem 

usufruir das seguintes infra-estruturas mínimas: 

- Escritório munido de equipamentos de comunicação, com a documentação 

necessária e capacidade de arquivo suficiente para os documentos relativos à 

inspecção dos produtos; 

- Instalações de apoio constituídas por vestuários e instalações sanitárias; 

- Área de descarga dos veículos de transporte das remessas, confinada ou 

coberta45; 

- Sala de inspecção dos produtos e de recolha de amostras para a realização de 

ensaios complementares; 

- Salas ou áreas de armazenagem adequadas que permitem manter as remessas 

retidas congeladas, refrigeradas ou à temperatura ambiente, sob controlo do 

veterinário oficial, na pendência de resultados de ensaios laboratoriais ou de 

outras pesquisas; 

- Zonas de descarga, espaços de inspecção e instalações de armazenagem 

distintas46 para o trânsito de produtos destinados ao consumo humano e de 

subprodutos de origem animal. 

Os Estados-Membros, para além das instalações primárias, podem propor a criação de 

centros de inspecção adicionais nos PIF já existentes após parecer da autoridade competente 

em como os mesmos estão conformes com a Decisão 2001/812/CE e as instalações são 

adequadas à quantidade e ao tipo dos diversos produtos que transitam pelo centro47. 

45 Com excepção no caso de remessas de lã não transportadas em contentores, proteínas animais transformadas a 
granel não destinadas ao consumo humano, estrume ou guano a granel e óleos e gorduras líquidas a granel, 
transportados em navios, a que não se aplica a exigência da cobertura. 
46 Por derrogação a esta exigência, no caso de PIF oficialmente aprovados e restritos a produtos embalados, as 
áreas de descarga podem ser comuns, na condição de, após esta fase, se observar uma estrita separação dos 
produtos destinados ao consumo humano dos restantes produtos, de forma a evitar a contaminação cruzada (por 
derrogação do respectivo n.º 4 do artigo 4.º da Decisão n.º 2001/812/CE da Comissão e com base numa 
avaliação do risco pela autoridade competente, os PIF por onde transite um número limitado de remessas de 
qualquer categoria, tanto de produtos para consumo humano como de produtos não destinados ao consumo 
humano, podem utilizar as mesmas instalações de descarga, inspecção e armazenagem para todos os produtos 
para os quais o posto tenha sido aprovado, na condição de existir um intervalo de tempo entre remessas 
consecutivas e de se proceder à limpeza e desinfecção adequadas das instalações entre a manipulação e o 
controlo das remessas, se necessário). Tal derrogação e a avaliação do risco subjacente devem ser notificadas à 
Comissão. 
47 Se um PIF compreender diversos centros de inspecção, estes últimos deverão estar localizados na mesma zona 
de inspecção fronteiriça e na mesma zona ou circunscrição aduaneira que o PIF a que se encontram adstritos 
estar localizado a uma distância operacional razoável do escritório central designado do PIF, devendo provar-se 
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As alterações nas infra-estruturas, no funcionamento do PIF ou centro de inspecção 

que integre, que tenham incidência na afectação oficial do mesmo devem ser notificadas à 

Comissão e quando motivos graves, em especial casos de saúde pública ou animal, o 

exigirem, um Estado-Membro pode suspender a aprovação de um PIF localizado no seu 

território, devendo informar a Comissão e os outros Estados-Membros da suspensão e dos 

seus motivos. 

Em Portugal, o PIF fica sob a autoridade de um veterinário oficial nomeado pela 

Direcção Geral de Veterinária (DGV), que assume efectivamente a responsabilidade pelos 

controlos, bem como pela actualização dos dados constantes no sistema TRACES. 

11..55..22.. LLooccaalliizzaaççããoo ddooss PPoossttooss ddee IInnssppeeccççããoo FFrroonntteeiirriiççooss

A localização do PIF deve estar na proximidade imediata do ponto de entrada de um 

dos territórios da União Europeia e num espaço designado ou aprovado pelas autoridades 

aduaneiras. Contudo, pode aceitar-se que o PIF esteja situado a uma certa distância do ponto 

de entrada, caso as limitações geográficas o exijam. Em Portugal, não havendo fronteiras 

terrestres com países terceiros, todos os PIF estão localizados em portos ou aeroportos. O 

território português abrange o continente, o arquipélago dos Açores e a ilha da Madeira. 

IIlluussttrraaççããoo 11:: Localização dos Postos de Inspecção Fronteiriços em Portugal 

que se encontram sob a supervisão do veterinário oficial e manter um registo específico das remessas 
examinadas no centro. Os centros de inspecção não são obrigados a possuir infra-estruturas de arquivo, um 
terminal do sistema TRACES, ou uma fotocopiadora, ou toda a legislação e documentação relativas aos 
controlos veterinários, mas apenas os documentos importantes e necessários aos controlos veterinários 
efectuados no centro. 

Os portos autorizados são o do 

Porto, Lisboa, Viana do Castelo, 

Aveiro, Peniche, Setúbal, Sines, Horta, 

Ponta Delgada e Caniçal. Os 

aeroportos autorizados estão em 

Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e 

Funchal. 
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11..55..33.. DDooccuummeennttaaççããoo ddooss PPoossttooss ddee IInnssppeeccççããoo FFrroonntteeiirriiççooss

O veterinário oficial responsável pelos controlos no PIF deve ter à sua disposição, pelo 

menos, os documentos descritos abaixo, para efectuar da melhor forma possível os controlos 

veterinários nas importações: 

- Lista actualizada dos países terceiros, ou partes dos mesmos, autorizados a 

enviar produtos para a Comunidade ou, se aplicável, para determinados 

Estados-Membros; 

- Exemplar das várias decisões da Comunidade ou dos Estados-Membros que 

estabelecem um modelo de certificado de saúde pública/sanidade animal ou 

qualquer outro documento que deva acompanhar os produtos dos países 

terceiros de expedição até à Comunidade ou, se for caso disso, até 

determinados Estados-Membros e de quaisquer decisões de salvaguarda que 

proíbam ou restrinjam a importação de produtos não harmonizados; 

- Lista actualizada dos estabelecimentos em países terceiros autorizados a 

expedir produtos para a Comunidade ou dos estabelecimentos nacionais 

autorizados, o caso de produtos não harmonizados, dos PIF incluindo as 

valências de aprovação dos mesmos, das zonas francas, entrepostos francos e 

entrepostos aduaneiros aprovados em todos os Estados-Membros e dos 

estabelecimentos aprovados para a recepção dos produtos em trânsito por um 

determinado Estado-Membro; 

- Legislação comunitária actualizada relativa aos produtos e procedimentos 

abrangidos por controlos veterinários. 

Os referidos documentos são disponibilizados pelo veterinário oficial a todos os 

veterinários oficiais do PIF de que é responsável, para que todos estejam actualizados 

relativamente aos estatutos sanitários dos países terceiros e aos casos constantes no sistema de 

alerta rápido para alimentos para consumo humano e animal (RASFF) relativo aos produtos 

das remessas apresentadas ao PIF, ao país de expedição ou à empresa expedidora. 

11..66.. RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddaass ddiiffeerreenntteess eennttiiddaaddeess nnaass iimmppoorrttaaççõõeess

11..66..11.. RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddoo IImmppoorrttaaddoorr

A União Europeia, através das disposições legais adoptadas, torna possível a livre 

circulação de mercadorias no seu espaço económico responsabilizando os operadores da 

cadeia comercial pelo cumprimento das exigências em vigor, pois compete ao importador 

assegurar que o produto apresente os mesmos níveis de segurança exigidos na comunidade. 
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O operador de uma empresa do sector alimentar ao considerar, ou mediante certezas, 

crer que um género alimentício por si importado, transformado e/ou distribuído não está em 

conformidade com os requisitos de segurança dos géneros alimentícios, deverá dar 

imediatamente início a procedimentos destinados a retirar do mercado o género alimentício 

em causa. 

Quando o produto problemático tiver deixado de estar sob o controlo imediato desse 

mesmo operador inicial e houver a possibilidade do produto em questão ter chegado aos 

consumidores, o referido operador deve informar de forma eficaz e precisa o motivo da 

retirada e, se necessário, proceder à recolha dos produtos já fornecidos e do facto deve 

informar a DGV. 

Os operadores devem informar as autoridades competentes das medidas tomadas a fim 

de prevenir quaisquer riscos para o consumidor final e não devem impedir nem dissuadir 

ninguém de cooperar com as autoridades competentes, em conformidade com a legislação e a 

prática jurídica nacionais sempre que tal possa impedir ou eliminar um risco suscitado por um 

produto de origem animal. 

Porém, diversas iniciativas tomadas pela União Europeia tendem a minimizar o 

impacto e as dificuldades com que se deparam os operadores que importam produtos de 

origem animal de países terceiros, nomeadamente a aprovação a priori dos estabelecimentos 

para os produtos de origem animal, cujas listas são permanentemente actualizadas e 

disponibilizadas no sistema TRACES. 

Os Estados-Membros criam disposições legais impondo condições em termos de 

certificados veterinários ou outros requisitos de certificação e são realizadas missões do Food 

& Veterinary Office para avaliar os sistemas e disposições em termos de segurança alimentar 

nos países exportadores (Gaspar, 2007). 

11..66..22.. RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddooss ppaaíísseess tteerrcceeiirrooss

Só podem figurar da lista de países terceiros, os países a partir dos quais podem ser 

importados produtos específicos para um dos territórios da Comunidade se as autoridades 

fornecerem garantias adequadas no que diz respeito ao cumprimento da legislação 

comunitária em matéria de alimentos para animais e de géneros alimentícios ou das normas 

relativas à saúde dos animais ou à equivalência das mesmas. 

O país terceiro exportador deverá apresentar, em conformidade com o exigido pela 

Comunidade, a legislação do sector em causa, a estrutura e organização da autoridade 

competente e dos serviços de controlo e os poderes de que dispõem. 
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Os respectivos países terceiros deverão garantir: a aplicação da legislação em causa; a 

existência de controlos oficiais adequados; uma regularidade e rapidez nas informações sobre 

a existência de perigos relacionados com alimentos para animais e géneros alimentícios e com 

animais vivos; que as condições aplicadas aos estabelecimentos a partir dos quais podem ser 

importados para a Comunidade alimentos para animais e géneros alimentícios são conformes 

ou equivalentes aos requisitos comunitários da legislação em matéria de alimentos para 

animais e de géneros alimentícios; e ainda, a elaboração e manutenção da actualização de uma 

lista de tais estabelecimentos. 

A lista dos estabelecimentos e as respectivas versões actualizadas devem ser 

comunicadas sem demora à Comissão e os estabelecimentos devem estar sujeitos a controlos 

regulares e eficazes pela autoridade competente. 

11..66..33.. RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddaa CCoommiissssããoo EEuurrooppeeiiaa

A comissão é responsável por solicitar aos países terceiros que tencionem exportar 

produtos para a Comunidade que forneçam informações exactas e actualizadas sobre a 

organização e a gestão dos sistemas de controlo sanitário. 

Essas informações incluem: quaisquer regulamentações sanitárias ou fitossanitárias 

adoptadas ou propostas nos seus territórios; quaisquer procedimentos de controlo e inspecção, 

regimes de produção e quarentena e procedimentos relativos à tolerância no que respeita aos 

pesticidas e à homologação dos aditivos alimentares, aplicados nos seus territórios; quaisquer 

procedimentos de avaliação dos riscos, factores tidos em consideração, bem como a 

determinação do nível adequado de protecção sanitária ou fitossanitária; ou se for caso disso, 

qualquer seguimento dado às recomendações feitas no âmbito dos controlos comunitários em 

países terceiros referidos no artigo 46.º do Regulamento (CE) n.º 882/2004. 

As informações citadas anteriormente devem ser proporcionadas à natureza das 

mercadorias e podem ter em conta a situação e estrutura específica do país terceiro, bem como 

a natureza dos produtos exportados para a Comunidade e devem também dizer respeito aos 

resultados dos controlos nacionais das mercadorias destinadas a exportação para a 

Comunidade e as alterações importantes introduzidas na estrutura e no funcionamento dos 

sistemas de controlo em questão, nomeadamente para cumprir os requisitos ou as 

recomendações comunitários. 

11..66..44.. RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess

Todos os aspectos abordados durante a primeira parte desta dissertação relativa aos 

controlos veterinários nas importações de produtos de origem animal têm uma relação estreita 
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com os deveres e responsabilidades das autoridades competentes, em particular a DGV e os 

Postos de Inspecção Fronteiriços. 

Contudo, os Estados-Membros devem notificar a Comissão Europeia das disposições 

aplicáveis às infracções à legislação em matéria de alimentos para animais e de géneros 

alimentícios, bem como de qualquer alteração subsequente que as afecte. 
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Parte II 

ENQUADRAMENTO DO TEMA

IIMMPPOORRTTAAÇÇÃÃOO DDEE SSUUBBPPRROODDUUTTOOSS TTÉÉCCNNIICCOOSS DDEE OORRIIGGEEMM AANNIIMMAALL
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22.. SSUUBBPPRROODDUUTTOOSS DDEE OORRIIGGEEMM AANNIIMMAALL

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1774/2002, por subprodutos de origem animal 

entendem-se os derivados de produtos de origem animal como as carcaças ou partes de 

carcaças de animais ou produtos de origem animal não destinados ao consumo humano 

directo incluindo os óvulos, embriões e sémen, com excepção dos excrementos animais e das 

sobras de cozinha e de mesa. 

As regras sanitárias aplicáveis aos subprodutos animais, incluindo os requisitos 

aplicáveis às importações, são estabelecidas pelo regulamento (CE) n.º 1774/2002 do 

Parlamento e do Conselho Europeu, de 3 de Outubro de 2002, que fixa regras mínimas a nível 

Europeu, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de tomarem medidas mais rigorosas 

ou que abranjam produtos excluídos do seu âmbito de aplicação. 

O referido diploma vem estabelecer as regras de sanidade animal e de saúde pública 

relativas à recolha, ao transporte, à armazenagem, ao manuseamento, à transformação e à 

utilização ou eliminação de subprodutos animais, a fim de evitar que esses produtos 

apresentem um risco para a sanidade ou a saúde pública, e ainda as regras relativas à 

colocação no mercado e, em certos casos específicos, à exportação e ao trânsito de 

subprodutos animais e dos produtos deles derivados, referidos nos Anexos VII48 e VIII49, não 

afectando a legislação veterinária aplicável à erradicação e ao controlo de certas doenças. 

Os capítulos enquadrados nesta parte da presente dissertação visam esclarecer as 

questões relativas à classificação dos subprodutos de origem animal, o destino de cada 

subproduto de acordo com a sua categoria e as disposições aplicáveis às importações de certos 

subprodutos técnicos e produtos deles derivados, especificamente as regras de importação de 

subprodutos técnicos de origem animal, para uma melhor compreensão dos capítulos 

constantes na última parte da dissertação. 

22..11.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddooss ssuubbpprroodduuttooss ddee oorriiggeemm aanniimmaall

Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1774/2002, os subprodutos foram 

separados em três categorias de risco para, assim, simplificar o trabalho de classificação dos 

níveis de risco que podem estar contidos em cada material de origem animal. 

48 Referente aos requisitos de higiene específicos aplicáveis à transformação e à colocação no mercado de 
proteínas animais transformadas e de outros produtos transformados que possam ser utilizados na alimentação 
animal. 
49 Referente aos requisitos aplicáveis à colocação no mercado de alimentados para animais de companhia, ossos 
de couro e subprodutos técnicos. 
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22..11..11.. CCaatteeggoorriiaa 11

Esta categoria inclui as matérias que apresentam um nível de risco elevado do qual 

pode resultar a transmissão de uma doença fatal para o Homem ou para os animais sem 

possibilidade de tratamento. 

Nesta perspectiva, as matérias de categoria 1 incluem os subprodutos animais a seguir 

descritos ou quaisquer matérias que contenham esses subprodutos: 

- Todas as partes do corpo, incluindo os couros e peles, dos seguintes animais: 

� Suspeitos de estarem infectados com uma EET50 ou nos quais a presença 

de uma EET tenha sido oficialmente confirmada; 

� Abatidos no âmbito de medidas de erradicação de EET; 

� Não incluídos nas categorias dos animais de criação e dos animais 

selvagens, como, por exemplo, os animais de companhia, os animais de 

jardim zoológico e os animais de circo; 

� Para experiências laboratoriais ou outros fins científicos; 

� Selvagens, quando se suspeite estarem infectados com doenças 

transmissíveis aos seres humanos ou aos animais; 

- As matérias de risco especificado (MRE) e sempre que aquando da eliminação 

não tenham sido removidas as MRE ou cadáveres inteiros de animais que 

contenham essas matérias; 

- Os produtos derivados de animais a que tenham sido administradas substâncias 

proibidas e produtos de origem animal que contenham resíduos de 

contaminantes ambientais e outras substâncias51 que excedem o limite 

permitido estabelecido pela legislação comunitária ou, na sua ausência, pela 

legislação nacional; 

- Todas as matérias recolhidas aquando do tratamento de águas residuais das 

unidades de transformação52 da categoria 1 e outras instalações em que sejam 

removidas MRE, incluindo refugos de depuração, matérias de 

desassoreamento, misturas de gorduras e óleos, lamas e matérias removidas do 

sistema de escoamento dessas unidades, excepto se isentas de matérias ou 

partes de MRE; 

50 Nos termos do Regulamento (CE) n.º 999/2001. Versão consolidada. 
51 Enumeradas no ponto 3 do grupo B do Anexo I da Directiva 96/23/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996, 
relativa às medidas de controlo a aplicar a certas substâncias e aos seus resíduos nos animais vivos e respectivos 
produtos e que revoga as Directivas 85/358/CEE e 86/469/CEE e as Decisões 89/187//CEE e 91/664/CEE (JO L 
125 de 23.5.1996, p. 10). Versão consolidada – com a última Directiva 2006/104/CE do Conselho de 20 de Novembro 
de 2006 (JO L 363 de 20/12/2006, p. 352).
52 Nos termos do artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 1774/2002. 
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- Os restos de cozinha e de mesa provenientes de meios de transporte que 

efectuem transportes internacionais; 

- As misturas de matérias da categoria 1 com matérias da categoria 2 ou matérias 

da categoria 3, ou ambas, incluindo quaisquer matérias destinadas a 

transformação numa unidade de transformação53 da categoria 1. 

22..11..22.. CCaatteeggoorriiaa 22

Esta categoria enquadra as matérias de risco elevado que apresentem uma 

possibilidade de veiculação de agentes capazes de provocar doenças graves, mas para as quais 

existem formas de tratamento e prevenção. 

Assim, as matérias da categoria 2 incluem os subprodutos animais ou todas as matérias 

que contenham esses subprodutos a seguir descritos: 

- O chorume e o conteúdo do aparelho digestivo; 

- Todas as matérias animais recolhidas aquando do tratamento das águas 

residuais de matadouros ou das unidades de transformação da categoria 2, 

incluindo os refugos de depuração, as matérias de desassoreamento, as 

misturas de gorduras e óleos, as lamas e as matérias removidas do sistema de 

escoamento destas unidades; 

- Os produtos de origem animal que contenham resíduos de medicamentos 

veterinários e contaminantes54 que excedam o limite permitido estabelecido 

pela legislação comunitária; 

- Os produtos de origem animal, com excepção das matérias da categoria 1, que 

tenham sido importados de países terceiros e que, por ocasião das inspecções 

previstas na legislação comunitária, se verifique não cumprirem os requisitos 

veterinários para a sua importação para a Comunidade, salvo se forem 

reexpedidos ou se a sua importação for aceite mediante restrições estabelecidas 

na legislação comunitária; 

- Os animais ou partes de animais não contemplados na categoria 1 que não 

tenham sido abatidos para consumo humano, incluindo os animais abatidos 

para erradicação de uma doença epizoótica; 

- As misturas de matérias da categoria 2 com matérias da categoria 3, incluindo 

quaisquer matérias destinadas a transformação numa unidade de transformação 

53 Vide Anexo V da presente dissertação, relativo aos requisitos gerais de higiene aplicáveis à transformação de 
matérias da categoria 1, 2 e 3, para uma melhor compreensão dos temas elaborados. 
54 Enumeradas nos pontos 1 e 2 do grupo B do Anexo I da Directiva 96/23/CE. 
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da categoria 2 e subprodutos animais, com excepção das matérias das 

categorias 1 ou 3. 

22..11..33.. CCaatteeggoorriiaa 33

O grupo dos subprodutos de categoria 3 contempla as matérias com baixo risco, ou 

seja, o grupo que representa um risco negligenciável de transmissão de doenças para o 

Homem ou para os animais. 

Esse grupo de matérias inclui os subprodutos animais ou as matérias que contenham 

esses subprodutos a seguir descritos: 

- As partes de animais abatidos, próprias para consumo humano de acordo com a 

legislação comunitária, mas que, por motivos comerciais, não se destinam ao 

consumo humano; 

- As partes de animais abatidos, rejeitadas como impróprias para consumo 

humano, mas não afectadas por quaisquer sinais de doenças transmissíveis aos 

seres humanos ou aos animais e derivadas de carcaças que sejam próprias para 

consumo humano; 

- Os couros e peles, cascos e cornos, cerdas de suíno e penas originários de 

animais abatidos num matadouro, depois de submetidos a uma inspecção ante 

mortem da qual resulte que são próprios para abate destinado a consumo 

humano; 

- O sangue obtido de animais não ruminantes que sejam abatidos num 

matadouro depois de submetidos a uma inspecção ante mortem da qual resulte 

que são próprios para abate destinado a consumo humano; 

- Os subprodutos animais derivados do fabrico de produtos destinados ao 

consumo humano incluindo os ossos desengordurados e os torresmos; 

- Os restos de géneros alimentícios de origem animal ou restos de géneros 

alimentícios que contenham produtos de origem animal, para além dos restos 

de cozinha e de mesa, que já não se destinam ao consumo humano, por 

motivos comerciais ou devido a problemas de fabrico ou embalagem ou a 

outros defeitos que não apresentem qualquer risco para os seres humanos ou os 

animais; 

- O leite cru de animais sem sinais clínicos de qualquer doença transmissível, 

através desse produto, aos seres humanos ou aos animais; 

- Os peixes ou outros animais marinhos, excepto os mamíferos marinhos, 

capturados no mar alto para a produção de farinha de peixe; 
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- Os subprodutos frescos de peixe provenientes de fábricas de produtos à base de 

peixe destinados ao consumo humano; 

- As conchas, subprodutos de incubadoras e subprodutos de ovos rachados 

originários de animais que não apresentam sinais clínicos de qualquer doença 

transmissível através desses produtos aos seres humanos ou aos animais; 

- O sangue, couros e peles, cascos, penas, lãs, cornos, pêlos e peles com pêlo 

originários de animais de criação que não apresentam sinais clínicos de 

qualquer doença transmissível através desses produtos aos seres humanos ou 

aos animais; 

- Os restos de cozinha e de mesa, ou seja, os restos de cozinha e de mesa 

provenientes de meios de transporte que efectuam transportes internacionais. 

22..22.. DDeessttiinnoo ddooss ssuubbpprroodduuttooss ddee oorriiggeemm aanniimmaall

De forma a evitar qualquer risco de dispersão de microrganismos patogénicos e/ou 

resíduos, os subprodutos animais devem ser transformados, armazenados e mantidos 

separados numa unidade aprovada e supervisionada, designada pelo Estado-Membro em 

questão, ou ser eliminados de outra forma adequada. 

Para a melhor compreensão dos dispostos a seguir, as unidades de transformação, tem 

os 5 métodos de transformação, que são aplicadas em função das dimensões das partículas de 

subprodutos, referidos no Anexo V do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, relativo aos 

requisitos de higiene aplicáveis à transformação de matérias da categoria 1, categoria 2 e 

categoria 3 e no Anexo V da presente dissertação. 

As matérias das categorias 1, 2 e 3 são recolhidas, transportadas, identificadas e 

directamente eliminadas como resíduos, por incineração numa unidade de incineração55

aprovada e o manuseamento ou a armazenagem intermédia dessas matérias é efectuada em 

unidades intermédias56 das categorias 1, 2 e 3 aprovadas, respectivamente. 

22..22..11.. MMaattéérriiaass ddaa ccaatteeggoorriiaa 11

As matérias de categoria 1 são transformadas numa unidade de transformação 

aprovada mediante a aplicação de qualquer dos métodos de transformação 1 a 5 ou, nos casos 

55 Em conformidade com o artigo 12.º, ou seja, a incineração e a co-incineração de subprodutos animais serão 
efectuadas, ou em conformidade com o disposto na Directiva 2000/76/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de Dezembro de 2000, relativa à incineração de resíduos (JO L 332 de 28/12/2000, p. 91 – versão 
consolidada de 21/11/2008), ou quando a referida directiva não se aplicar, de acordo com o disposto no 
respectivo Regulamento (CE) n.º 1774/2002. 
56 Em conformidade com o artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, relativo à aprovação das unidades 
intermédias das categorias 1, 2 e 3. 
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em que a DGV assim o exija, do método de transformação 1, sendo as matérias resultantes 

marcadas de forma permanente, se tecnicamente possível com cheiro57, e eliminadas como 

resíduos por incineração ou por co-incineração numa unidade de incineração ou de co-

incineração aprovada. 

Com exclusão das matérias de animais suspeitos de estarem infectados com uma EET 

ou nos quais a presença de uma EET tenha sido oficialmente confirmada e de animais 

abatidos no âmbito de medidas de erradicação de EET, as matérias de categoria 1 são 

transformadas numa unidade de transformação aprovada, ou seja, em unidades de 

transformação da categoria 1 e categoria 2 mediante a aplicação do método de transformação 

1 e marcadas de forma permanente as matérias resultantes, se tecnicamente possível com 

cheiro e por fim eliminadas como resíduos por enterramento num aterro58 aprovado. 

No caso de restos de cozinha e de mesa contemplados nos dispostos anteriores, são 

eliminados como resíduos por enterramento num aterro aprovado. 

As matérias da categoria 1, em função da evolução dos conhecimentos científicos, são 

eliminadas por outros meios aprovados após consulta do comité científico competente de 

forma a substituir ou contemplar os previstos nos parágrafos anteriores relativamente à 

recolha, transporte ou identificação das matérias de categoria 1. 

As matérias de categoria 1 não são importadas senão nos termos do regulamento 

referido anteriormente, contudo, a importação de MRE só se efectuará em conformidade com 

o n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 999/2001 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de Maio de 2001, que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a 

erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis59. 

22..22..22.. MMaattéérriiaass ddaa ccaatteeggoorriiaa 22

As matérias de categoria 2 são transformadas numa unidade de transformação 

aprovada mediante a aplicação de qualquer dos métodos de transformação 1 a 5 ou, se a DGV 

assim o exigir, pela aplicação do método 1, sendo as matérias resultantes marcadas de forma 

permanente, se tecnicamente possível com cheiro, e eliminadas como resíduos por incineração 

ou co-incineração numa unidade de incineração ou de co-incineração aprovada. 

As gorduras animais fundidas são sujeitas a uma transformação suplementar em 

derivados de gorduras numa unidade oleoquímica da categoria 2 aprovada para utilização 

57 Em Conformidade com o capítulo I do Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, referente aos requisitos 
específicos aplicáveis à transformação de matérias da categoria 1 e da categoria 2 e à marcação de certos 
produtos transformados. 
58 Nos termos da Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos 
em aterros (JO L 182 de 16/7/1999, p. 1). 
59 JO L 147 de 31/5/2001, p. 1. Versão consolidada de 4 de Fevereiro de 2009. 
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como fertilizantes orgânicos ou correctivos orgânicos do solo ou para outras utilizações 

técnicas que não sejam no domínio dos cosméticos, dos produtos farmacêuticos ou 

dispositivos médicos. 

Numa unidade de transformação aprovada são transformadas mediante a aplicação do 

método de transformação 1, sendo as matérias resultantes marcadas de forma permanente, se 

tecnicamente possível com cheiro, e no caso das matérias proteicas resultantes poderão ser 

utilizadas como fertilizante orgânico ou correctivo orgânico do solo em cumprimento de 

quaisquer eventuais requisitos adoptados, após consulta ao comité científico competente, 

transformadas numa unidade de biogás ou uma unidade de compostagem60 ou eliminadas 

como resíduos por enterramento num aterro aprovado. 

Relativamente ao chorume, ao conteúdo do aparelho digestivo separado do aparelho 

digestivo, ao leite e ao colostro, se as autoridades competentes não considerarem que 

apresentam risco de propagação de uma doença transmissível grave, são utilizadas, sem 

transformação, como matéria-prima numa unidade de biogás ou numa unidade de 

compostagem aprovada ou então tratadas numa unidade técnica aprovada para o efeito, 

espalhadas no solo em conformidade com o respectivo regulamento ou transformadas numa 

unidade de biogás ou submetidas a compostagem em cumprimento de regras adoptadas. 

No caso dos cadáveres inteiros ou partes de animais selvagens não suspeitos de 

estarem infectados com doenças transmissíveis aos seres humanos ou aos animais podem ser 

utilizados para realizar troféus de caça numa unidade técnica61 aprovada para esse efeito. 

Porém, as matérias da categoria 2 podem também ser eliminadas por outros meios ou 

utilizadas de outros modos, em cumprimento das regras adoptadas, em vez dos métodos 

dispostos nos parágrafos anteriores. 

22..22..33.. MMaattéérriiaass ddaa ccaatteeggoorriiaa 33

Estas matérias são transformadas numa unidade de transformação aprovada mediante a 

aplicação de qualquer dos métodos de transformação 1 a 5, sendo as matérias resultantes 

marcadas de forma permanente, se tecnicamente possível com cheiro, e eliminadas como 

resíduos por incineração ou co-incineração numa unidade de incineração ou de co-incineração 

aprovada ou num aterro aprovado. 

Podem ser transformadas numa unidade de transformação aprovada numa unidade 

técnica aprovada, utilizadas como matérias-primas numa unidade aprovada de alimentos para 

60 Aprovada em conformidade com o artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, referente á aprovação de 
unidades de biogás e de compostagem. 
61 Em conformidade com o artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, relativo à aprovação de unidades de 
alimentos para animais de companhia e de unidades técnicas. 
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animais de companhia ou transformadas numa unidade de biogás ou numa unidade de 

compostagem aprovada. 

Os restos de cozinha e de mesa podem ser transformados numa unidade de biogás ou 

submetidos a compostagem em conformidade com as regras adoptadas pelo comité científico 

ou, na pendência da adopção dessas regras, em conformidade com a legislação nacional. E, no 

caso das matérias provenientes de peixes, podem ser ensiladas ou submetidas a compostagem. 

Todavia, as matérias da categoria 3 podem também ser eliminadas por outros meios ou 

utilizadas de outros modos, em cumprimento das regras adoptadas pela Comissão, após a 

consulta ao comité científico competente, para substituir ou complementar os dados previstos 

anteriormente. 

22..33.. DDiissppoossiiççõõeess aapplliiccáávveeiiss ààss iimmppoorrttaaççõõeess ddee cceerrttooss ssuubbpprroodduuttooss ddee oorriiggeemm aanniimmaall ee

pprroodduuttooss ddeelleess ddeerriivvaaddooss

As disposições aplicáveis à importação dos produtos provenientes de países terceiros, 

referidos posteriormente e enquadrados nos Anexos VII e VIII do Regulamento (CE) n.º 

1774/2002, são equivalentes às aplicáveis à produção e comercialização na Comunidade. 

No entanto, a importação de alimentos para animais de companhia e de matérias-

primas destinadas à produção de alimentos para animais de companhia, derivados de animais 

tratados com certas substâncias proibidas62, será permitida desde que as matérias-primas 

estejam marcadas de forma permanente e satisfaçam as condições específicas estabelecidas. 

Os dados disponibilizados no Anexo VII do supra citado regulamento referem-se aos 

requisitos de higiene específicos aplicáveis à transformação e à colocação no mercado de 

proteínas animais transformadas e de outros produtos transformados que possam ser 

utilizados na alimentação animal, nos quais se enquadram os requisitos específicos aplicáveis: 

- À aprovação de unidade de transformação da categoria 3; 

- Às proteínas animais transformadas; 

- Aos produtos derivados de sangue; 

- Às gorduras animais fundidas e ao óleo de peixe; 

- Ao leite, aos produtos à base de leite e ao colostro; 

- À gelatina e às proteínas hidrolisadas; 

- Ao fosfato tricálcio; 

- Ao colagénio; 

62 Em conformidade com a Directiva 96/22/CE, de 29 de Abril de 1996, relativa à proibição de utilização de certas 
substâncias com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias β-agonistas em produção animal e que revoga as 
Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (JO L 125 de 23.5.1996, p. 3). Versão consolidada – com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 2008/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 19 de 
Novembro de 2008 (JO L 318 de 28/11/2008, p. 9). 
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- Aos ovoprodutos. 

Os dados do Anexo VIII do já citado regulamento dizem respeito aos requisitos 

aplicáveis à colocação no mercado de alimentos para animais de companhia, ossos de couro e 

subprodutos técnicos, e são referentes aos requisitos específicos: 

- Aplicáveis à aprovação de unidades de alimentos para animais de companhia e 

de unidades técnicas; 

- Relativos aos alimentos para animais de companhia e ossos de couro; 

- Aplicáveis aos chorumes, ao chorume transformado e aos produtos 

transformados derivados de chorume; 

- Aplicáveis ao sangue e produtos derivados de sangue para fabrico de produtos 

técnicos, excluindo o sangue de equídeos; 

- Aplicáveis aos couros e peles de ungulados; 

- Relativos aos troféus de caça; 

- Aplicáveis à lã, aos pêlos, às cerdas de suínos, às penas e às partes de penas; 

- Aplicáveis aos produtos apícolas; 

- Aplicáveis a ossos e produtos à base de ossos (com exclusão de farinha de 

ossos), cornos e produtos à base de cornos (com exclusão de farinha de corno) 

e cascos e produtos à base de cascos (com exclusão de farinha de cascos) não 

destinados à utilização como matérias para alimentação animal, fertilizantes 

orgânicos ou correctivos orgânicos do solo; 

- Aplicáveis aos subprodutos animais incluindo alimentos para animais de 

companhia e de produtos técnicos63; 

- Aplicáveis às gorduras animais fundidas provenientes de matérias da categoria 

2, destinadas a fins oleoquímicos; 

- Aplicáveis aos derivados de gorduras; 

- Aplicáveis às vísceras sem alterações organolépticas destinadas ao fabrico de 

alimentos para animais de companhia. 

O transporte, a armazenagem, o controlo veterinário realizado e a recolha dos 

subprodutos técnicos de origem animal importados são realizados em estabelecimentos 

separados dos de produtos de origem animal destinados ao consumo humano. 

63 Com exclusão dos produtos intermédios referidos no artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 2007/2006 da 
Comissão de 22 de Dezembro de 2006, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no que respeita à importação e ao trânsito de determinados produtos intermédios 
derivados de matérias da categoria 3 destinados a utilizações técnicas em dispositivos médicos, produtos 
utilizados para diagnóstico in vitro e reagentes de laboratório, e que altera o referido regulamento (JO L 379 de 
28.12.2006, p. 98). 
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22..33..11.. RReeccoollhhaa,, ttrraannssppoorrttee ee aarrmmaazzeennaaggeemm ddee ssuubbpprroodduuttooss ddee oorriiggeemm aanniimmaall ee

pprroodduuttooss ttrraannssffoorrmmaaddooss

Os subprodutos animais e os produtos transformados, excepto os restos de cozinha e 

de mesa da categoria 3, são recolhidos, transportados e identificados em conformidade com o 

Anexo II do Regulamento (CE) 1774/2002. 

Durante o transporte, os subprodutos animais e os produtos transformados são 

acompanhados de um documento comercial ou, quando exigido pelo anterior regulamento, de 

um certificado sanitário. 

22..33..11..11.. IIddeennttiiffiiccaaççããoo ddooss ssuubbpprroodduuttooss aanniimmaaiiss ee pprroodduuttooss ttrraannssffoorrmmaaddooss

Para assegurar uma correcta identificação dos subprodutos de origem animal e dos 

produtos transformados são tomadas as seguintes medidas: identificação das matérias da 

categoria 1, 2 e 3 e sua separação durante a recolha e o transporte; identificação dos produtos 

transformados e sua separação durante o transporte; uso de uma substância de marcação para 

identificação de subprodutos animais ou produtos transformados de uma categoria específica, 

a qual só é usada na categoria para a qual a sua utilização seja requerida nos termos do 

regulamento já referido. 

Relativamente ao código de cores, no caso de matérias da categoria 1 deve utilizar-se a 

cor preta, no caso de matérias da categoria 2, com excepção do chorume e do conteúdo da 

aparelho digestivo, a cor é a amarela e no caso de matérias da categoria 3 utiliza-se a cor 

verde com uma alta percentagem de azul para assegurar que se distingue claramente das 

outras cores. 

22..33..11..22.. TTrraannssppoorrttee ddooss ssuubbpprroodduuttooss ddee oorriiggeemm aanniimmaall ee pprroodduuttooss ttrraannssffoorrmmaaddooss

Durante o transporte, a etiqueta aposta na embalagem e no contentor tem de indicar 

claramente a categoria dos subprodutos animais ou, no caso dos produtos transformados, a 

categoria de subprodutos animais de que derivam os produtos transformados e ostentar as 

seguintes menções: no caso de matérias da categoria 3 – “Produtos não destinados ao 

consumo humano”; no caso de matérias da categoria 2, com excepção do chorume e do 

conteúdo do aparelho digestivo, e de produtos transformados delas derivados – “Produtos não 

destinados ao consumo humano”64; no caso de matérias da categoria 1 e de produtos 

64 No entanto, sempre que as matérias de categoria 2 se destinem à alimentação de animais o rótulo deverá por 
sua vez indicar – “Destinado à alimentação de (...) ” – preenchido com o nome da espécie específica dos animais 
a cuja alimentação as matérias se destinam. 
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transformados delas derivados – “Produtos destinados exclusivamente a eliminação”; e no 

caso do chorume e do conteúdo do aparelho digestivo – “Chorume”. 

O transporte dos subprodutos animais tem de ser efectuado a uma temperatura 

adequada de forma a evitar qualquer risco para a saúde pública ou animal. As matérias não 

transformadas da categoria 3 destinadas à produção de alimentos para animais têm de ser 

transportadas refrigeradas ou congeladas, a não ser que sejam transformadas no prazo de 24 

horas a seguir à partida. 

Os subprodutos animais e os produtos transformados têm de ser recolhidos e 

transportados em embalagens novas seladas, em contentores estanques cobertos e as 

embalagens incineradas ou destruídas de qualquer outra forma, segundo as instruções da 

autoridade competente. 

Os contentores reutilizáveis e todos os equipamentos ou utensílios reutilizáveis que 

tenham estado em contacto com subprodutos animais ou produtos transformados devem ser 

limpos, lavados e desinfectados após a utilização, ser mantidos em bom estado de limpeza e 

estar limpos e secos antes de serem reutilizados e devem ser reservados para o transporte de 

um produto específico na medida do necessário para evitar o risco de contaminação cruzada. 

22..33..22.. CCeerrttiiffiiccaaddooss ssaanniittáárriiooss ppaarraa iimmppoorrttaaççããoo ddee ssuubbpprroodduuttooss ttééccnniiccooss

Os subprodutos animais e produtos transformados, durante o transporte, devem ser 

acompanhados de um documento comercial ou, quando seja exigido pelo Regulamento (CE) 

n.º 1774/2002, de um certificado sanitário. 

Os certificados sanitários serão elaborados pelo país de exportação com base nos 

modelos constantes do Anexo X do Regulamento já citado, segundo o modelo correspondente 

aos subprodutos animais em causa e em Anexo ao certificado deverão constar os atestados 

que são exigidos a qualquer país terceiro e, se for o caso, apresentarem as garantias 

suplementares exigidas ao país terceiro exportador ou parte do país terceiro exportador. 

Se o certificado, incluindo as páginas adicionais apensas, for constituído por mais do 

que uma página, cada página deve ser numerada – “número de página” de “número total de 

páginas” – na parte inferior e incluir, na parte superior, o número de código do certificado 

designado pela autoridade competente. 

O original do certificado tem de ser preenchido por um veterinário oficial e constituído 

por uma única folha, frente e verso, e se forem necessários mais espaços, por várias folhas que 

constituam um todo indivisível, então em cada folha deverá ser aposta a assinatura e o 

carimbo do veterinário oficial que procedeu à certificação. A assinatura e o carimbo têm de 
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ser de cor diferente da dos caracteres impressos, com excepção dos selos brancos ou das 

marcas de água. 

O certificado original tem de acompanhar a remessa até ao PIF de destino e se os 

certificados sanitários forem utilizados para remessas em trânsito, deve preencher-se o espaço 

reservado à colocação do destinatário com o nome e endereço do PIF através do qual se prevê 

a saída da remessa da Comunidade Europeia. Este, tem de estar redigido em, pelo menos, uma 

das línguas oficiais do Estado-Membro da UE, no qual será efectuada a inspecção no PIF do 

Estado-Membro de destino e se for o caso, por exigência de um Estado-Membro, terá de ser 

acompanhado de uma tradução oficial noutra língua. 

Para Portugal, tal como o exigido para o DVCE, a língua oficial é a portuguesa, mas 

os veterinários oficiais podem aceitar certificados redigidos em inglês, francês ou castelhano. 

22..33..33.. PPrriinnccííppiioo ddee eeqquuiivvaallêênncciiaa eennttrree aa UUnniiããoo EEuurrooppeeiiaa ee ooss ppaaíísseess tteerrcceeiirrooss

Pode ser tomada uma decisão reconhecendo que as medidas sanitárias aplicadas por 

um país terceiro, um grupo de países terceiros ou uma região de um país terceiro à produção, 

fabrico, manuseamento, armazenagem e transporte de uma ou mais categorias de produtos 

referidas nos Anexos VII e VIII, do regulamento em análise, oferecem garantias equivalentes 

às aplicadas na Comunidade, se o país terceiro fornecer provas objectivas dessa equivalência.  

A decisão determinará as regras de importação de subprodutos animais a partir dessa 

região, país ou grupo de países. Essas regras incluem a natureza e o teor do certificado 

sanitário que têm de acompanhar o produto, os requisitos sanitários específicos aplicáveis à 

importação para a Comunidade e os processos para a elaboração e alteração de listas de 

regiões ou unidades a partir das quais são permitidas importações, se necessário. 

As auditorias podem ser efectuadas por peritos dos serviços da Comissão, se for caso 

disso, acompanhados por peritos dos Estados-Membros, controlos in loco a fim de elaborar a 

lista de países terceiros e determinar as condições de importação e verificar o cumprimento 

das condições para constar de uma lista comunitária de países terceiros, das condições de 

importação, das regras para o reconhecimento da equivalência de medidas e de quaisquer 

medidas de emergência aplicáveis nos termos da legislação comunitária. 

Os peritos dos Estados-Membros responsáveis por esses controlos, realizam-nos em 

nome da Comunidade e os custos integrais ficam ao cargo da Comissão. 

Se, durante um controlo comunitário, for verificada uma infracção grave das regras 

sanitárias, a Comissão solicitará imediatamente ao país terceiro que tome as medidas 

adequadas para a correcção atempada ou cesse a expedição de remessas dos produtos e do 

facto informa imediatamente os Estados-Membros. 
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22..33..33..11.. PPrrooiibbiiççõõeess ee ccuummpprriimmeennttoo ddaass rreeggrraass ccoommuunniittáárriiaass

A importação para a Comunidade dos produtos referidos nos Anexos VII e VIII do 

regulamento em análise só pode ser efectuada se esses produtos satisfizerem o disposto nos 

parágrafos seguintes. 

Os produtos referidos nos 2 Anexos citados devem, salvo disposto em contrário desses 

Anexos, ser provenientes de um país terceiro ou de uma parte de um país terceiro constante de 

uma lista elaborada e actualizada regularmente. A própria lista é combinada com outras listas 

elaboradas para fins de saúde pública ou sanidade animal. 

Os produtos referidos nos Anexos já citados, salvo os produtos técnicos, devem ser 

provenientes de unidades constantes de uma lista comunitária elaborada, com base numa 

comunicação das autoridades competentes do país terceiro à Comissão, na qual seja declarado 

que o estabelecimento cumpre os requisitos comunitários e está sujeito a supervisão por um 

serviço oficial de inspecção do país terceiro. 

Os produtos técnicos referidos nesses Anexos devem ser provenientes de unidades 

aprovadas e registadas pelas autoridades competentes dos países terceiros. 

Salvo disposição em contrário dos Anexos referidos, as remessas de produtos referidas 

nesses Anexos devem ser acompanhadas de um certificado sanitário correspondente ao 

modelo estabelecido no Anexo X do regulamento em análise, referente aos modelos de 

certificados sanitários para a importação a partir de países terceiros e para o trânsito na 

Comunidade Europeia de certos subprodutos animais e produtos deles derivados, que 

certifique que os produtos satisfazem o disposto nesses Anexos e são provenientes de 

unidades que cumprem essas regras. 

Na pendência da compilação da lista prevista anteriormente e da aprovação do modelo 

para os certificados também referidos, os Estados-Membros podem manter os controlos 

previstos na Directiva 97/78/CE e os certificados previstos ao abrigo das regras nacionais 

existentes. 

22..33..44.. RReeqquuiissiittooss ppaarraa aa iimmppoorrttaaççããoo ddooss ssuubbpprroodduuttooss ttééccnniiccooss ddee oorriiggeemm aanniimmaall

Entende-se como produtos técnicos, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 

1774/2002, os produtos provenientes directamente de certos subprodutos animais, destinados 

a fins que não o consumo humano ou animal, incluindo couros e peles curtidos e tratados, 

troféus de caça, lã transformada, pêlos, cerdas, penas e partes de penas, soro de equídeos, 

produtos derivados de sangue, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, cosméticos, 

produtos à base de ossos para porcelana, gelatina e cola, fertilizantes orgânicos, correctivos 
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orgânicos do solo, gorduras animais fundidas, derivados de gorduras, chorume transformado e 

leite e produtos à base de leite. 

22..33..44..11.. CChhoorruummee ttrraannssffoorrmmaaddoo ee pprroodduuttooss ttrraannssffoorrmmaaddooss àà bbaassee ddee cchhoorruummee

Os Estados-Membros autorizam a importação de chorume transformado e de produtos 

transformados derivados de chorume se estes provierem de países terceiros aprovados, 

provierem de uma unidade aprovada pela autoridade competente do país terceiro que satisfaça 

as condições específicas estabelecidas no respectivo regulamento, satisfaçam os requisitos 

para a colocação dessas matérias no mercado e vierem acompanhados por um certificado 

sanitário65. 

Para serem colocados no mercado, o chorume transformado e os produtos 

transformados derivados de chorume estão sujeitos à observância das condições seguintes: 

- Devem ser provenientes de uma unidade técnica, de uma unidade de biogás ou 

de uma unidade de compostagem aprovada pela autoridade competente; 

- Devem ter sido submetidos a um processo de tratamento térmico em que 

alcancem, pelo menos, 70 ºC durante um mínimo de 60 minutos e submetidos a 

uma redução das bactérias formadoras de esporos e da toxicidade; 

- Validação do processo de transformação previsto mediante medição da 

redução de viabilidade/infecciosidade: de organismos indicadores endógenos 

durante o processo, em que o indicador se encontra consistentemente presente 

na matéria-prima em número elevado, não seja menos termorresistente aos 

parâmetros letais do processo de tratamento mas também não seja 

significativamente mais resistente do que os agentes patogénicos que com ele 

se pretendem monitorizar, e seja relativamente fácil de quantificar, identificar e 

confirmar; ou de um organismo ou vírus de teste bem caracterizado, 

introduzido, durante a exposição, no material de base, utilizando um corpo de 

ensaio adequado; 

- As amostras representativas do chorume colhidas: 

� Durante ou imediatamente após a transformação na unidade com o 

objectivo de monitorizar o processo devem obedecer às seguintes 

normas: 

� Escherichia coli: n = 5; c = 5; m = 0; M = 1000 em 1g; ou 

� Enterococaceae: n = 5, c = 5; m = 0; M = 1000 em 1g; e 

65 Em conformidade com o modelo constante do capítulo 17 do Anexo X do Regulamento (CE) n.º 1774/2002. 
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� Durante a armazenagem na unidade técnica, de biogás ou de 

compostagem ou no termo desta devem obedecer às seguintes normas: 

� Salmonella: ausência em 25g: n = 5, c = 0; m = 0; M = 0; 

� Em que os símbolos: 

� n = número de amostras a testar; 

� m = valor limite para o número de bactérias; o resultado é 

considerado satisfatório se o número de bactérias em todas as 

amostras não exceder a m; 

� M = valor máximo para o número de bactérias; o resultado é 

considerado insatisfatório se o número de bactérias numa ou 

mais amostras for igual ou superior a M; 

� c = número de amostras cuja contagem de bactérias se pode 

situar entre m e M, sendo a amostra ainda considerada 

aceitável se a contagem de bactérias das outras amostras for 

igual ou inferior a m; 

- Devem ser armazenados de forma a minimizar, depois da transformação, 

quaisquer contaminação ou infecção secundária e humidade. Devem pois, ser 

armazenados em silos bem fechados e isolados ou em sacos adequadamente 

fechados (grandes sacos de plástico ou “big bags”)66. 

O chorume transformado e os produtos transformados derivados de chorume que não 

cumprem os requisitos mencionados serão considerados como não transformados e, por 

conseguinte, é de salientar que é proibida a importação de chorume não transformado. 

22..33..44..22.. MMaattéérriiaa ddee ssaanngguuee ee pprroodduuttooss ddeerriivvaaddooss ddee ssaanngguuee,, eexxcclluuiinnddoo oo ddee eeqquuííddeeooss,,

ppaarraa oo ffaabbrriiccoo ddee pprroodduuttooss ttééccnniiccooss

A importação de sangue está sujeita aos requisitos previstos no capítulo XI do 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002, relativo aos requisitos aplicáveis aos subprodutos animais 

destinados ao fabrico de alimentos para animais, incluindo alimentos para animais de 

companhia, e de produtos técnicos, com exclusão dos produtos intermédios. 

Os Estados-Membros autorizam as importações de produtos derivados de sangue para 

o fabrico de produtos técnicos, incluindo materiais provenientes de animais aos quais foram 

administradas substâncias proibidas, se as mesmas provierem de países terceiros aprovados, 

forem oriundos de uma unidade técnica que cumpre as condições específicas estabelecidas no 

66 Saco em tecido de polipropileno sem impressão, para o transporte de produtos.  
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mesmo regulamento ou do estabelecimento de recolha e se vierem acompanhadas por um 

certificado sanitário67. 

O sangue a partir do qual os produtos derivados de sangue para o fabrico de produtos 

técnicos são produzidos deve ter sido colhido em matadouros aprovados em conformidade 

com a legislação comunitária, em matadouros aprovados e supervisionados pela autoridade 

competente do país terceiro ou de animais vivos em instalações aprovadas e supervisionadas 

pela mesma autoridade competente. 

No caso de produtos derivados de sangue de animais pertencentes às ordens 

Artiodactyla, Perissodactyla e Proboscidea, incluindo os seus híbridos, destinados ao fabrico 

de produtos técnicos, devem ser cumpridas as condições previstas a seguir: 

-  Os produtos serem submetidos a um dos tratamentos a seguir indicados, que 

garanta a ausência dos agentes patogénicos das doenças referida no ponto 2: 

� Tratamento térmico a uma temperatura de 65 ºC durante, pelo menos, 

três horas, seguido de um ensaio de eficácia; 

� Irradiação a 25 kGy com radiações gama, seguida de um ensaio de 

eficácia; 

� Tratamento térmico a uma temperatura de pelo menos, 80 ºC em toda a 

massa, seguido de um ensaio de eficácia; 

� Apenas no caso de animais, com excepção dos Suidae68 e 

Tayassuidae69: alteração do pH para 5 durante duas horas, seguida de 

um ensaio de eficácia; 

- No caso de produtos derivados de sangue não tratados em conformidade com a 

alínea anterior, os produtos devem ser provenientes de um país ou região: 

� Onde não se tenha registado durante os últimos 12 meses nenhum caso 

de peste bovina, peste dos pequenos ruminantes e febre do Vale do Rift 

e nos quais não foi efectuada vacinação contra essas doenças durante, 

pelo menos, 12 meses; 

� Onde não se tenha registado durante os últimos 12 meses nenhum caso 

de febre aftosa e nos quais não foi efectuada vacinação contra esta 

doença durante, pelo menos, 12 meses; ou onde não se tenha registado 

durante os últimos 12 meses nenhum caso de febre aftosa e nos quais 

os programas de vacinação contra esta doença estão a ser oficialmente 

67 Em conformidade com o modelo do capítulo 4 (C) e 4 (D), do Anexo X, do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, 
conforme aplicável. 
68 Os Suídeos (Suidae Gray, 1821) são mamíferos pertencentes à família Suidae. O grupo inclui animais 
domésticos, como o porco doméstico e selvagens tais como o javali, o facóquero e o babirusa. 
69 Tayassuidae – Família de mamíferos artiodáctilos herbívoros de médio porte. 
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executados e controlados em ruminantes domésticos durante, pelo 

menos, 12 meses; neste caso, os produtos devem ser transportados 

directamente à unidade técnica de destino e devem ser tomadas todas 

as precauções, incluindo a eliminação segura de resíduos, material não 

utilizado ou em excesso, para evitar riscos de propagar doenças a 

animais ou seres humanos. 

No caso de animais com excepção dos Suidae e Tayassuidae, para além do tratamento 

térmico a 65 ºC durante pelo menos 3 horas e irradiação a 25 kGy com radiações gama 

seguidos de um ensaio de eficácia, deve cumprir-se também uma das seguintes condições: 

- No país ou região de origem não ter sido registado durante 12 meses nenhum 

caso de estomatite vesicular e de febre catarral, incluindo a presença de animais 

seropositivos, e não terem sido efectuados vacinações contra essas doenças 

durante, pelo menos, 12 meses nas espécies sensíveis; 

- No seguimento do controlo na fronteira, os produtos devem ser transportados 

directamente à unidade técnica de destino e devem ser tomadas todas as 

precauções, incluindo a eliminação segura de resíduos, material não utilizado ou 

em excesso, para evitar riscos de propagar doenças a animais ou seres humanos. 

Para além do tratamento térmico a 65 ºC durante pelo menos 3 horas e irradiação a 25 

kGy com radiações gama seguidos de um ensaio de eficácia, no caso dos Suidae e 

Tayassuidae, no país ou região de origem não terem registado durante, pelo menos, 12 meses 

nenhum caso de doença vesiculosa dos suínos, peste suína clássica e peste suína africana e 

não ter sido efectuada nenhuma vacinação contra essas doenças durante, pelo menos, 12 

meses e ser cumprida uma das condições dispostas no parágrafo anterior. 

No caso de produtos derivados de sangue de aves de capoeira e outras espécies 

avícolas, destinados ao fabrico de produtos técnicos, devem ser cumpridas as condições 

previstas nas duas alíneas seguintes: 

- Os produtos terem sido submetidos a um dos tratamentos a seguir indicados, 

que garanta a ausência dos agentes patogénicos das doenças referidas na alínea 

seguinte: 

� Tratamento térmico a uma temperatura de 65 ºC durante, pelo menos, 

três horas, seguido de um ensaio de eficiência, 

� Irradiação a 25 kGy com radiações gama, seguida de um ensaio de 

eficácia, 

� Tratamento térmico a uma temperatura de, pelo menos, 70 ºC em toda a 

massa, seguido de um ensaio de eficácia; 
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- No caso de produtos derivados de sangue não tratados em conformidade com a 

alínea anterior, os produtos devem ser provenientes de um país ou região: que 

tenha permanecido indemne da doença de Newcastle e da gripe aviária de alta 

patogenicidade; que, nos últimos 12 meses, não efectuou vacinação contra a 

gripe aviária; e onde as aves de capoeira ou outras espécies avícolas das quais 

os produtos derivam não foram vacinadas contra a doença de Newcastle com 

uma patogenicidade mais elevada que as estirpes lentogénicas do vírus. 

22..33..44..33.. SSoorroo ddee eeqquuííddeeoo

Os Estados-Membros autorizam a importação de soro de equídeo se este provier de 

equídeos nascidos e criados num país terceiro autorizado, provier de uma unidade aprovada 

pela autoridade competente do país terceiro que satisfaça as condições específicas 

estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 1774/2002, vir acompanhado por um certificado 

sanitário70 e tiver sido obtido, transformado e expedido na observância das seguintes 

condições: 

- Ser proveniente de um país em que são de declaração obrigatória as seguintes 

doenças: peste equina, tripanossomíase dos equídeos, mormo, encefalomielite 

(todas as formas, incluindo a venezuelana), anemia infecciosa dos equídeos, 

estomatite vesiculosa, raiva e carbúnculo hemático; 

- Ter sido obtido, sob a supervisão de um veterinário, de equídeos que, aquando 

da colheita, estavam isentos de sinais clínicos de doenças infecciosas; 

- Ter sido obtido de equídeos que permaneceram desde o nascimento no território 

de um país terceiro ou, nos casos de regionalização oficial em conformidade 

com a legislação comunitária, em partes do território de um país terceiro em que 

não tenha ocorrido: 

� A encefalomielite equina venezuelana nos dois anos precedentes; 

� A tripanossomíase nos seis meses precedentes; 

� O mormo nos seis meses precedentes; 

- Ter sido obtido de equídeos que nunca tenham estado presentes numa 

exploração que tivesse estado sujeita a medidas de proibição por motivos de 

polícia sanitária ou na presença das diferentes doenças, que sejam respeitados 

os seguintes períodos: 

70 Em conformidade com o modelo do capítulo 4 do Anexo X do Regulamento (CE) n.º 1774/2002. 
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� No caso de encefalomielite dos equídeos, o abate dos equídeos atingidos 

pela doença tendo ocorrido pelo menos seis meses antes da data da 

colheita; 

� No caso de animais com anemia infecciosa, todos os animais infectados 

terem sido abatidos e os restantes animais tiverem reagido 

negativamente a dois testes de Coggins71 efectuados com um intervalo 

de 3 meses; 

� No caso de estomatite vesiculosa, a proibição ter sido levantada pelo 

menos 6 meses antes da data da colheita; 

� No caso de raiva, o último caso registado ter ocorrido pelo menos um 

mês antes da data da colheita; 

� No caso de carbúnculo hemático, o último caso registado ter ocorrido 

pelo menos 15 dias antes da data da colheita; 

� Todos os animais das espécies sensíveis presentes na exploração terem 

sido abatidos e as instalações desinfectadas, pelo menos 30 dias antes da 

data da colheita ou, no caso do carbúnculo hemático, pelo menos 15 dias 

antes; 

- Ter sido objecto de todas as precauções para evitar a contaminação por agentes 

patogénicos durante a produção, manuseamento e embalagem; 

- Ter sido embalado em recipientes hermeticamente fechados, claramente 

rotulados com a menção “soro de equídeos” e com o número de registo do 

estabelecimento de colheita. 

22..33..44..44.. CCoouurrooss ee ppeelleess ddee uunngguullaaddooss

Neste ponto, os requisitos não são aplicáveis aos couros e peles de ungulados que 

satisfazem os requisitos do regulamento (CE) n.º 853/2004, aos couros sujeitos ao processo 

completo de curtume, às peles no estado “wet blue”, às peles no estado “pickled pelts”, e às 

peles tratadas pela cal (tratadas pela cal e em salmoura a um pH de 12 a 13 durante, pelo 

menos, oito horas). 

71 Teste de Coggins – Prova de imunodifusão em gel de ágar. A base fundamental da prova consiste na difusão 
radial das pequenas moléculas do antígeno e das grandes moléculas do anticorpo no meio gelificado, que quando 
se encontram, se combinam especificamente, surgindo uma linha de precipitação visível; o agregado torna-se 
então grande demais para continuar a se difundir no ágar. É uma prova qualitativa e reconhecida universalmente 
como o método laboratorial mais importante no diagnóstico da Anemia Infecciosa Equina, pela sua 
especificidade, facilidade de execução e alto grau de sensibilidade — cerca de 99%. Para que o teste seja 
positivo e preciso que haja uma reação de identidade entre o soro controlo e a amostra. 
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Os requisitos exigidos no presente tópico são aplicáveis aos couros e peles frescos, 

refrigerados e tratados. Para o efeito, entende-se por “couros e peles tratados” os couros e 

peles que tenham sido: 

- Submetidos a secagem; 

- Salgados a seco ou em salmoura durante, pelo menos, catorze dias antes da 

expedição; 

- Salgados durante sete dias com sal marinho, adicionado de 2 % de carbonato 

de sódio; 

- Submetidos a secagem durante quarenta dias a uma temperatura de, pelo 

menos, 20 ºC; 

- Preservados por um processo diferente do curtume. 

O comércio de couros e peles tratados é autorizado desde que cada remessa venha 

acompanhada pelo documento comercial72, certificando que os couros e peles foram tratados 

em conformidade com o disposto no parágrafo anterior e que as remessas não estiveram em 

contacto com qualquer outro produto de origem animal ou com animais vivos que apresentem 

um risco de propagação de uma doença transmissível grave. 

Os Estados-Membros autorizam a importação de couros e peles refrigerados se estes: 

- Tiverem sido obtidos de partes de animais abatidos, rejeitadas como impróprias 

para consumo humano, mas não afectadas por quaisquer sinais de doenças 

transmissíveis aos seres humanos ou aos animais e derivadas de carcaças que 

sejam próprias para consumo humano ou obtidos de animais abatidos num 

matadouro, depois de submetidos a uma inspecção ante mortem da qual 

conclui-se que são próprios para abate destinado a consumo humano, de acordo 

com a legislação comunitária; 

- Se estes provierem de um país terceiro ou, nos casos de regionalização, em 

conformidade com a legislação comunitária, de uma parte de um país terceiro 

autorizado que, consoante a espécie em causa: 

� Pelo menos, nos 12 meses anteriores à expedição tenham estavam 

indemnes das seguintes doenças: Peste suína clássica, Peste suína 

africana e Peste bovina; e 

72 Previsto no Anexo II do Regulamento (CE) n.º 1774/2002. 
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� Pelo menos nos 12 meses anteriores à expedição, estavam indemnes de 

Febre aftosa e nos quais não foi praticada, nos 12 meses anteriores à 

expedição, a vacinação contra a febre aftosa; 

- Tiverem sido obtidos a partir de: 

� Animais que tenham permanecido no território do país de origem 

durante, pelo menos, 3 meses antes de serem abatidos ou desde o 

nascimento, no caso de animais com menos de 3 meses de idade; 

� No caso de couros e peles de biungulados, os animais provierem de 

explorações nas quais não se tenha verificado qualquer foco de febre 

aftosa nos 30 dias anteriores e em redor das quais, num raio de 10km, 

não tenha ocorrido, nos últimos 30 dias, qualquer caso de febre aftosa; 

� No caso de couros e peles de suínos, animais provierem de explorações 

nas quais não se tenha verificado qualquer foco de doença vesiculosa 

dos suínos nos 30 dias anteriores nem de peste suína clássica ou de 

peste suína africana nos 40 dias anteriores e em redor das quais, num 

raio de 10km, não tenha ocorrido, nos últimos 30 dias, qualquer caso 

dessas doenças; 

� Animais aprovados durante a inspecção sanitária ante mortem no 

matadouro realizada nas 24 horas anteriores ao abate e que não 

apresentem indícios de febre aftosa, peste bovina, peste suína clássica, 

peste suína africana ou doença vesiculosa dos suínos; 

- Tiverem sido objecto de todas as precauções necessárias para evitar a 

recontaminação por agentes patogénicos; 

- Vierem acompanhados por um certificado73. 

Os Estados-Membros autorizam a importação de couros e peles tratados se estes: 

- Tiverem sido obtidos de partes de animais abatidos rejeitadas como impróprias 

para consumo humano, mas não afectadas por quaisquer sinais de doenças 

transmissíveis aos seres humanos ou aos animais e derivadas de carcaças que 

sejam próprias para consumo humano, obtidos de animais abatidos num 

matadouro, depois de submetidos a uma inspecção ante mortem da qual 

conclui-se que são próprios para abate destinado a consumo humano, de acordo 

com a legislação comunitária, ou de animais de criação que não apresente 

73 Em conformidade com o modelo estabelecido no capítulo 5, parte A, do Anexo X do Regulamento (CE) n.º 
1774/2002. 
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sinais clínicos de qualquer doença transmissível através desses produtos aos 

seres humanos ou aos animais; 

- Provierem: quer de um país terceiro ou, nos casos de regionalização em 

conformidade com a legislação comunitária, de uma parte de um país terceiro, 

dos quais estejam autorizadas as importações de carne fresca da espécie 

correspondente, e tiverem sido submetidos à secagem ou salgados a seco, em 

salmoura durante, pelo menos, 14 dias antes da expedição ou salgados durante 

7 dias com sal marinho, adicionado de 2 % de carbonato de sódio; quer de um 

país terceiro, referido anteriormente, e tiverem sido salgados durante 7 dias 

com sal marinho, adicionado de 2 % de carbonato de sódio, ou submetidos a 

secagem durante 42 dias a uma temperatura de, pelo menos, 20 ºC; ou quer de 

equídeos ou ruminantes de um país terceiro autorizado e que tiverem sido 

submetidos à secagem, ou salgados a seco ou em salmoura durante, pelo 

menos, 14 dias antes da expedição, ou salgados durante 7 dias com sal 

marinho, adicionado de 2 % de carbonato de sódio, e após tratamento, 

conservados separados durante, pelo menos, 21 dias; 

- No caso de couros e peles salgados transportados em navios, terem sido 

salgados a seco ou em salmoura durante, pelo menos, 14 dias antes da 

expedição ou salgados durante 7 dias com sal marinho, adicionado de 2 % de 

carbonato de sódio, e tiverem sido conservados separados após tratamento e 

transportados durante pelo menos 14 dias ou 7 dias, respectivamente, antes da 

importação, e o certificado sanitário que acompanha a remessa ateste o 

respectivo tratamento e a duração do transporte; 

Para além dos dispostos, os couros e peles de ungulados têm de vir acompanhados de 

um certificado sanitário em conformidade com o modelo estabelecido no capítulo 5 (B) do 

Anexo X ou, no caso dos couros e peles tratados de equídeos ou ruminantes, descritos nos 

dispostos anteriormente, forem acompanhados de uma declaração oficial em conformidade 

com o modelo estabelecido no capítulo 5 (C) do Anexo X, do Regulamento (CE) n.º 

1774/2002. 

22..33..44..55.. TTrrooffééuuss ddee ccaaççaa

Os requisitos aplicáveis aos troféus de caça estão descritos no capítulo 3 da presente 

dissertação aquando da importação dos troféus de caça. 
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22..33..44..66.. LLãã,, ppêêllooss,, cceerrddaass ddee ssuuíínnooss,, ppeennaass ee ppaarrtteess ddee ppeennaass

As matérias-primas74 que se enquadram neste tópico compreendem a lã, os pêlos, as 

cerdas de suínos, as penas e as partes de penas não transformados que são obtidos a partir de 

animais abatidos num matadouro, depois de submetidos a uma inspecção ante mortem da qual 

seja confirmada que são próprios para abate destinado a consumo humano e de animais de 

criação que não apresentem sinais clínicos de qualquer doença transmissível, através desses 

produtos, aos seres humanos e aos animais. 

Estas matérias devem ser devidamente embaladas de forma a manterem-se secas, no 

entanto, no caso de penas e partes de penas não transformadas enviadas directamente do 

matadouro para a unidade de transformação, a DGV pode emitir uma derrogação ao requisito 

de secagem, desde que: 

- Sejam tomadas todas as medidas necessárias para evitar qualquer possível 

propagação de doenças; 

- O transporte seja efectuado em contentores à prova de fugas que devem ser 

limpos e desinfectados imediatamente após cada utilização; 

- Os Estados-Membros notifiquem a Comissão sempre que seja concedida tal 

derrogação. 

O transporte de cerdas de suínos de regiões em que a peste suína africana seja 

endémica é proíbido, excepto se as cerdas: 

- Forem escaldadas, tingidas ou branqueadas; ou 

- Forem submetidas a qualquer outra forma de tratamento que garanta a 

destruição dos agentes patogénicos, desde que esse tratamento seja 

comprovado por um certificado do veterinário responsável pela zona de 

origem75. 

Os Estados-Membros autorizam a importação de cerdas de suínos de países terceiros 

ou, nos casos de regionalização de acordo com a legislação comunitária, de regiões de países 

terceiros, quando: 

- As cerdas de suíno tiverem sido obtidas a partir de animais provenientes do 

país de origem e abatidos num matadouro desses países; 

74 As matérias-primas descritas não são aplicáveis às penas decorativas nem às penas transportadas pelos 
viajantes para seu uso privado ou sob a forma de remessas expedidas para entidades privadas e destinadas a fins 
não industriais, e forem provenientes de um país terceiro constante da lista da parte VIII do Anexo XI, do 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002, conforme pertinente. 
75 Para efeito da presente disposição, a lavagem em fábrica não pode ser aceite como forma de tratamento. 
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- Se verificar uma das condições: 

� Não tenha ocorrido qualquer caso de peste suína africana nos 12 meses 

anteriores, a remessa venha acompanhada por um certificado conforme 

o modelo estabelecido no capítulo 7, parte A, do Anexo X do 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002; 

� Tenha ocorrido um ou mais casos de peste suína africana nos 12 meses 

anteriores, a remessa venha acompanhada por um certificado conforme 

o modelo estabelecido no capítulo 7, parte B, do Anexo X do 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002; 

- São provenientes de um país terceiro aprovado. 

Os Estados-Membros autorizam a importação de lã e pêlos não transformados se estes 

estiverem devidamente embalados de forma a manterem-se secos e forem imediatamente 

enviados para a unidade técnica ou para uma unidade intermédia em condições que evitem 

qualquer propagação de agentes patogénicos. 

A importação de penas e partes de penas não transformadas é proíbida, porém, os 

Estados-Membros autorizam a importação de penas e partes de penas transformadas quando: 

se tratar de penas decorativas tratadas, de penas tratadas transportadas por viajantes para uso 

privado ou de remessas de penas tratadas expedidas para entidades privadas e destinadas a 

fins não industriais; ou se estas forem acompanhadas por um documento comercial que ateste 

terem as penas e partes de penas sido tratadas por um fluxo de vapor ou outro método que 

assegure a inactivação de agentes patogénicos e se estiverem devidamente embaladas de 

forma a manterem-se secas. 

22..33..44..77.. OOssssooss,, ccoorrnnooss ee ccaassccooss ee ooss sseeuuss rreessppeeccttiivvooss ssuubbpprroodduuttooss nnããoo ddeessttiinnaaddooss àà

uuttiilliizzaaççããoo ccoommoo mmaattéérriiaass ppaarraa aalliimmeennttaaççããoo aanniimmaall,, ffeerrttiilliizzaanntteess oorrggâânniiccooss oouu

ccoorrrreeccttiivvooss oorrggâânniiccooss ddoo ssoolloo

Os Estados-Membros autorizam a importação de ossos e produtos à base de ossos76, 

cornos e produtos à base de cornos77 e cascos e produtos à base de cascos78 para produção de 

produtos técnicos só quando: os produtos tiverem sido secos antes da exportação e não 

refrigerados ou congelados; os produtos forem enviados exclusivamente por via terrestre ou 

marítima directamente do país de origem para um PIF da Comunidade sem transbordo em 

qualquer porto ou local situado fora da Comunidade; após os controlos documentais previstos 

76 Com exclusão da farinha de ossos. 
77 Com exclusão da farinha de cornos. 
78 Com exclusão da farinha de cascos. 
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na Directiva 97/78/CE, os produtos forem encaminhados directamente para a unidade técnica; 

e estes provierem de um país terceiro aprovado. 

Cada remessa deve estar acompanhada: 

- Por um documento comercial carimbado pela autoridade competente do país 

terceiro que supervisiona o estabelecimento de origem, com as seguintes 

informações: 

� O país de origem; 

�  O nome do estabelecimento; 

� A natureza do produto (ossos secos/produtos à base de ossos secos; 

cornos secos/produtos à base de cornos secos; cascos secos/produtos à 

base de cascos secos); 

� O facto do produto: 

� Provier de animais saudáveis abatidos num matadouro; 

� Tiver sido submetido a secagem durante 42 dias a uma 

temperatura média de, pelo menos, 20 ºC; 

� Tiver sido aquecido durante uma hora a uma temperatura no 

centro do produto de, pelo menos, 80 ºC antes da secagem; 

� Tiver sido reduzido a cinzas durante uma hora a uma 

temperatura no centro do produto de, pelo menos, 800 ºC antes 

da secagem; 

� Tiver sido submetido a um processo de acidificação através do 

qual o pH seja reduzido para um valor inferior a 6 no centro do 

produto e mantido a esse nível durante pelo menos uma hora 

antes da secagem e não se destinar a ser desviado, em fase 

alguma, para utilização como alimentação humana e animal, 

fertilizantes orgânicos ou correctivos orgânicos do solo; 

-  De uma declaração79 do importador, pelo menos, numa língua oficial do 

Estado-Membro através da qual a remessa entra pela primeira vez na 

Comunidade e, pelo menos, numa língua oficial do Estado-Membro de destino. 

O nome e o endereço das unidades técnicas devem vir indicados, em todos os casos, 

nos documentos de acompanhamento e no caso de transporte em contentores nos respectivos 

contentores. 

Na sequência da inspecção fronteiriça prevista na Directiva 97/78/CE as matérias são 

transportadas directamente para a unidade técnica e durante a transformação, são mantidos 

79 Em conformidade com o modelo do capítulo XVI do Anexo X do Regulamento (CE) n.º 1774/2002. 
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registos da quantidade e natureza das matérias, de modo a garantir que as mesmas foram 

realmente utilizadas para os fins a que se destinavam. 

22..33..44..88.. GGoorrdduurraass aanniimmaaiiss ffuunnddiiddaass pprroovveenniieenntteess ddee mmaattéérriiaass ddaa ccaatteeggoorriiaa 22,, ddeessttiinnaaddaass aa

ffiinnss oolleeooqquuíímmiiccooss

Os Estados-Membros autorizam a importação de gorduras fundidas derivadas de 

matérias da categoria 2, destinadas a serem transformadas utilizando um método que respeite, 

pelo menos, as normas de um dos processos descritos no capítulo III do Anexo VI do 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002, relativo às normas de tratamento aplicáveis à 

transformação suplementar de gorduras fundidas, se estas: 

- Provierem de um país terceiro aprovado; 

- Tiverem sido produzidas em conformidade com o anterior regulamento; 

- Vierem acompanhadas por um certificado sanitário80. 

Na sequência dos controlos as gorduras fundidas devem ser transportadas para uma 

unidade oleoquímica da categoria 2, onde serão transformadas em derivados de gorduras. 

O certificado sanitário referido anteriormente deverá declarar: que as gorduras 

fundidas não se destinam a qualquer outra utilização que não a transformação ulterior; e que 

os derivados de gorduras resultantes serão utilizados apenas em fertilizantes orgânicos ou 

correctivos orgânicos do solo ou serão destinados a outras utilizações técnicas, com excepção 

dos cosméticos, medicamentos ou dispositivos médicos. 

O certificado sanitário deve ser apresentado ao veterinário oficial no PIF do 1.º ponto 

de entrada da mercadoria no território da Comunidade, devendo uma cópia acompanhar a 

remessa até à sua chegada à unidade de destino. 

22..33..44..99.. DDeerriivvaaddooss ddee ggoorrdduurraass

Os Estados-membros só autorizam a importação de derivados de gorduras se cada 

remessa for acompanhada de um certificado sanitário81, onde se deverá declarar se os 

derivados de gorduras provêm ou não de matérias das categorias 2 ou 3; e no caso dos 

derivados de gorduras produzidos a partir de matérias da categoria 2 que os produtos foram 

produzidos através de um método que respeite pelo menos as normas de um dos processos 

descritos no capítulo III do Anexo VI, do regulamento já referido, e que serão utilizados 

apenas em fertilizantes orgânicos ou correctivos orgânicos do solo ou que serão destinados a 

80 Em conformidade com o modelo do capítulo 10 B do Anexo X do referido diploma. 
81 Em conformidade com o modelo estabelecido nos capítulos 14 A ou 14 B do Anexo X do Regulamento (CE) 
n.º 1774/2002. 
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outras utilizações técnicas, com excepção dos cosméticos, produtos farmacêuticos ou 

dispositivos médicos. 

O referido certificado deve ser apresentado ao veterinário oficial no posto de 

inspecção fronteiriço do primeiro ponto de entrada da mercadoria no território da 

Comunidade, devendo uma cópia acompanhar a remessa até à sua chegada à unidade de 

destino. 

Na sequência das inspecções fronteiriças, os derivados de gorduras devem ser 

directamente transportadas para as unidades de destino. 
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33.. IIMMPPOORRTTAAÇÇÃÃOO DDOOSS TTRROOFFÉÉUUSS DDEE CCAAÇÇAA

Nos postos de inspecção fronteiriços fazem-se o controlo das remessas de produtos 

designados por troféus de caça em conformidade com o capítulo VII do Anexo VIII do 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002, relativo aos requisitos aplicáveis à colocação no mercado 

de alimentos para animais de companhia, ossos de couro e subprodutos técnicos, que 

enquadra os requisitos relativos aos troféus de caça. 

No presente capítulo serão descritos as competências dos PIF e as competências das 

estâncias aduaneiras de forma a enquadrar a importância das duas entidades nos controlos 

realizados aquando da entrada na União Europeia de troféus de caça oriundos de países 

terceiros. 

O enquadramento é feito de forma a enfatizar a ocorrência de alguma sobreposição dos 

procedimentos realizados pelas entidades anteriormente descritas, relacionar a CITES com os 

controlos veterinários e aduaneiros e, consequentemente, com a regulamentação da União 

Europeia sobre o comércio internacional de espécies da flora e da fauna. 

33..11.. CCoommppeettêênncciiaa ddooss PPoossttooss ddee IInnssppeeccççããoo FFrroonntteeiirriiççooss

Para os serviços veterinários os troféus de caça de ungulados e aves submetidos a um 

tratamento taxidérmico completo que garanta a sua conservação e de animais que não sejam 

ungulados nem aves, não estão sujeitos a qualquer proibição ou restrição de polícia sanitária. 

Todavia, os troféus de caça de ungulados e aves não submetidos ao tratamento 

taxidérmico completo, que garanta a sua conservação, ficam sujeitos às seguintes condições: 

ser proveniente de uma zona não sujeita a restrições devidas à presença de doenças 

transmissíveis graves a que os animais da espécie em questão sejam sensíveis; ou respeitar a 

constituição dos troféus de caça caso sejam provenientes de animais originários de uma zona 

sujeita a restrições. 

33..11..11.. CCoonnssttiittuuiiççããoo ddooss ttrrooffééuuss ddee ccaaççaa

Os troféus de caça constituídos apenas por ossos, cornos, cascos, garras, galhadas ou 

dentes devem: ser imersos em água a ferver durante tempo suficiente para garantir a remoção 

de todas as matérias, com a excepção dos ossos, cornos, cascos, garras, galhadas ou dentes; 

ser desinfectados com um produto autorizado pela autoridade competente, nomeadamente 

água oxigenada no caso das partes constituídas por ossos; ser embalados imediatamente após 

o tratamento sem que tenham estado em contacto com outros produtos de origem animal 
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susceptíveis de os contaminar, em embalagens individuais, transparentes e fechadas, a fim de 

evitar qualquer contaminação posterior; e estar acompanhados por um documento ou 

certificado que ateste que foram respeitadas as condições acima indicadas. 

Os troféus de caça constituídos apenas por couros ou peles devem: ser secos, salgados 

a seco ou em salmoura, durante pelo menos 14 dias antes da expedição, ou conservados por 

um tratamento diferente do curtimento aprovado; ser embalados imediatamente após o 

tratamento sem que tenham estado em contacto com outros produtos de origem animal 

susceptíveis de os contaminar, em embalagens individuais, transparentes e fechadas, a fim de 

evitar qualquer contaminação posterior; e estar acompanhados por um documento ou 

certificado que ateste que foram respeitadas as condições acima referidas. 

3.1.2. AAuuttoorriizzaaççããoo ddaa iimmppoorrttaaççããoo ddooss ttrrooffééuuss ddee ccaaççaa

Os Estados-Membros autorizam a importação de troféus de caça tratados de aves e 

ungulados, constituídos apenas por ossos, cornos, cascos, garras, galhadas, dentes, couros ou 

peles, provenientes de países terceiros se estes: vierem acompanhados por um certificado em 

conformidade com o modelo estabelecido no capítulo 6, parte A, do Anexo X e presente no 

Anexo V da presente dissertação; cumprirem os requisitos da constituição dos troféus de caça 

descritos em 3.1.1. Porém, no caso de peles salgadas, a seco ou em salmoura, transportadas 

por navio, estas não têm de ser salgadas durante 14 dias antes da expedição, desde que tenham 

sido salgadas durante um período de 14 dias antes da importação; e provierem de um país 

terceiro aprovado.

Os Estados-Membros autorizam, em conformidade com os requisitos acima descritos, 

a importação de troféus de caça de aves e ungulados, constituídos por partes anatómicas 

inteiras não submetidos a qualquer tipo de tratamento, provenientes de países terceiros 

aprovados e para os quais é autorizada a importação de todas as categorias de carne fresca da 

espécie correspondente; devem vir acompanhados por um certificado em conformidade com o 

modelo estabelecido no capítulo 6, parte B, do Anexo X e presente no Anexo IV da presente 

dissertação. 

33..11..33.. PPaaíísseess qquuee ppooddeemm eexxppoorrttaarr ttrrooffééuuss ddee ccaaççaa ppaarraa aa UUnniiããoo EEuurrooppeeiiaa

Os países que estão autorizados a exportar troféus de caça para a União Europeia de 

acordo com o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 são: 

- Qualquer país terceiro que queira exportar troféus de caça tratados de aves e de 

ungulados, constituídos apenas por ossos, chifres, cascos, garras, galhadas, 

dentes, couros ou peles; 
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- A Gronelândia (GL), a Tunísia (TN) e qualquer dos países terceiros 

enumerados no Anexo da Decisão 94/85/CE82 da Comissão a partir dos quais 

os Estados-Membros autorizam a importação de carne fresca de aves de 

capoeira e consequentemente os seus respectivos troféus de caça, constituídos 

por partes inteira não tratadas; 

- Qualquer dos países terceiros enumerados nas colunas adequadas para carne 

fresca de ungulados, na parte 1 do Anexo II da Decisão 79/542/CEE83, 

incluindo quaisquer restrições estabelecidas na coluna de observações especiais 

relativas a carne fresca, para troféus de caça de ungulados, constituídos por 

partes inteira não tratadas. 

Os países autorizados a exportarem os troféus de caça para a União Europeia estão 

enumerados no Anexo VI da presente dissertação, em concordância com os diferentes tipos de 

animais que lhes deram origem. 

33..22.. CCoommppeettêênncciiaa ddaass EEssttâânncciiaass AAdduuaanneeiirraass

A entrada na Comunidade de troféus de caça sujeitos ao tratamento taxidérmico 

completo num país terceiro não depende dos médicos veterinários oficiais dos PIF, mas sim 

da apresentação prévia e da realização das verificações necessárias na estância aduaneira 

fronteiriça de entrada na Comunidade. 

Cada autorização de entrada é anuída quando os interessados no carregamento 

apresentarem os seguintes documentos: 

- No caso de espécimes das espécies constantes do Anexo A do Regulamento 

(CE) n.º 338/92, uma licença de importação emitida por uma autoridade 

administrativa do Estado-Membro de destino; 

- No caso de espécimes das espécies constantes do Anexo B do mesmo 

regulamento, uma licença de importação emitida por uma autoridade 

administrativa do Estado-Membro de destino; 

82 Decisão 94/85/CE da Comissão, de 16 de Feveiro de 1994, que estabelece uma lista de países terceiros a partir 
dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de carne fresca de aves de capoeira (JO L 44 de 
17/2/1994, p. 31). Última alteração dada pela Decisão 2004/118/CE da Comissão, de 28 de Janeiro de 2004 (JO 
L 36 de 7/2/2004, p. 34) – Foi revogada pela Decisão 2006/696/CE da Comissão, de 28 de Agosto de 2006, que 
estabelece uma lista de países terceiros a partir dos quais se autoriza a importação e o trânsito na Comunidade de 
aves de capoeira, ovos para incubação, pintos do dia, carne de aves de capoeira, de ratites e de aves de caça 
selvagens, ovos, ovoprodutos e ovos isentos de organismos patogénicos especificados, bem como as condições 
de certificação veterinária aplicáveis, e que altera as Decisões 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE. 
83 Decisão 79/542/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, que estabelece uma lista de países terceiros 
ou de partes de países terceiros e as condições de sanidade animal e saúde pública e de certificação veterinária 
aplicáveis à importação, para a Comunidade, de determinados animais vivos e da respectiva carne fresca (JO L 
146 de 14/6/1979, p. 15). Versão consolidada com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2009/151/CE 
da Comissão, de 20 de Fevereiro de 2009 (JO L 50 de 21/2/2009, p. 45). 
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- No caso de espécimes das espécies constantes do Anexo C do referido 

diploma, uma notificação de importação e: quando de exportação de um país 

relativamente ao qual a espécie em causa é mencionada no Anexo C, o 

fornecimento de prova documental, pelo requerente, que consta de uma licença 

de exportação emitida nos termos da Convenção84, por uma autoridade desse 

país competente para o efeito, em que seja referido que os espécimes foram 

obtidos de acordo com a legislação nacional relativa à conservação da espécie 

em questão; ou quando de exportação de um país que não um daqueles 

relativamente aos quais a espécie em causa é mencionada no Anexo C ou de 

reexportação proveniente de qualquer outro país, o requerente deve apresentar 

uma licença de exportação, um certificado de reexportação ou um certificado 

de origem emitido nos termos da Convenção por uma autoridade do país 

exportador ou reexportador competente para o efeito; 

- No caso de espécimes das espécies constantes do Anexo D do referido 

diploma, somente uma notificação de importação. 

Aquando da introdução na Comunidade se verificarem casos de transbordo marítimo 

ou de transferência aérea, há excepções à realização de verificações e da apresentação dos 

documentos de importação na estância aduaneira de entrada na Comunidade a fim de permitir 

que as referidas verificações e apresentação sejam efectuadas noutra estância aduaneira. 

33..22..11.. QQuuaaddrroo lleeggaall

A regulamentação do comércio da fauna e flora selvagens, onde se inclui o controlo da 

estância aduaneira na entrada de troféus de caça que não são abrangidos pelos regulamentos 

veterinários na União Europeia é da competência da Comissão Europeia de acordo com a 

CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 

Selvagens Ameaçadas de Extinção), descrita posteriormente. 

A CITES foi implementada em toda a União Europeia através de regulamentos, que 

são directamente aplicáveis nos Estados-Membros: 

- A legislação padrão: Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho, de 9 de 

Dezembro de 1996, relativo à protecção de espécies da fauna e da flora 

selvagens, através do controlo do seu comércio. Assim como os Anexos deste 

regulamento, que contêm uma lista de espécies de comércio regulamentado; 

84 A Convenção sobre o comércio internacional das espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de 
extinção (CITES), descrito posteriormente no presente capítulo. 
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- O regulamento (CE) n.º 865/2006 da Comissão, de 4 de Maio de 2006, que 

estabelece normas de aplicação do Regulamento (CE) n.º 338/97. 

Estes dois regulamentos constituem o quadro legal de todos os Estados-Membros da 

União Europeia e regulamentam o comércio internacional, assim como o do Estado-Membro 

que recebe os troféus de caça, de animais e plantas selvagens na União Europeia. 

33..22..11..11.. RReegguullaammeennttoo ((CCEE)) nn..ºº 333388//9977 ddoo CCoonnsseellhhoo

Fornece o quadro legal e estabelece as disposições para o comércio interno na União 

Europeia, assim como a importação, a exportação e reexportação de espécimes de espécies 

constantes nos quatro Anexos deste regulamento. Como são fornecidos procedimentos e 

documentos necessários para esse comércio, por exemplo, licenças de importação e 

exportação, certificados de reexportação, notificações de importação e certificados de 

comércio interno e detenção. O regulamento também estabelece diferentes órgãos ao nível da 

União Europeia, ou seja, o Comité sobre o Comércio da Fauna e da Flora Selvagens, o Grupo 

de Revisão Científica (GRC) e o Grupo de Aplicação, que são todos constituídos por 

representantes dos Estados Membros e são convocados e presididos pela Comissão Europeia. 

33..22..11..22.. RReegguullaammeennttoo ((CCEE)) nn..ºº 886655//22000066 ddaa CCoommiissssããoo

Estabelece normas de aplicação do Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho e 

destina-se aos aspectos práticos da regulamentação relativa ao comércio de espécies da fauna 

e da flora selvagens. Fornece modelos padronizados de formulários que têm de ser utilizados 

para licenças, certificados, notificações e aplicações para esses documentos, assim como 

etiquetas para espécimes científicos. Existem regras adicionais para as condições de emissão 

destes documentos, para a sua validade e sua utilização. 

Outros assuntos abrangidos por esta regulamentação incluem disposições para animais 

nascidos e criados em cativeiro, plantas reproduzidas artificialmente, bens pessoais e de uso 

doméstico e para a marcação e etiquetagem de certos espécimes. 

33..22..22.. AAnneexxooss ddoo RReegguullaammeennttoo ((CCEE)) nn..ºº 333388//9977 ddoo CCoonnsseellhhoo

Existem quatro Anexos A, B, C e D à regulamentação relativa ao comércio de espécies 

da fauna e da flora selvagens da UE. 
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Os Anexos A, B e C correspondem maioritariamente aos Anexos I, II e III da 

CITES85, mas também contêm algumas espécies não listadas na CITES, que estão protegidas 

pela legislação interna da UE. 

O Anexo D, para o qual não existe equivalente na CITES, inclui espécies que podem 

ser escolhidas para listagem num dos Anexos e para as quais os quantitativos de importação 

da UE são, por isso, controlados, sendo muitas vezes referido como a “lista de controlo”. 

Para ser consistente com outras regulamentações da UE sobre a protecção de espécies 

indígenas, como a Directiva de Habitats86 e a Directiva das aves87, algumas espécies indígenas 

listadas nos Anexos II e III da CITES estão incluídas no Anexo A. 

3.2.3. LLiicceennççaa ddee iimmppoorrttaaççããoo

A licença de importação para espécimes das espécies incluídas no Anexo A do 

Regulamento (CE) n.º 338/97, apenas pode ser emitida se obedecer a restrições gerais ou 

relativas a determinados países de origem estabelecida pela Comissão Europeia88 e quando: 

- A autoridade científica, tendo em atenção todo e qualquer parecer do Grupo de 

análise científica, considerar que a introdução na Comunidade não irá 

prejudicar o estado de conservação da população da espécie em causa; 

- O requerente tiver fornecido prova documental de que os espécimes foram 

obtidos nos termos da legislação relativa à protecção da espécie em questão, 

prova essa que, tratando-se da importação a partir de um país terceiro de 

espécimes de uma espécie inscrita nos Anexos da Convenção, deve consistir 

numa licença de exportação ou de reexportação, ou respectiva cópia, emitida 

nos termos da Convenção por uma autoridade competente do país de exportação 

ou reexportação. Porém, para a emissão de licenças de importação de espécies 

incluídas no Anexo A não são exigidas tais provas documentais, mas o original 

de qualquer licença de importação deste tipo será conservado pelas autoridades 

até que o requerente apresente uma licença de exportação ou um certificado de 

reexportação; 

- A autoridade administrativa se tiver assegurado de que o espécime não se 

destina a fins principalmente comerciais; 

85 Vide ponto 5.3.2 em Anexos da CITES. 
86 Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens. 
87 Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens. 
88 A Comissão Europeia publica a lista dessas restrições, trimestralmente, no Jornal Oficial das Comunidades 
Europeias. 
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- A autoridade administrativa se tiver assegurado, após consulta da autoridade 

científica competente, de que não existem outros factores relacionados com a 

conservação da espécie que obstem à emissão da licença de importação. 

A emissão da licença de importação por parte da Comissão Europeia, de espécimes 

das espécies incluídas no Anexo B do Regulamento (CE) n.º 338/97, obedece a restrições 

gerais ou relativas a determinados países de origem, portanto, só pode ser emitida quando: 

- A autoridade científica competente, após análise dos dados disponíveis e tendo 

em conta todo e qualquer parecer do Grupo de análise científica, considerar que 

não há indicação de que a introdução na Comunidade não virá prejudicar o 

estado de conservação da espécie, tendo em conta o nível actual ou previsto do 

comércio89. 

- O requerente tiver fornecido prova documental de que os espécimes foram 

obtidos nos termos da legislação relativa à protecção da espécie em questão, 

prova essa que, tratando-se da importação a partir de um país terceiro de 

espécimes de uma espécie inscrita nos Anexos da Convenção, deve consistir 

numa licença de exportação ou de reexportação, ou respectiva cópia, emitida 

nos termos da Convenção por uma autoridade competente do país de exportação 

ou reexportação; 

- A autoridade administrativa se tiver assegurado, após consulta da autoridade 

científica competente, de que não existem outros factores relacionados com a 

conservação da espécie que obstem à emissão da licença de importação. 

33..33.. RReegguullaammeennttaaççããoo rreellaattiivvaa aaoo CCoomméérrcciioo ddee EEssppéécciieess ddaa FFaauunnaa ee ddaa FFlloorraa

sseellvvaaggeennss nnaa UUnniiããoo EEuurrooppeeiiaa

A União Europeia como é um dos mais importantes mercados consumidores de 

animais e plantas selvagens, das suas partes e derivados, tem uma especial responsabilidade 

em garantir que o comércio de espécimes, produtos e derivados de espécies da fauna e da 

flora selvagens seja sustentável e em não fazer com que as espécies em questão corram perigo 

de extinção. Desde 1984, tem vindo a implementar as disposições da CITES, através da 

Regulamentação relativa ao comércio de espécies da fauna e da flora selvagens da UE. 

Tal como a CITES, a regulamentação relativa ao comércio de espécies da fauna e da 

flora selvagens na UE abrange todos os espécimes, mortos ou vivos, incluindo as partes ou 

derivados, de espécies animais ou de plantas listadas nos Anexos. Contudo, tal como nos 

89 Este parecer manter-se-á válido para as importações posteriores, enquanto os elementos referidos no presente 
parágrafo não se alterarem substancialmente. 
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Anexos da CITES, algumas partes ou derivados estão isentos de certas disposições através de 

uma anotação na listagem. 

33..33..11.. IInnttrroodduuççããoo àà CCIITTEESS

A CITES é a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da 

Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, um acordo internacional entre governos de diversos 

países de quase todos os continentes, que entrou em vigor em 1975 e tem como objectivo 

garantir que nenhuma espécie da fauna ou da flora selvagens corra risco de extinção ou 

continue a ser alvo de uma exploração insustentável devido ao comércio internacional. 

Actualmente, a CITES concede vários graus de protecção a mais de 30 000 espécies 

de animais e plantas quer sejam comercializadas como espécies vivas ou mortas, em partes 

como o marfim ou o cabedal ou em derivados como os medicamentos feitos à base de animais 

ou plantas. 

Os países signatários da Convenção, conhecidos como Partes da CITES, agem 

conjuntamente para regulamentar o comércio das espécies listadas num dos três Anexos da 

CITES e, assim, o comércio internacional de uma espécie listada só é permitido se isso não 

for prejudicial para a sobrevivência da espécie no estado selvagem. 

Para estes juízos, cada Parte deve designar uma autoridade científica90 e uma 

autoridade administrativa91 que emite as licenças para o comércio consoante o caso, ou seja, 

com base nos pareceres que recebe da autoridade científica. Portanto, é função dos serviços 

nacionais da aplicação da lei, como os agentes alfandegários e a Polícia, assegurar que os 

carregamentos são comercializados com as devidas licenças. 

33..33..22.. AAnneexxooss ddaa CCIITTEESS

As espécies podem ser listadas num dos três Anexos da CITES, na maioria dos casos, 

de acordo com o seu estado de conservação e com o impacto que o comércio internacional 

pode ter nesse estado. 

O Anexo I lista as espécies que estão ameaçadas de extinção e que são ou podem ser 

afectadas pelo comércio internacional. Em geral, é proibido todo o comércio internacional 

destas espécies, embora algum comércio possa ser permitido em circunstâncias excepcionais. 

90 “Autoridade Científica”, uma autoridade científica designada, no caso de um Estado-Membro, nos termos do 
n.º 1, alínea b), do artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho e, no caso de um país terceiro parte 
da Convenção, nos termos do artigo IX da Convenção (CITES). 
91 “Autoridade Administrativa”, uma autoridade administrativa nacional designada, no caso de um Estado-
Membro, nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho e, no caso 
de um país terceiro parte da Convenção, nos termos do artigo IX da Convenção (CITES). 
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A maioria das espécies está listada no Anexo II, que inclui as espécies que não estão 

necessariamente ameaçadas de extinção, mas que podem vir a estar caso o comércio não seja 

rigorosamente controlado92. O comércio internacional de espécies de plantas e animais 

listados neste Anexo é permitido desde que o carregamento seja acompanhado de licenças 

válidas. 

O Anexo III inclui espécies sujeitas a regulamentação dentro de um determinado país 

membro e para a qual a cooperação de outros países membros é necessária de forma a 

controlar o comércio internacional. 

33..33..33.. QQuuoottaass ddee EExxppoorrttaaççããoo ddaa CCIITTEESS

Não existe qualquer requisito no texto da Convenção para estabelecer quotas que 

limitem o comércio das espécies listadas. Contudo, a utilização de quotas de exportação 

transformou-se numa eficiente ferramenta regulamentadora do comércio internacional da flora 

e fauna selvagens. 

As quotas de exportação são normalmente estabelecidas de forma individual por uma 

Parte, numa base voluntária, mas também podem ser estabelecidas nas CoP (Conferências das 

Partes da CITES). Na maioria dos casos, as quotas de exportação aplicam-se ao calendário 

anual, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro. 

TTaabbeellaa 11:: Resumo dos grupos de espécies incluídos nos Anexos do Regulamento (CE) n.º 

338/97 do Conselho relativo ao comércio de espécies da fauna e da flora selvagens 

AAnneexxooss CCoorrrreessppoonnddêênncciiaa ccoomm ooss AAnneexxooss ddaa CCIITTEESS ((**))

Anexo A 

Todas as espécies do Anexo I da CITES, excepto nos casos em que um Estado-Membro da UE 
tenha apresentado uma reserva; 
Algumas das espécies do Anexo II e III, para as quais o Estado-Membro da UE tenha adoptado 
medidas internas mais rigorosas. 

Anexo B 

Todas as outras espécies do Anexo II da CITES, excepto nos casos em que um Estado-Membro 
da UE tenha apresentado uma reserva; 
Algumas espécies listadas no Anexo III da CITES; 
Algumas espécies não listadas na CITES. 

Anexo C Todas as espécies do Anexo III da CITES que não constam nos Anexos A, B e D, excepto nos 
casos em que um Estado-Membro da UE tenha apresentado uma reserva. 

Anexo D Algumas espécies do Anexo III da CITES; 
Algumas espécies não listadas na CITES. 

(*) A tabela apresenta uma co-relação entre os Anexos do Regulamento (CE) n.º 338/97 e os Anexos da CITES descritos 
posteriormente. 

92 Algumas espécies também estão listadas no Anexo II porque se parecem com espécies já listadas. Listar estas 
espécies “semelhantes” faz com que seja mais fácil para as Autoridades administrativas e para os funcionários de 
controlo fiscalizarem o comércio internacional. 
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Antes de qualquer Parte poder emitir uma licença para permitir a exportação de 

espécimes de espécies constantes no Anexo I ou II, a autoridade científica do Estado deve 

assegurar que a exportação não será prejudicial para a sobrevivência das espécies, a chamada 

“verificação não prejudicial”. 

O estabelecimento de uma quota de exportação por uma Parte deve, na verdade, ir ao 

encontro deste requisito, estabelecendo um número máximo de espécimes de uma espécie que 

pode ser exportado ao longo do ano, sem que tenha um efeito prejudicial na sobrevivência da 

espécie em estado selvagem. 

33..33..44.. PPrriinncciippaaiiss ddiiffeerreennççaass eennttrree aa CCIITTEESS ee aa RReegguullaammeennttaaççããoo rreellaattiivvaa aaoo ccoomméérrcciioo

ddee eessppéécciieess ddaa ffaauunnaa ee fflloorraa sseellvvaaggeennss nnaa UUEE rreeffeerreennttee aaooss TTrrooffééuuss ddee ccaaççaa

A regulamentação referida não só implementa as disposições da CITES e a maioria 

das Resoluções da Convenção relativas aos animais mortos, como também vai para além dos 

requisitos da Convenção em alguns aspectos: 

- As regulamentações da UE estabelecem condições de importação mais 

rigorosas do que as impostas pela CITES. As licenças de importação não são 

exigidas apenas para as espécies listadas no Anexo A, mas também para as 

espécies listadas no Anexo B, e as notificações de importação são exigidas 

para os Anexos C e D; 

- Algumas espécies que estão listadas no Anexo II da CITES estão também 

listadas no Anexo A das regulamentações da UE e, consequentemente, não 

podem ser comercializadas nem utilizadas para fins comerciais; 

- O Regulamento (CE) n.º 338/97 autoriza os Estados-Membros da UE a 

suspenderem as importações de certas espécies e países (opiniões negativas do 

Grupo de Revisão Científica da UE ou proibições de importação da UE), 

mesmo que o comércio seja autorizado pela CITES. 

Embora a regulamentação relativa ao comércio de espécies da fauna e da flora 

selvagens na UE seja directamente aplicável em todos os Estados-Membros, as disposições de 

controlo devem ser transpostas para a legislação nacional e complementadas com leis 

nacionais, para questões que permanecem sob a soberania de cada Estado-Membro, como por 

exemplo as multas. 

Para além disso, cada Estado-Membro da UE possui legislação relacionada com a 

biodiversidade e conservação das espécies, disposições veterinárias e fitossanitárias, e 

regulamentações alfandegárias. 
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O equilíbrio no mercado internacional, entre as importações europeias e consequentes 

exportações oriundas dos países terceiros, principalmente dos países que beneficiam 

monetariamente com as vendas de troféus de caça, é actualmente assegurado através da 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 

Ameaçadas de Extinção, da Regulamentação relativa ao comércio de espécies da fauna e flora 

selvagens na União Europeia e do reforço dado pela legislação nacional de cada Estado-

Membro nas questões com elas relacionadas. 
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PARTE III 

ANÁLISE DE DADOS

IIMMPPOORRTTAAÇÇÃÃOO DDOOSS TTRROOFFÉÉUUSS DDEE CCAAÇÇAA



- 69 -

44.. EENNTTRRAADDAA DDEE TTRROOFFÉÉUUSS DDEE CCAAÇÇAA NNAA UUNNIIÃÃOO EEUURROOPPEEIIAA

Os troféus de caça controlados nos PIF são os subprodutos técnicos de origem animal 

provenientes de animais artiodáctilos e aves que ainda não sofreram um tratamento 

taxidérmico completo. Nesta perspectiva, no presente capítulo o objectivo é analisar os dados 

adquiridos através do sistema TRACES disponibilizados pela Comissão Europeia, de acordo 

com o tipo de material, ou seja, a composição dos troféus de caça, a espécie abatida para a 

produção dos referidos troféus, os países que mais exportam troféus de caça para a União 

Europeia e os Estados-Membros que mais recebem os respectivos produtos. 

Os referidos subprodutos quando entram na União Europeia são introduzidos no 

sistema TRACES de acordo com os códigos aduaneiros em que se enquadram, pois na União 

Europeia os códigos utilizados nas importações, tanto pelos serviços aduaneiros como pelos 

serviços veterinários, são todos baseados nos códigos de nomenclatura combinada (NC) já 

existentes. Portanto, de acordo com os produtos de origem animal que são as matérias-primas 

constituintes dos troféus de caça, os códigos de NC respectivos são o código NC 0505, NC 

0506, NC 0507 e NC 9705, abaixo descritos. 

Contudo, é importante salientar que a introdução dos dados relativos à entrada dos 

troféus de caça no Espaço Europeu desde o início da implementação do sistema TRACES, ou 

seja, desde 2005, não foi adoptada na sua integridade. Pois, a introdução dos dados por parte 

dos Estados-Membros foi feita de forma faseada ao longo dos últimos anos. 

44..11.. CCóóddiiggooss ddee nnoommeennccllaattuurraa ccoommbbiinnaaddaa ddooss ttrrooffééuuss ddee ccaaççaa

Como referido anteriormente, aos produtos importados têm de estar sempre acoplados 

os respectivos códigos aduaneiros, para o correcto enquadramento dos mesmos no âmbito dos 

controlos veterinários ou aduaneiros. 

Em todos os Estados-Membros as remessas são controladas e aprovadas nos PIF e são 

incluídas no TRACES com os respectivos códigos NC, ficando assim disponíveis para a 

Comissão e para os outros Estados-Membros. 

Na tabela 2 serão descritos os códigos aduaneiros e as respectivas designações, 

qualificações e explicações dos códigos NC 0505, NC 0506, NC 0507 e NC 9705 para uma 

melhor compreensão dos dados analisados posteriormente. 
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TTaabbeellaa 22:: Os códigos de Nomenclatura Combinada com as respectivas designações, 

qualificações e explicações relativos aos troféus de caça 

Código NC Designação Qualificação e explicação 

0505 (1)

Peles e outras partes de aves, com as suas penas 
ou penugem, penas e partes de penas, (mesmo 
aparadas), penugem, em bruto ou simplesmente 
limpas, desinfectadas ou preparadas tendo em 
vista a sua conservação; pós e desperdícios de 
penas ou de partes de penas. 

Todas – não compreende penas 
decorativas tratadas, penas tratadas 
transportadas por viajantes para uso 
privado ou remessas de penas tratadas 
enviadas a particulares para fins não 
industriais. 

0506 (2)

Ossos e núcleos córneos, em bruto, 
desengordurados ou simplesmente preparados 
(mas não cortados sob forma determinada), 
acidulados ou degelatinados; pós e desperdícios 
destas matérias. 

Compreende ossos para produção de 
gelatina, ou colagénio, se derivados de 
carcaças abatidas para alimentação 
humana, e farinha de ossos para 
alimentação humana. 

0507 (3)

Marfim, carapaças de tartaruga, barbas, 
incluindo as franjas, de baleia ou de outros 
mamíferos marinhos, chifres, galhadas, cascos, 
unhas, garras e bicos, em bruto ou simplesmente 
preparados, mas não cortados em forma 
determinada; pós e desperdícios destas matérias. 

Compreende troféus de caça tratados de 
aves e ungulados, sendo apenas ossos, 
chifres, cascos, garras, galhadas, dentes, 
couros ou peles provenientes de países 
terceiros. 

9705 (4)
(Ex 9705 00) 

Colecções e espécimes para colecções de 
zoologia, botânica, mineralogia, anatomia ou 
apresentando interesse histórico, arqueológico, 
paleontológico, etnográfico ou numismático. 

Apenas produtos derivados de animais – 
não compreende troféus de caça de 
ungulados e aves que tenham sido 
submetidos a um tratamento taxidérmico 
completo que garanta a sua conservação 
à temperatura ambiente e troféus de caça 
de outras espécies que não ungulados e 
aves (tratados ou não). 

(1) A posição 0505 compreende produtos não tratados. 
(2) Os requisitos em matéria de selecção estão estabelecidos no capítulo X do Anexo VIII (ossos e produtos à base de ossos, 
etc.) do regulamento (CE) n.º 1774/2002. 
(3) Os requisitos em matéria de selecção estão estabelecidos no capítulo VII do Anexo VIII do Regulamento (CE) n.º 
1774/2002. 
(4) Os requisitos adicionais em matéria de selecção aplicáveis aos troféus de caça estão estabelecidos no capítulo VII do 
Anexo VIII do regulamento (CE) n.º 1774/2002. 

44..22.. DDiissttrriibbuuiiççããoo aannaallííttiiccaa ddooss ddaaddooss9933

Os dados adquiridos94 a partir do sistema TRACES correspondentes aos troféus de 

caça dizem somente respeito ao enquadramento dos códigos aduaneiros, por isso, permite 

somente uma avaliação entre os quilos de peso dos troféus de caça e os países que exportaram 

esses produtos para a União Europeia. 

44..22..11.. NNúúmmeerroo ddee mmeerrccaaddoorriiaa NNCC 00550055

Os dados distribuídos na tabela 3 dizem respeito aos números de embalagens e aos 

quilos totais das remessas, descurando das quantidades de DVCE exitentes, ou seja, do 

número de vezes que esses países exportaram os troféus de caça para a União Europeia. 

93 Os dados adquiridos somente dizem respeito aos produtos controlados pelos veterinários oficiais, dado que 
são estes os que se encontram disponíveis no Sistema TRACES. 
94 No Anexo VIII da presente dissertação encontram-se os dados descritos neste capítulo no seu formato original, 
em inglês, como foi enviado pela Comissão Europeia. 
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Tabela 3: Distribuição dos dados das mercadorias com código NC 0505 relativos aos troféus 

de caça de 2005 a 2009 

Países N.º de embalagens Kg de peso DVCE 

Ano 2005 

Federação Russa 1 22 1 

Ano 2006 

Botsuana 1 8 1 
Canadá 2 60 2 
China 201 18073 1 
Moçambique 18 1664 13 
Tailândia 103 2467 1 
Zimbabué 4 458 2 

Ano 2007 

África do Sul 2 41 2 
Bielorússia 1 6 1 
Federação Russa 2 13 2 
Moçambique 12 1039 7 

Ano 2008 

África do Sul 484 36275 1 
China 11 830 11 
EUA 1 5 1 
Federação Russa 2 3 1 
Gronelândia 5 368 5 
Quirguistão 2 138 2 
México 9 8 2 
Moçambique 7 595 3 
Namíbia 2 40 1 

Ano 2009 

Namíbia 1 55 1 
(*) O DVCE corresponde à totalidade das entradas, em que cada um diz respeito a uma remessa. 
Peles e outras partes de aves, com as suas penas ou penugem, penas e partes de penas (mesmo aparadas), penugem, em bruto 
ou simplesmente limpas, desinfectadas ou preparadas tendo em vista a sua conservação; pós e desperdícios de penas ou de 
partes de penas. 

Como os dados são adquiridos através do sistema TRACES, em 2005 somente 

conseguimos um dado sobre o código NC 0505 porque, como já foi referido anteriormente, 

nem todos os países tinham implementado o sistema TRACES na legislação nacional até à 

data. 

De acordo com os dados distribuídos na tabela 3 conclui-se que em 2006 os países que 

mais exportaram troféus de caça com o código NC 0505 para a União Europeia foram: a 
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China, seguida da Tailândia e de Moçambique. A seguir a estes encontram-se o Zimbabué, o 

Canadá e o Botsuana; 

Em 2007 e 2008, como o observado nos anos anteriores, não obtivemos muitos 

resultados, porém os dados adquiridos mostraram que em 2007 o país que mais exportou foi 

Moçambique, seguido da África do Sul e em 2008 a África do Sul e a China. 

Em 2009 e como só há dados referentes ao primeiro semestre, o único país exportador 

foi a Namíbia que somente exportou para a UE uma remessa de 55 kg de peso. 

44..22..22.. NNúúmmeerroo ddee mmeerrccaaddoorriiaa NNCC 00550066

Os dados distribuídos na tabela 4 dizem respeito a uma análise feita entre os números 

de embalagens e os quilos totais das remessas, descurando das quantidades de DVCE 

exitentes, ou seja, do número de vezes que esses países exportaram os troféus de caça para a 

União Europeia. 

Tabela 4: Distribuição dos dados das mercadorias com código NC 0506 relativos aos troféus 

de caça de 2006 a 2009

Países N.º de embalagens Kg de peso DVCE (*) 

Ano 2006 

África do Sul 12 618 11 
Argentina 5 309 5 
Austrália 2 20 2 
Bulgária 2 55 2 
Canadá 8 223 8 
Federação Russa 7 54 1 
Croácia 3 25 3 
Irão 1 14 1 
Madagáscar 1 25 1 
Mongólia 3 60 3 
Moçambique 5 412 4 
Nova Zelândia 2 85 2 
Roménia 31 292 20 
Sérvia e Montenegro 7 7 1 
Tanzânia 1 55 1 
EUA 2 20 2 
Zimbabué 6 396 4 

Ano 2007 

África do Sul 38 2682 32 
Argentina 8 443 8 
Canadá 9 310 9 
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Congo 2 25 2 
Croácia 34 268 12 
Federação Russa 2 18 2 
Índia 25 1330 1 
Irão 2 60 2 
Mongólia 10 86 8 
Moçambique 35 1676 26 
Namíbia 6 420 4 
Nova Zelândia 2 13 2 
Sérvia e Montenegro 83 134 2 
Tanzânia 6 398 3 
Turquia 1 10 1 
Zâmbia 1 12 1 
Zimbabué 7 515 7 

Ano 2008 

África do Sul 37 3107 35 
Argentina 5 714 3 
Austrália 5 245 5 
Camarões 4 66 4 
Canadá 14 805 13 
Croácia 12 90 4 
EUA 6 81785 3 
Etiópia 2 64 2 
Federação Russa 15 220 6 
Gronelândia 4 300 1 
Ilhas Maurícias 2 44 2 
Irão 3 17 3 
Moçambique 4 140 4 
Mongólia 5 33 5 
Namíbia 159 8112 132 
Paquistão 1 1 1 
Tadjiquistão 10 216 7 
Tanzânia 7 361 4 
Turquia 2 23 2 
Uganda 162 6601 1 
Zâmbia 2 80 1 
Zimbabué 13 961 13 

Ano 2009 

África do Sul 10 326 10 
Argentina 3 140 2 
Austrália 3 60 2 
Camarões 1 14 1 
Canadá 4 149 4 
Croácia 7 101 4 
EUA 2 47 2 
Federação Russa 2 100 2 
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Quirguistão 4 95 1 
Moçambique 2 132 2 
Mongólia 5 67 5 
Namíbia 6 188 6 
Nova Caledónia 1 20 1 
Nova Zelândia 1 35 1 
Turquia 1 8 1 
Zimbabué 5 238 5 

Tabela 4 (continuação da página n.º 72): Distribuição dos dados das mercadorias com código NC 0506 relativos aos 
troféus de caça de 2006 a 2009. 

(*) O DVCE corresponde à totalidade das entradas, em que cada um diz respeito a uma remessa. 
Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou simplesmente preparados (mas não cortados sob forma determinada), 
acidulados ou degelatinados; pós e desperdícios destas matérias. 

Observa-se que o código NC 0506 em 2006 já apresentava maiores dados 

relativamente aos do código NC 0505, referentes ao mesmo período. 

De acordo com os dados distribruídos na tabela 4, observa-se que os quilos de peso 

dos troféus de caça nem sempre estão relacionados com os números de embalagens e com os 

DVCE encontrados, ou seja, ao aumentarem os números de DVCE aumentam-se as 

quantidades em peso exportadas, mas o oposto não se observa, pois há países que exportam 

grandes quantidades num só DVCE. 

Em 2006, o país que mais exportou para a União Europeia foi a Roménia, mas o país 

que exportou em maiores quantidades foi a África do Sul, seguido de Moçambique, 

Zimbabué, Argentina e Roménia. 

Em 2007, os países que acusaram maiores quantidades nas exportações foram: a 

África do Sul e Moçambique; logo a seguir, a Tanzânia, a Argentina, a Namíbia, o Zimbabué, 

o Canadá e a Croácia. 

Em 2008, o país que liderou relativamente à quantidade em peso exportado foram os 

EUA, enquanto a Namíbia foi o líder das exportações com cerca de 132 DVCE, ou seja, 132 

entradas na União Europeia. Os países a seguir aos EUA foram a Namíbia, o Uganda, a África 

do Sul, o Canadá, a Argentina e o Zimbabué. 

No primeiro semestre de 2009, há uma certa equivalência entre a exportação dos 

diversos países, com uma ligeira sobreposição da África do Sul. 

44..22..33.. NNúúmmeerroo ddee mmeerrccaaddoorriiaa NNCC 00550077

Os dados distribuídos na tabela 5 dizem respeito aos números de embalagens e aos 

quilos totais das remessas, descurando das quantidades de DVCE exitentes, ou seja, do 

número de vezes que esses países exportaram os troféus de caça para a União Europeia. 
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Tabela 5: Distribuição dos dados das mercadorias com código NC 0507 relativos aos troféus 

de caça de 2006 a 2009

Países N.º de embalagens Kg de peso DVCE (*)

Ano 2006 

África do Sul 214 16026 200 
Argentina 5 2738 50 
Austrália 10 148 3 
Azerbaijão 8 38 3 
Bielorússia 1 30 1 
Botsuana 25 1919 11 
Brasil 3053 472306 11 
Bulgária 27 907 14 
Camarões 49 2182 14 
Canadá 32 1163 22 
Croácia 15 93 7 
EUA 10 365 10 
Etiópia 1 1 1 
Federação Russa 97 2492 20 
Gronelândia 1 40 1 
Guiné-Bissau 1 3 1 
Índia 890 26800 2 
Irão 5 67 5 
Cazaquistão 11 59 7 
Quirguistão 7 282 3 
Macedónia 1 1 1 
Moçambique 4 382 4 
Mongólia 49 297 17 
Namíbia 11 209 11 
Nigéria 40 74300 1 
Nova Zelândia 111 5380 12 
Paquistão 3 17 3 
Roménia 108 1292 81 
Sérvia e Montenegro 19 201 5 
Suíça 1 133 1 
Tanzânia 23 1413 17 
Turquia 3 18 2 
Zâmbia 5 350 2 
Zimbabué 96 7733 61 

Ano 2007 

África do Sul 1385 58934 825 
Argélia 3 197 2 
Argentina 1056 32922 103 
Austrália 7 114 4 
Azerbaijão 2 16 2 
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Bielorússia 14 91 11 
Benim 36 2204 16 
Botsuana 88 5957 43 
Brasil 2217 145875 4 
Bulgária 1 2 1 
Burquina Faso 103 4752 27 
Cabo Verde 1 40 1 
Camarões 177 5825 177 
Canadá 68 4124 65 
Chade 2 51 2 
Chile 1 20 1 
Croácia 26 176 16 
EUA 27 6055 11 
Etiópia 5 109 5 
Federação Russa 239 4612 44 
Gronelândia 3 150 2 
Guiné-Bissau 4 52 4 
Ilhas Marshall 1 4 1 
Irão 6 97 6 
Kazaquistão 10 126 10 
Quirguistão 44 846 28 
Moçambique 50 3988 38 
Mongólia 26 471 20 
Namíbia 63 3372 23 
Nigéria 437 7350 2 
Nova Zelândia 32 3454 27 
Paquistão 8 67 8 
República Centro-Africana 160 9825 159 
Roménia 4 93 3 
Sérvia e Montenegro 162 55 3 
Tadjiquistão 9 177 9 
Tanzânia 105 7261 77 
Turquia 16 225 16 
Uganda 249 12332 1 
Zâmbia 9 570 7 
Zimbabué 303 25824 218 

Ano 2008 

África do Sul 874 62142 765 
Argentina    148 5876 140 
Austrália 20 1160 17 
Azerbaijão 4 46 4 
Bielorússia 2 13 1 
Benim 32 1683 16 
Botsuana 102 7365 51 
Burquina-Faso 52 3331 23 
Camarões 59 2039 59 
Canadá 89 5568 78 
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Chile 2 110 2 
Croácia 24 425 23 
EUA 13 694 12 
Etiópia 4 158 4 
Federação Russa 48 1290 47 
Gronelândia 111 4238 101 
Guiné-Bissau 1 14 1 
Islândia 2 87 2 
Ilhas Maurícias 1 14 1 
Irão 10 125 10 
Cazaquistão 24 217 23 
Quirguistão 30 457 28 
Macedónia 4 33 4 
México 1 6 1 
Moçambique 48 3376 41 
Mongólia 35 426 34 
Namíbia 753 44158 512 
Nigéria 923 12414 2 
Nova Caledónia 5 3676 4 
Nova Zelândia 30 2620 30 
Paquistão 2 10 2 
República Centro-Africana 117 6227 109 
Sudão 2 19 2 
Tadjiquistão 28 441 21 
Tanzânia 104 6548 84 
Turquia 26 274 26 
Uganda 2 50 1 
Zâmbia 20 1476 17 
Zimbabué 145 12619 112 

Ano 2009 

África do Sul 393 26490 15 
Argentina 38 1599 36 
Austrália 4 265 4 
Azerbaijão 2 17 1 
Bielorússia 2 17 2 
Botsuana 108 6619 45 
Burquina-Faso 40 618 4 
Camarões 60 2031 59 
Canadá 18 578 17 
Croácia 4 59 4 
EUA 4 374 3 
Federação Russa 40 3435 15 
Gronelândia 71 10753 24 
Islândia 1 58 1 
Kazaquistão 4 91 4 
Quirguistão 18 475 15 
México 2 55 1 
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Moçambique 19 1051 18 
Mongólia 11 133 11 
Namíbia 63 2059 36 
Nepal 2 15 2 
Nova Zelândia 3 113 3 
Paquistão 4 26 4 
República Centro-Africana 27 1547 24 
Tadjiquistão 11 201 11 
Tanzânia 19 1419 15 
Turquia 21 289 21 
Uganda 16 25 1 
Zâmbia 1 82 1 
Zimbabué 71 7151 55 

Tabela 5 (Continuação da página n.º 75): Distribuição dos dados das mercadorias com código NC 0507 relativos aos 
troféus de caça referentes aos anos de 2006 a 2009. 

(*) O DVCE corresponde à totalidade das entradas, em que cada um diz respeito a uma remessa. 
Marfim, carapaças de tartaruga, barbas, incluindo as franjas, de baleia ou de outros mamíferos marinhos, chifres, galhadas, 
cascos, unhas, garras e bicos, em bruto ou simplesmente preparados, mas não cortados em forma determinada; pós e 
desperdícios destas matérias. 

Os troféus de caça com o código NC 0507, foram os que mais entraram na União 

Europeia, visto que apresentaram desde 2006 o maior número de países. 

Em 2006, o Brasil foi o país que exportou em maiores quantidades e apresentou o 

maior número de embalagens por remessa. De acordo com os dados obtidos consegue-se 

estimar uma certa tendência de exportação para unidades fabris, já que as quantidades em 

quilos são muito desproporcionais aos números de DVCE apresentados. O único país que 

apresentou dados mais proporcionais relativamente ao número de embalagens e quantidade de 

DVCE, uma perspectiva de maior exportador, foi a África do Sul. A seguir à África do Sul 

tivemos a Guiné-Bissau, a Nigéria, a Nova Zelândia e o Zimbabué, sendo a seguir a Tanzânia, 

a Roménia, os Camarões, a Federação Russa e a Argentina. 

Em 2007, o maior exportador foi a África do Sul e o que mais exportou em termos de 

quantidade de peso dos troféus de caça. A seguir tivemos a Argentina, o Zimbabué, o Brasil, o 

Uganda, a República Centro-Africana, a Tanzânia, a Nova Zelândia, a Nigéria, a Namíbia, 

Moçambique, a Federação Russa, os EUA, o Chade, o Canadá, o Burquina Faso, os 

Camarões, o Botsuana e o Benim. Como observado no ano 2006, as remessas são muito 

avultadas, o que sugere uma importação de carácter comercial por parte dos importadores da 

União Europeia. Observa-se que no ano 2007 quase todos os países exportadores fizeram 

exportações em quantidades consideráveis, como também observou-se a entrada de troféus de 

caça de outros países que desde a implementação do sistema TRACES até à data eram 

desconhecidos o interesse em exportar troféus de caça, tais como o Benim, a Bulgária, o 

Arquipélago de Cabo Verde, o Chade, o Chile, a Etiópia, o Kazaquistão, o Quirguistão e a 
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Mongólia. Como esses países apresentaram poucas quantidades exportadas pode-se 

considerar que a exportação poderá estar em crescimento e/ou o aumento de interesse por 

parte dos diversos Estados-Membros por aqueles países. 

Em 2008, observa-se praticamente o mesmo que no ano anterior, a África do Sul é o 

líder de exportação e os outros países apresentaram mais ou menos os mesmos valores. 

Observa-se a presença de novos países como o México, o Sudão e a Islândia. Como já foi 

referido, grandes quantidades de produtos importados parecem estar relacionadas com as 

unidades comerciais e pequenas quantidades de produtos importados parecem estar 

relacionadas com particulares, como é atestado pelo reduzido número de DVCE que dizem 

respeito a troféus de caça. 

44..22..44.. NNúúmmeerroo ddee mmeerrccaaddoorriiaa NNCC 99770055

As mercadorias com código NC 9705 ou Ex 9705 00 são designados como sendo 

colecções e espécimes para colecções de zoologia, botânica, mineralogia, anatomia ou 

apresentando interesse histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico ou numismático. 

Por lapso o enquadramento do código NC 9705 por parte da Comissão Europeia não 

se verificou, por isso não apresentamos os dados relativos ao código em análise. 

Porém, em Portugal o dado referente a entradas através de um PIF nacional e dados de 

remessas com código NC 9705 destinadas a Portugal mas que deram entrada noutros PIF 

puderam ser recolhidas através do sistema TRACES e por curiosidade há no Anexo VIII da 

presente dissertação uma pequena amostra das tabelas de distribuição dos respectivos dados 

encontrados. 
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55.. DDIISSCCUUSSSSÃÃOO

De acordo com os dados recolhidos, os objectivos traçados desde o começo da 

realização desse trabalho viram-se muito aquém das expectativas, já que deveria ter 

conseguido, a partir dos dados recolhidos no sistema TRACES relacionar os dados das 

entradas dos troféus de caça com as espécies de animais que mais são abatidos com essa 

finalidade, estabelecer a relação entre a procura e a obtenção nos países terceiros exportadores 

e saber quais os Estados-Membros que mais importam esses subprodutos. 

Os referidos objectivos não foram alcançados porque as remessas quando entram em 

livre prática na União Europeia adquirem os códigos NC respectivos, ou seja, deixa-se de 

saber qual a espécie do troféu de caça e o que constava no certificado sanitário do país 

terceiro de expedição. Esta situação surge porque o interessado no carregamento atribui o 

código aduaneiro aos troféus de caça como o descrito no certificado enviado pela autoridade 

competente do país terceiro, esse subproduto passa imediatamente a ser reconhecido como 

troféu de caça, fazendo com que o veterinário oficial o descreva como troféu de caça em vez 

de descrever o animal que o originou, deixando esses pormenores aos países terceiros de 

expedição e confinados aos certificados originais que não são vistos por todos os veterinários 

oficiais dos Estados-Membros. 

Os dados recebidos da Comissão Europeia tornam ainda mais difícil a rastreabilidade 

dos troféus de caça porque, para além dos dados fornecidos aos Estados-Membros serem 

incompletos, dizendo respeito somente aos países de origem, número de embalagens, o 

respectivo peso total e a quantidade de DVCE feitos durante um ano, os dados referentes a um 

Estado-Membro ficam sujeitos à atribuição dos códigos aduaneiros, contribuindo para a 

ocultação da natureza do produto técnico, ou seja, das espécies que deram origem ao 

subproduto referido. 

Essas anomalias no sistema TRACES mostram que relativamente à introdução dos 

troféus de caça na União Europeia, no mínimo, para além de se atribuírem aos produtos a 

categoria apropriada, troféu de caça, deveriam adicionar campos para o enquadramento das 

respectivas espécies, como acontece na secção dos produtos destinados ao consumo humano e 

inserirem os dados que vêm descriminados no certificado de origem. 
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO

A realização do estágio na vertente dos controlos veterinários nas importações de 

subprodutos técnicos de origem animal e a elaboração da presente dissertação veio esclarecer 

o conceito pré-existente sobre os referidos controlos realizados pelos veterinários oficiais nos 

Postos de Inspecção Fronteiriços e principalmente relacionar as actividades exercidas pelas 

autoridades veterinárias e pelas autoridades aduaneiras a ponto de pôr em causa a real 

contribuição da União Europeia aos seus Estados-Membros para o melhor desenvolvimento 

dos diversos sectores e protecção da saúde animal e da saúde humana. 

Na União Europeia os veterinários oficiais fazem o controlo dos troféus de caça 

originários de animais ungulados e aves que não foram sujeitos a um tratamento taxidérmico 

completo e os técnicos responsáveis pelos controlos aduaneiros são responsáveis pelos 

controlos de todos os troféus de caça que não estão enquadrados na legislação veterinária e 

aqueles que foram sujeitos a um tratamento taxidérmico completo. Em resultado desta 

situação observaram-se lacunas nas legislações comunitárias referentes aos controlos 

veterinárias na União Europeia ao ponto de se questionar quais são as áreas de intervenção 

das autoridades veterinárias competentes, criando assim, interferências entre a autoridade 

competente referida e outras, como as autoridades aduaneiras, aquando das tomadas de 

decisões sobre as remessas de troféus de caça.  

Assim, de acordo com o disposto na última parte do trabalho, relativo à CITES e à 

Regulamentação relativa ao comércio de espécies da fauna e flora selvagens na União 

Europeia, mesmo que os controlos veterinários não enquadrem todas as variantes dos troféus 

de caça, há outras entidades que auxiliam nesses controlos e os interligam a questões actuais 

de relevada importância como a luta contra o comércio ilegal de espécies em risco de 

extinção, pela preservação de ecossistemas naturais. 

Porém, na União Europeia os subprodutos de origem animal destinados à produção de 

troféus não se encontram bem enquadrados em termos de manutenção da rastreabilidade dos 

produtos importados, pois quando os referidos produtos entram na Comunidade Europeia 

perdem as descrições relativas à sua constituição, ou seja, a espécie que foi abatida para troféu 

de caça, as quantidades referidas de cada remessa e os países de destino, já que na Comissão 
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Europeia os dados recolhidos a partir dos Estados-Membros são contabilizados como um 

todo, eliminando assim a hipótese de saber qual o país que detém essas remessas, a empresa 

responsável pela importação e todos os dados referidos nos DVCE constantes no sistema 

TRACES. 

Pelo exposto, conclui-se que o sistema de controlo preconizado na legislação 

comunitária na sequência da criação do mercado interno europeu não veio melhorar as 

questões relacionadas com os controlos veterinários em todas as suas vertentes. A Comissão 

Europeia não conseguiu ultrapassar certas barreiras que existiam antes da harmonização dos 

critérios, de forma a tornar transparente toda a informação resultante dos controlos 

veterinários. A manutenção da rastreabilidade dos produtos derivados de animais, como por 

exemplo os troféus de caça, e a comunicação ou troca de informações entre os Estados-

Membros, continuam a ser encaradas por certas entidades como confidenciais. 
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ANEXO I 

DEFINIÇÕES
Para efeitos do presente documento e dos regulamentos nele constantes, são citadas a seguir, por ordem 

alfabética, as definições que mais enquadram no tema da dissertação, facilitando a compreensão do mesmo. 

DEFINIÇÕES GERAIS

Alimento para animais – qualquer substância ou produto, incluindo os aditivos, transformado, parcialmente 

transformado ou não transformado, destinado a ser utilizado para a alimentação oral de animais. 

Autoridade competente – a autoridade central de um Estado-Membro com competência para organizar 

controlos oficiais ou qualquer outra autoridade a quem tenha sido atribuída essa competência; inclui, se disso for 

caso, a autoridade correspondente de um país terceiro. 

Destino aduaneiro – o destino aduaneiro a que se refere o n.º 15 do artigo 4.º do Regulamento (CEE) n.º 

2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o código Aduaneiro Comunitário95. 

Colocação no mercado – qualquer operação que tenha por objectivo fornecer a terceiros, na Comunidade, 

subprodutos animais, ou produtos deles derivados abrangidos pelo presente regulamento, para efeitos de venda 

ou de qualquer outra forma de transferência para terceiros, a título gratuito ou oneroso, ou de armazenagem com 

vista ao fornecimento a terceiros. 

Comércio retalhista – a manipulação e/ou a transformação de géneros alimentícios96 e a respectiva 

armazenagem no ponto de venda ou de entrega ao consumidor final, incluindo terminais de destruição, operações 

de restauração, cantinas de empresas, restauração em instituições, restaurantes e outras operações similares de 

fornecimento de géneros alimentícios, estabelecimentos comerciais, centros de distribuição de supermercados e 

grossistas. 

Condições de importação – as exigências veterinárias aplicáveis aos produtos a importar conforme definidas na 

legislação comunitária. 

Controlo de identidade – a verificação por inspecção visual da concordância entre os certificados ou 

documentos veterinários ou outros documentos previstos na legislação veterinária e o produto. 

Controlo documental – a verificação dos certificados ou documentos veterinários ou outros documentos que 

acompanham uma remessa. 

Controlo físico – a verificação do próprio produto, que pode incluir controlos da embalagem e da temperatura, 

bem como a colheita de amostras e ensaios laboratoriais. 

Fases da produção, transformação e distribuição – qualquer fase, incluindo a importação, desde a produção 

primária de um género alimentício até à sua armazenagem, transporte, venda ou fornecimento ao consumidor 

final e, quando for o caso, a importação, produção, fabrico, armazenagem, transporte, distribuição, venda e 

fornecimento de alimentos para animais. 

Importação – a colocação e a intenção de colocação em livre prática dos produtos, na acepção do artigo 79.º 

Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho. 

95 JO L 302 de 19/10/1992, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 82/97 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 17 de 21/1/1997, p. 1). 
96 Definição em conformidade com o artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2002, que determina os princípios e normas gerias da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios. 
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Interessado no carregamento – qualquer pessoa singular ou colectivo que, em conformidade com as 

disposições aduaneiras do Regulamento (CEE) n.º 2913/92, seja responsável pelo desenrolar das diferentes 

situações, a que se refere esse regulamento e em que a remessa se possa ver envolvida, bem como o 

representante a que se refere o artigo 5.º do mesmo regulamento e que assuma essa responsabilidade no que se 

refere aos efeitos dos controlos previstos na Directiva 97/78/CE do Conselho de 18 de Dezembro de 1997. 

Introdução – a entrada de mercadorias num dos territórios da Comunidade Europeia tendo por finalidade a sua 

colocação de acordo com os procedimentos aduaneiros mencionados nas alínea a) a f) do n.º 16 do artigo 4.º do 

Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho. 

Produtos de origem animal – produtos derivados de animais, bem como os produtos provenientes destes, 

destinados ao consumo humano, incluindo os animais vivos quando são preparados para tal. 

Rastreabilidade – a capacidade de detectar a origem e de seguir o rasto de um género alimentício, de um 

alimento para animais, de um animal produtor de géneros alimentícios ou de uma substância, destinado a ser 

incorporado em géneros alimentícios ou em alimentos animais, ou com probabilidades de o ser, ao longo de 

todas as fases da produção, transformação e distribuição. 

Remessa – uma quantidade de produtos da mesma natureza e abrangidos pelos mesmos certificados ou 

documentos veterinários ou outros documentos previstos na legislação veterinária, transportada pelo mesmo 

meio de transporte e proveniente do mesmo país terceiro ou parte de país terceiro. 

Veterinário oficial – um veterinário habilitado a actuar nessa qualidade e nomeado pela autoridade competente. 

DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS

Animais de criação – são animais mantidos, engordados ou criados por seres humanos e utilizados para a 

produção de alimentos (incluindo carne, leite e ovos), lã, peles com pêlo, penas, peles ou quaisquer outros 

produtos de origem animal. 

Animais selvagens – quaisquer animais não criados pelo ser humano. 

Aterro – uma unidade de eliminação correspondente à definição da Directiva 1999/31/CE do Conselho. 

Cerdas de suínos não transformadas – são as cerdas de suínos que não tenham sido submetidos a lavagem em 

fábrica, obtidos por curtimento nem tratados por outro método que assegure a não existência de organismos 

patogénicos. 

Couros e peles – todos os tecidos cutâneos e subcutâneos. 

Código de cores – a utilização sistemática de cores para apresentar, com previsto no Regulamento (CE) n.º 

1774/2002, na superfície de uma embalagem, contentor ou veículo, ou num rótulo ou símbolo que lhes seja 

aposto. 

Chorume – qualquer excremento e/ou urina de animais de criação com ou sem material de cama ou guano que 

pode ser tratado ou não tratado, ou transformado em unidades de biogás e de compostagem. 

Co-incineração – a eliminação de subprodutos animais ou produtos deles derivados numa unidade de co-

incineração. 

Curtimento – o endurecimento de couros, por meio de agentes vegetais de curtimento, sais de crómio ou outras 

substâncias, tais como sais de alumínio, sais férricos, sais de silício, aldeídos ou quinonas ou outros 

endurecedores. 

Fertilizante orgânico e correctivos orgânicos do solo – as matérias de origem animal utilizadas para manter ou 

melhorar a nutrição vegetal e as propriedades físicas e químicas e a actividade biológica dos solos, quer 
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separada, quer conjuntamente; Podem incluir o chorume, o conteúdo do aparelho digestivo, o produto da 

compostagem e os resíduos da digestão. 

Gelatina – as proteínas naturais solúveis, coaguladas ou não, obtidas pela hidrólise parcial do colagénio 

produzido a partir de ossos, couros, peles, tendões e nervos de animais (incluindo peixes e aves de capoeira). 

Gorduras animais fundidas – as gorduras derivadas da transformação de matérias da categoria 2 ou de matérias 

da categoria 3. 

Incineração – a eliminação de subprodutos animais ou produtos deles derivados numa unidade de incineração. 

Lã não transformada – a lã de ovinos que não foi submetida a lavagem industrial, que não foi obtida por 

curtimento nem que foi tratada por outro método que assegure a não existência de organismos patogénicos. 

Matéria de desassoreamento – as matérias animais sólidas visíveis ou os sedimentos retidos nos sistemas de 

desassoreamento sempre que tal constitua um processo de pré-tratamento. 

Matérias de risco especificadas – matérias que são referidas, no Anexo V do Regulamento (CE) n.º 999/2001 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001. Este referido diploma estabelece regras para a 

prevenção, o controlo e a erradicação de certas encefalopatias espongiformes transmissíveis97. 

Matérias para alimentação animal – são matérias para alimentação animal, tal como definidas na Directiva 

96/25/CE98, que são de origem animal, incluindo as proteínas animais transformadas, os produtos derivados de 

sangue, as gorduras animais fundidas, o óleo de peixe, os derivados de gorduras, a gelatina e as proteínas 

hidrolisadas, o fosfato dicálcio, o leite, os produtos à base de leite e o colostro. 

Ossos de couro – os produtos não curtidos para mascar destinados a animais de companhia, produzidos a partir 

de couros e peles de ungulados ou de outras matérias animais. 

Penas e partes de penas não transformadas – as penas e partes de penas não tratadas por um fluxo de vapor 

nem através de qualquer outro método que assegure a não existência de organismos patogénicos. 

Pêlos não transformados – os pêlos de ruminantes que não tenham sido submetidos a lavagem em fábrica, que 

não foram obtidos por curtimento nem tratados por outro método que assegure a não existência de organismos 

patogénicos. 

Produtos derivados de sangue – os produtos derivados de sangue (sangue total) ou fracções de sangue, com 

excepção da farinha de sangue; Incluem-se aqui o plasma seco/congelado/líquido, o sangue total seco, os 

glóbulos vermelhos secos/congelados/líquidos ou as respectivas fracções e misturas. 

Proteínas hidrolisadas – os polipeptídeos, peptídeos e aminoácidos e as respectivas misturas obtidos a partir da 

hidrólise de subprodutos animais. 

Produtos técnicos – os produtos directamente derivados de certos subprodutos animais, destinados a fins que 

não o consumo humano ou animal, incluindo couros e peles curtidos e tratados, troféus de caça, lã transformada, 

pêlos, cerdas, penas e partes de penas, soro de equídeos, produtos derivados de sangue, produtos farmacêuticos, 

dispositivos médicos, cosméticos, produtos à base de ossos para porcelana, gelatina e cola, fertilizantes 

orgânicos, correctivos orgânicos do solo, gorduras animais fundidas, derivados de gorduras, chorume 

transformado e leite e produtos à base de leite. 

Restos de cozinha e de mesa – todos os restos alimentares incluindo óleos alimentares utilizados, provenientes 

de restaurantes, de instalações de fornecimento de comidas e de cozinhas, inclusive cozinhas centrais e cozinhas 

de casas particulares. 

97 JO L 147 de 31/5/2001, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1326/2001 da Comissão (JO 
L 177 de 30/6/2001). 
98 Directiva 96/25/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa à circulação de matérias-primas para alimentação animal, que altera as 
Directivas 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e revoga a Directiva 77/101/CEE (JO L 125 de 23/5/1996, p. 35). Directiva 
com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2001/46/CE (JO L 234 de 1/9/2001, p. 55). 
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Subprodutos animais – cadáveres inteiros ou partes de animais ou produtos de origem animal não destinados ao 

consumo humano, incluindo óvulos, embriões e sémen. 

Subprodutos apícolas – o mel, a cera de abelhas, a geleia real, o própolis ou o pólen não destinados ao consumo 

humano. 

Torresmos – os resíduos proteicos da transformação de subprodutos animais, após separação parcial da gordura 

e da água. 

Unidade de biogás – uma unidade em que é efectuada a degradação biológica de produtos de origem animal em 

condições anaeróbias com vista à produção e captação de biogás. 

Unidade de compostagem – uma unidade em que é efectuada a degradação biológica de produtos de origem 

animal em condições aeróbias. 

Unidade de co-incineração – local de eliminação conforme definido no n.º 5 do artigo 3.º da Directiva 

2000/76/CE. 

Unidade de incineração – um local de eliminação conforme definido no n.º 4 do artigo 3.º da Directiva 

2000/76/CE. 

Unidade de transformação da categoria 1 – uma unidade em que são transformadas matérias da categoria 1 

antes da sua eliminação. 

Unidade de transformação da categoria 2 – uma unidade em que são transformadas matérias da categoria 2 

antes da sua eliminação final, subsequente transformação, ou utilização. 

Unidade de transformação da categoria 3 – uma unidade em que matérias da categoria 3 são transformadas 

em proteínas animais transformadas e noutros produtos transformados que possam ser utilizados como matérias 

para alimentação animal. 

Unidade intermédia da categoria 1 ou da categoria 2 – uma unidade em que são manuseadas e/ou 

temporariamente armazenadas matérias da categoria 1 ou da categoria 2 não transformadas, com vista ao 

subsequente transporte para o seu destino final e em que podem ser efectuadas certas actividades preliminares, 

tais como a remoção de couros e peles ou a realização de inspecções post mortem. 

Unidade intermédia da categoria 3 – uma unidade em que são triadas e/ou cortadas e/ou refrigeradas ou 

ultracongeladas em blocos e/ou temporariamente armazenadas matérias da categoria 3 não transformadas com 

vista ao subsequente transporte para o seu destino final. 

Unidade técnica – uma unidade em que os subprodutos animais são utilizados para produzir produtos técnicos. 
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ANEXO II 

TERRITÓRIOS DA UNIÃO EUROPEIA

Os territórios visados nessa dissertação são os descritos no artigo 1.º da Directiva 97/78/CE do 

Conselho99, estabelecidos no Anexo I da respectiva Directiva, e são os seguintes: 

1. O território do Reino da Bélgica. 

2. O território da República da Bulgária. 

3. O território da República Checa. 

4. O território do Reino da Dinamarca, com exclusão das Ilhas do Faroé e da Gronelândia. 

5. O território da República Federal da Alemanha. 

6. O território da República da Estónia. 

7. O território da República Helénica. 

8. O território do Reino de Espanha, com exclusão de Ceuta e Melilha. 

9. O território da República Francesa. 

10. O território da Irlanda. 

11. O território da República Italiana. 

12. O território da República de Chipre. 

13. O território da República da Letónia. 

14. O território da República da Lituânia. 

15. O território do Grão-Ducado do Luxemburgo. 

16. O território da República da Hungria. 

17. O território da República de Malta. 

18. O território do Reino dos Países Baixos na Europa. 

19. O território da República da Áustria. 

20. O território da República da Polónia. 

21. O território da República Portuguesa. 

22. O território da Roménia. 

23. O território da República da Eslovénia. 

24. O território da República Eslovaca. 

25. O território da República da Finlândia. 

26. O território do Reino da Suécia. 

27. O território do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

Para além disso, e ao abrigo de acordos de equivalências específicas para determinados produtos de 

origem animal, incluem-se os territórios da República da Islândia, do Reino da Noruega e da Confederação 

Suíça. 

99 JO L 24 de 30/1/1998, p. 9. Incluído a última redacção relativo às condições de adesão da República Checa, da República da Estónia, da 
República de Chipre, da República da Letónia, da república de Lituânia, da República da Hungria, da República de Malta, da República da 
Polónia, da República da Eslovénia e da República Eslovaca e às adaptações dos Tratados em que se funda a União Europeia. 



- 94 -

ANEXO III 

DOCUMENTO VETERINÁRIO COMUM DE ENTRADA

(DVCE) 

Instruções para o preenchimento do certificado do DVCE 

O certificado serve para todas as remessas apresentadas num PIF, quer as remessas respeitem os 

requisitos da União Europeia e se destinem a colocação em livre prática, quer se destinem a ser transportadas sob 

controlo ou quer não respeitem os requisitos da União Europeia e se destinem a transbordo, a trânsito, a 

colocação em zonas francas, entrepostos francos ou aduaneiros ou a fornecedores de navios. 

PARTE I:
Características da remessa apresentada 

A parte 1 do DVCE deve ser preenchida pelo declarante ou pelo interessado no carregamento conforme 

definido no n.º 2, alínea e) do artigo 2.º da Directiva 97/78/CE do Conselho. Porém para auxiliar são dadas, de 

forma seccionada, as instruções para o preenchimento de cada casa. 

Casa 1 – Expedidor/ exportador: indicar a organização comercial que efectua a expedição da remessa 

(no país terceiro). 

Casa 2 – Posto de inspecção fronteiriço: preencher se a informação não estiver pré-impressa do 

documento. O número de referência do DVCE é o número de referência único atribuído pelo PIF que emite o 

certificado (emitido na casa 25). O número ANIMO é o número único do PIF que consta, em frente do nome do 

posto, da lista de PIF aprovados, publicada no Jornal Oficial da União Europeia. 

Casa 3 – Destinatário: indicar o endereço da pessoa ou da organização comercial constante do 

certificado do país terceiro. Se não constar do certificado, pode indicar-se o destinatário mencionado nos 

documentos comerciais relevantes. 

Casa 4 – Interessado no carregamento (também agente ou declarante): pessoa que é responsável 

pela remessa aquando da sua apresentação no PIF e que faz as declarações necessárias às Autoridades 

competentes em nome do importador (indicar o nome e o endereço). 

Casa 5 – Importador: este pode encontrar-se distante do PIF (indicar o nome e o endereço). Se o 

importador e o agente forem o mesmo, indicar (ver casa 4). 

Casa 6 – País de origem: país em que o produto final foi produzido, manufacturado ou embalado. 

Casa 7 – País de expedição: país em que a remessa foi colocada a bordo do meio de transporte final 

com destino à União Europeia. 

Casa 8 – Endereço de entrega: indicar o endereço de entrega na União Europeia. Aplicável aos 

produtos conformes (casa 19) e não conformes (casa 22). 

Os códigos ISO correspondem ao código internacional de duas letras dos países. 

Casa 9 – Chegada ao PIF (data estimada): indicar a data em que se prevê que as remessas cheguem 

ao PIF. 
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Casa 10 – Certificados/documentos veterinários: a data de emissão é a data em que o 

certificado/documento foi assinado pelo veterinário oficial ou pela autoridade competente. O número é o número 

oficial do certificado. Para os produtos de um estabelecimento ou navio aprovado ou registado, indicar o nome e 

o número de aprovação/registo. Para os embriões, óvulos ou palhetas de sémen, indicar o número de 

identificação da equipa de colheita aprovada. 

Casa 11 – Nome do navio/número do voo: informações pormenorizadas sobre os meios de transporte à 

chegada, para aviões, o número do voo e o número da carta de porte aéreo, para os navios, o nome do navio e o 

número do conhecimento de embarque. 

Casa 12 – Natureza das mercadorias: indicar a espécie animal, o tratamento a que os produtos foram 

submetidos e o número e o tipo de embalagens que constituem o carregamento (por exemplo 5 caixas de 25 kg) 

ou o número de contentores. Assinalar a temperatura de transporte adequada. 

Casa 13 – Código NC: indicar no mínimo os primeiros quatro dígitos do código NC da Nomenclatura 

Combinada, estabelecido pelo Regulamento (CEE) n.º 2558/87 do Conselho e respectivas alterações. Esses 

códigos constam também da Decisão 2002/349/CE da Comissão (e são equivalentes aos códigos do Sistema 

Harmonizado). 

Casa 14 – Peso bruto: peso total em kg. Define-se como a massa total dos produtos e dos seus 

contentores imediatos e toda a sua embalagem, com exclusão dos contentores de transporte e de todo o restante 

equipamento de transporte. 

Casa 15 – Peso líquido: peso do produto, excluindo o da embalagem, em kg. Define-se como a massa 

dos produtos propriamente ditos, sem os seus contentores imediatos ou a sua embalagem. Quando a indicação do 

peso for inadequada, indicar as unidades, por exemplo, 100 palhetas de sémen de X ml ou 3 estirpes/embriões. 

Casa 16 – Número do selo e número do contentor: indicar todos os números do selo e de 

identificação do contentor, se for caso disso. 

Casa 17 – Transbordo: a utilizar quando a remessa não foi importada através desse PIF, mas prossiga o 

seu transporte num outro avião ou navio, quer para importação para a União Europeia através de outro PIF da 

Comunidade/do EEE, quer para expedição para um país terceiro. Número ANIMO – ver casa 2. 

Casa 18 – Trânsito: remessas que não são conformes aos requisitos da União Europeia, destinadas a 

serem enviadas para um país terceiro através da UE/de um país EEE por via rodoviária, ferroviária ou fluvial. 

PIF de saída – nome do PIF através do qual os produtos sairão da União Europeia. Número ANIMO – ver casa 2. 

Casa 19 – Produtos conformes: todos os produtos serão apresentados para colocação em livre prática 

no mercado interno, incluindo os que são aptos mas que serão submetidos a um “transporte sob controlo” e os 

que, depois de receberem aprovação veterinária como aptos para colocação em livre prática, podem ser 

armazenados sob controlo aduaneiro e ser desalfandegados numa fase posterior, quer na estância aduaneira de 

que o PIF depende geograficamente, ou noutro local. Produtos não-conformes: produtos que não respeitam os 

requisitos da União Europeia e que se destinam a zonas francas, entrepostos francos, entrepostos aduaneiros, 

fornecedores de navios ou navios ou a trânsito com destino a um país terceiro. 

Casa 20 – Para reimportação: consiste na devolução ao estabelecimento de origem na União Europeia 

de remessas originárias de União Europeia cuja aceitação ou entrada num país terceiro tenha sido recusada. 

Casa 21 – Mercado interno: remessas apresentadas para distribuição no mercado único. Assinalar a 

categoria a que corresponde a remessa. Aplicável também às remessas que, depois de receberem aprovação 

veterinária como aptas para colocação em livre prática, podem ser armazenadas sob controlo aduaneiro e ser 
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desalfandegadas numa fase posterior, quer na estância aduaneira de que o PIF depende geograficamente, quer 

noutro local. 

Casa 22 – Para remessas não conformes: preencher esta casa para todos os produtos da União 

Europeia não conformes quando a remessa se destine a ser entregue e armazenada sob controlo veterinário numa 

zona franca, num entreposto franco ou num entreposto aduaneiro ou por um fornecedor de navios. 

Nota: As casas 18 e 22 referem-se apenas aos procedimentos veterinários. 

Casa 23 – Assinatura: colocação do local e data da declaração, o nome do signatário e a respectiva 

assinatura do signatário. Esta compromete o signatário a aceitar também a devolução das remessas em trânsito 

cuja entrada seja recusada por um país terceiro. 

PARTE II: 
Enquadramento das remessas aquando da execução dos controlos veterinários 

“Decisão sobre a remessa” 

A parte 2 do DVCE deve ser preenchida apenas pelo veterinário oficial, em Portugal ou em qualquer 

outro Estado-Membro da União Europeia onde se dá a entrada da remessa. 

Casa 24 – DVCE anterior: caso tenha sido emitido anteriormente um DVCE, indicar o número de série 

do certificado. 

Casa 25 – Número de referência do DVCE: esta casa diz respeito ao número de referência atribuído 

pelo PIF que emite o certificado e é o mesmo que o da casa 2. 

Casa 26 – Controlo documental: a preencher para todas as remessas. 

Casa 27 – Controlo de identidade: assinalar o “controlo do selo” se os contentores não forem abertos e 

o selo for apenas controlado em conformidade com o n.º 4, alínea a), subalínea i) do artigo 4.º da Directiva 

97/78/CE100. 

Casa 28 – Controlo físico: os controlos reduzidos referem-se ao regime previsto pela Decisão 

94/360/CEE da Comissão quando a remessa não tenha sido seleccionada para um controlo físico, mas tenha sido 

considerada satisfatória apenas com um controlo documental e de identidade. A secção “Outro” diz respeito a: 

reimportação, mercadorias transportadas sob controlo; transbordo; trânsito; ou procedimentos dos artigos 12.º e 

13.º, descritos anteriormente. Porém, estes destinos podem deduzir-se de outras casas. 

Casa 29 – Ensaios laboratoriais: indicar a categoria da substância ou do organismo patogénico 

relativamente ao qual é indicado um processo de investigação. “Aleatórios” significa amostragem quando a 

remessa não é retida na pendência dos resultados, caso em que a autoridade competente de destino deve ser 

notificada por meio do sistema informático TRACES. “Suspeito” abrange os casos em que a remessa é retida na 

pendência de resultados favoráveis, ou testada devido a uma notificação prévia por meio do sistema de alerte 

rápido para os alimentos para consumo humano e alimentos para animais, ou testada devido a uma medida de 

protecção em vigor. 

Casa 30 – APTA para transbordo: preencher se a remessa estiver apta para transbordo. A utilizar 

quando a remessa não for importada através desse PIF, mas prossiga o seu transporte num outro avião ou navio, 

100 Refere que, sempre que os produtos de origem animal sejam transportados em contentores, a verificação de que os selos apostos pelo 
veterinário oficial (ou pela autoridade competente), nos casos em que a legislação comunitária os exija, se encontram intactos e de que os 
dados que neles figuram correspondem aos constantes dos certificados ou dos documentos que acompanham a remessa. 
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quer para importação para a União Europeia através de outro PIF da Comunidade/do EEE (Espaço Económico 

Europeu), quer para expedição para um país terceiro101. 

Casa 31 – APTA para trânsito: preencher quando as remessas não estiverem conformes com os 

requisitos da UE mas puderem ser transportadas para um país terceiro através da UE/de um país EEE por via 

rodoviária, ferroviária ou fluvial. Esse envio deve processar-se sob controlo veterinário102. 

Casa 32 – APTA para o mercado interno: a utilizar para todas as remessas aprovadas para colocação 

em livre prática no mercado único103. 

As casas 33 e 34 são utilizadas quando as remessas não estão aptas para colocação em livre prática por força de 

regras veterinárias e são consideradas de alto risco e se destinem a serem expedidas sob controlo veterinário e 

aduaneiro para um dos destinos controlados previstos na Directiva 97/78/CE. A aceitação nas zonas francas, 

entrepostos francos e entrepostos aduaneiros só pode ser autorizada se forem respeitadas as condições 

enunciadas no n.º 4 do artigo 12.º da Directiva 97/78/CE. 

Casa 33 – APTA se transportada sob controlo: a utilizar quando as remessas estejam aptas mas 

devam ser transportadas sob o controlo para um destino específico previsto nos artigos 8.º ou 15.º da Directiva 

97/78/CE104. 

Casa 34 – APTA para o procedimento específico da armazenagem: a utilizar para todas as remessas 

que não sejam conformes com os requisitos da União Europeia e se destinem a ser transferidas para, ou 

armazenar em, entrepostos aprovados em conformidade com o n.º 4 do artigo 12.º ou a operadores aprovados nos 

termos do artigo 13.º105 da Directiva 97/78/CE. 

Casa 35 – NÃO APTA: indicar claramente, quando a importação é recusada, o processo a seguir 

subsequentemente. Indicar a data para a conclusão da acção proposta. O endereço de eventuais estabelecimentos 

de transformação deve ser indicado na casa 37. Após rejeição ou decisão de transformação, a data para 

prossecução da acção deve ser também indicada no registo das acções de seguimento. 

Casa 36 – Razões de recusa: a utilizar caso seja pertinente. Assinalar a casa adequada. O ponto 7 diz 

respeito a uma insuficiência de higiene não abrangida por 8 ou 9, incluindo irregularidades no controlo da 

temperatura, putrefacção ou sujidade do produto. 

Casa 37 – Informações sobre os destinos controlados (33-35): indicar o número de aprovação e o 

endereço (ou o nome do navio e o porto) para os destinos em que seja exigido num controlo veterinário posterior 

da remessa, como no caso do transporte sob controlo (casa 33), do procedimento de armazenagem (casa 34) ou 

da transformação ou destruição (casa 35). 

101 Ver artigo 9.º da Directiva 97/78/CE, relativo às remessas que se destinem à importação para um dos territórios da Comunidade Europeia, 
que chegam a um PIF mas se destina a ser importada através de outro PIF situado no mesmo território ou situado no Território de outro 
Estado-Membro. E, ver Decisão 2000/25/CE da Comissão (JO L 9 de 13/1/2000, p. 27), de 16 de Dezembro de 1999, que estabelece regras 
pormenorizadas de aplicação do artigo 9.º da Directiva 97/78/CE do Conselho, relativo ao transbordo de produtos em PIF caso as remessas 
se destinem à importação para a Comunidade Europeia, e que altera a Decisão 93/14/CEE da Comissão.
102 De acordo com os requisitos do artigo 11.º da Directiva 97/78/CE, referente a que, um Estado-Membro só autorizará, em nome de todos 
os Estados-Membros pelos quais os produtos irão transitar, o trânsito de um país terceiro para outro ou para o mesmo país terceiro se 
cumprirem com todos os requisitos exigidos pela Comissão Europeia. E, de acordo com a Decisão 2000/208/CE da Comissão, de 24 de 
Fevereiro de 2000, que estabelece regras pormenorizadas de execução da Directiva 97/78/CE do Conselho no que respeita ao trânsito 
exclusivamente rodoviário através da Comunidade Europeia de produtos de origem animal de um país terceiro para outro país terceiro. 
103 A utilizar também para todas as remessas conformes com os requisitos da UE mas que, por razões financeiras, não são desalfandegadas 
imediatamente no PIF e que vão ser armazenadas sob controlo aduaneiro num entreposto aduaneiro ou desalfandegadas mais tarde e/ou num 
destino geográfico distinto. 
104 O artigo 8.º trata das respostas aos produtos que não receberam livre prática e dos meios disponíveis para salvaguardar os produtos em 
trânsito no território Europeu de modo a se cumprirem todos os requisitos. Enquanto, o artigo 15.º disponibiliza as condições que permitem a 
reimportação de uma remessa de produtos de origem comunitária rejeitada por um país terceiro. 
105 O artigo 13.º refere os deveres dos operadores que fornecem produtos, referidos no n.º 4 do artigo 12.º, directamente aos meios de 
transporte marítimos, destinados a abastecimento da tripulação e dos passageiros. 
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Casa 38 – Remessa novamente selada: utilizar esta casa quando o selo original de uma remessa for 

destruído com a abertura do contentor. Deve manter-se uma lista consolidada de todos os selos utilizados para 

esse efeito. 

Casa 39 – Identificação completa do PIF da autoridade competente e carimbo oficial: apor aqui o 

carimbo oficial do PIF ou da autoridade competente. 

Casa 40 – Veterinário oficial: assinatura do veterinário ou, no caso dos portos exclusivamente de 

pesca, do agente oficial designado, em conformidade com a Decisão 93/352/CEE. 

Casa 41 – PIF de saída para trânsito: casa a utilizar pelo PIF de saída da UE quando as remessas 

sejam enviadas em trânsito através da UE e sejam controladas à saída em conformidade com a Decisão 

2000/208/CE. Na ausência de trânsito, esta casa pode ser usada, em alternativa, para eventuais observações 

adicionais sobre, por exemplo, a não remoção da coluna vertebral ou as taxas pagas. 

Casa 42 – Referência do documento aduaneiro: a utilizar pelos serviços aduaneiros para aditar 

informações pertinentes (por exemplo, o número do certificado aduaneiro T1 ou T5) quando as remessas 

permaneçam sob o controlo aduaneiro durante um determinado período. Estas informações são geralmente 

aditadas após a assinatura pelo veterinário oficial. 

Casa 43 – DVCE subsequente: a utilizar quando o certificado DVCE original deva permanecer num 

determinado local e seja necessário emitir duplicados. 
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ILUSTRAÇÃO DO DOCUMENTO VETERINÁRIO COMUM DE ENTRADA

PARTE I 
Cópia do DVCE do Regulamento (CE) n.º 136/2004. 
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ILUSTRAÇÃO DO DOCUMENTO VETERINÁRIO COMUM DE ENTRADA

PARTE II 
Cópia do DVCE do Regulamento (CE) n.º 136/2004. 
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ANEXO IV 

REQUISITOS GERAIS DE HIGIENE APLICÁVEIS À TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS 
DA CATEGORIA 1, DA CATEGORIA 2 E DA CATEGORIA 3 

Enxerto do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 

CAPÍTULO I 

Requisitos gerais aplicáveis à aprovação de unidades de transformação da categoria 1, da categoria 2 e da 
categoria 3 

1. As instalações e equipamentos devem satisfazer, no mínimo, os seguintes requisitos: 
a) As instalações de transformação de subprodutos animais não devem estar localizadas 

juntamente com matadouros, salvo se se encontrarem num edifício totalmente separado. As pessoas não 
autorizadas e os animais não podem ter acesso à unidade; 

b) A unidade de transformação deve dispor de um sector limpo e um sector não limpo, 
devidamente separados. O sector não-limpo deve possuir um local coberto para a recepção dos 
subprodutos animais e deve ser construído de forma a poder ser facilmente limpo e desinfectado. Os 
pavimentos devem ser concebidos de modo a facilitar a drenagem de líquidos. A unidade de 
transformação deve dispor de instalações sanitárias, de vestiários e de lavabos adequados para uso do 
pessoal; 

c) A unidade de transformação deve dispor de capacidade de produção de água quente e vapor 
suficientes para a transformação de subprodutos animais; 

d) O sector não-limpo deve, se necessário, possuir equipamento para redução do volume dos 
subprodutos animais, bem como equipamento para o carregamento dos subprodutos animais triturados 
para a unidade de transformação; 

e) Todas as instalações em que são transformados subprodutos animais devem funcionar em 
conformidade com os requisitos do capítulo II. Se for necessário um tratamento térmico, todas as 
instalações devem dispor de: 

i) Aparelhos de medição para vigiar a combinação temperatura/tempo e, se necessário, 
a pressão nos pontos críticos; 

ii) Dispositivos de registo contínuo dos resultados dessas medições; e 
iii) Um sistema de segurança adequado para evitar um aquecimento insuficiente; 

f) Para evitar a recontaminação do produto acabado pelos subprodutos animais que entram na 
unidade, deve ser prevista uma separação clara entre a área da unidade em que as matérias para 
transformação são descarregadas e as áreas reservadas à transformação dessas matérias e ao 
armazenamento do produto transformado. 
2. As unidades de transformação devem dispor de meios adequados de limpeza e desinfecção dos 

contentores ou recipientes em que são colocados os subprodutos animais e dos veículos, com excepção dos 
navios, em que são transportados. 

3. Devem ser previstos meios adequados para a desinfecção das rodas dos veículos quando estes saiam 
do sector não-limpo da unidade de transformação. 

4. Todas as unidades de transformação devem possuir um sistema de evacuação de águas residuais que 
satisfaça os requisitos impostos pela autoridade competente. 

5. As unidades de transformação devem ter o seu próprio laboratório ou recorrer aos serviços de um 
laboratório externo. O laboratório deve dispor de equipamento que lhe permita efectuar as análises essenciais e 
deve ser aprovado pela autoridade competente. 

CAPÍTULO II 

Requisitos gerais de higiene 

1. Os subprodutos animais devem ser transformados assim que possível após a chegada. Enquanto 
aguardam a transformação, devem ser convenientemente armazenados. 

2. Os contentores, recipientes e veículos utilizados para transporte de matérias não transformadas devem 
ser limpos numa zona designada para o efeito. A situação ou disposição dessa zona deve permitir evitar o risco 
de contaminação dos produtos transformados. As pessoas que trabalhem no sector não limpo não podem entrar 
no sector limpo sem terem mudado previamente de roupa de trabalho e de calçado ou procedido à desinfecção 
deste. Nenhum equipamento ou utensílio pode ser levado do sector não-limpo para o sector limpo antes de 
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primeiro ser limpo e desinfectado. Devem ser previstos procedimentos relativos às deslocações do pessoal que 
permitam controlar essas deslocações entre os sectores e imponham uma utilização adequada de pedilúvios e de 
sistemas de lavagem das rodas. 

4. As águas residuais provenientes do sector não-limpo devem ser tratadas de forma a assegurar, tanto 
quanto for razoavelmente possível, a eliminação de todos os agentes patogénicos. Poderão ser estabelecidos 
requisitos específicos aplicáveis ao tratamento de águas residuais das unidades de transformação de acordo com 
o procedimento referido no n.º 2 do artigo 33.º. 

5. Devem ser sistematicamente tomadas medidas preventivas contra aves, roedores, insectos e outros 
animais nocivos. Para esse efeito seguir-se-á um programa de controlo de pragas que deve ser documentado. 

6. Serão definidos e documentados processos de limpeza para todas as partes das instalações. Deve 
dispor-se de equipamento e de produtos de limpeza adequados. 

7. O controlo da higiene deve incluir inspecções regulares do ambiente e do equipamento. O calendário 
e os resultados das inspecções serão documentados e conservados por prazo não inferior a dois anos. 

8. As instalações e o equipamento devem ser mantidos em bom estado de conservação e o equipamento 
de medição deve ser calibrado com regularidade. 

9. Os produtos transformados serão manuseados e armazenados na unidade de transformação, de forma 
a impedir a recontaminação. 

CAPÍTULO III 

Métodos de transformação 

Método 1 
Redução 

1. Se as partículas dos subprodutos animais a transformar tiverem uma dimensão superior a 50 mm, esta 
deve ser reduzida por meio de equipamento adequado, para que, efectuada a redução, não exceda 50 mm. A 
eficácia do equipamento deve ser verificada diariamente e o seu estado registado. Se as verificações revelarem a 
existência de partículas superiores a 50 mm, o processo deve ser suspenso e só deve ser retomado depois de 
efectuadas as reparações necessárias. 

Tempo, temperatura e pressão 
2. Após redução, os subprodutos animais devem ser aquecidos até atingirem uma temperatura central 

superior a 133°C durante, pelo menos, 20 minutos sem interrupção a uma pressão (absoluta) não inferior a 3 bar, 
produzida por vapor saturado106; o tratamento térmico pode ser utilizado quer isoladamente, quer numa fase de 
esterilização anterior ou posterior ao processo. 

3. A transformação pode ser efectuada em sistema descontínuo ou contínuo. 

Método 2 
Redução 

1. Se as partículas dos subprodutos animais a transformar tiverem uma dimensão superior a 150 mm, 
esta deve ser reduzida por meio de equipamento adequado, para que, efectuada a redução, não exceda 150 mm. 
A eficácia do equipamento deve ser verificada diariamente e o seu estado registado. Se as verificações revelarem 
a existência de partículas superiores a 150 mm, o processo deve ser suspenso e só deve ser retomado depois de 
efectuadas as reparações necessárias. 

Tempo, temperatura e pressão 
2. Após redução, os subprodutos animais devem ser aquecidos até atingirem uma temperatura central 

superior a 100°C durante, pelo menos, 125 minutos, uma temperatura central superior a 110°C durante, pelo 
menos, 120 minutos e uma temperatura central superior a 120°C durante, pelo menos, 50 minutos. 

3. A transformação deve ser efectuada em sistema descontínuo. 
4. Os subprodutos animais devem ser submetidos a digestão para que os requisitos tempo-temperatura 

sejam alcançados simultaneamente. 

Método 3 
Redução 

1. Se as partículas dos subprodutos animais a transformar tiverem uma dimensão superior a 30 mm, esta 
deve ser reduzida por meio de equipamento adequado, para que, efectuada a redução, não exceda 30 mm. A 
eficácia do equipamento deve ser verificada diariamente e o seu estado registado. Se as verificações revelarem a 

106 «Vapor saturado» significa que todo o ar é evacuado e substituído por vapor de água em toda a câmara de esterilização 
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existência de partículas superiores a 30 mm, o processo deve ser suspenso e só deve ser retomado depois de 
serem efectuadas as reparações necessárias. 

Tempo, temperatura e pressão 
2. Após redução, os subprodutos animais devem ser aquecidos até atingirem uma temperatura central 

superior a 100°C durante, pelo menos, 95 minutos, uma temperatura central superior a 110°C durante, pelo 
menos, 55 minutos e uma temperatura central superior a 120°C durante, pelo menos, 13 minutos. 

3. A transformação pode ser efectuada em sistema descontínuo ou contínuo. 
4. Os subprodutos animais podem ser submetidos a digestão para que os requisitos tempo-temperatura 

sejam alcançados simultaneamente. 

Método 4 
Redução 

1. Se as partículas dos subprodutos animais a transformar tiverem uma dimensão superior a 30 mm, esta 
deve ser reduzida por meio de equipamento adequado, para que, efectuada a redução, não exceda 30 mm. A 
eficácia do equipamento deve ser verificada diariamente e o seu estado registado. Se as verificações revelarem a 
existência de partículas superiores a 30 mm, o processo deve ser suspenso e só deve ser retomado depois de 
serem efectuadas as reparações necessárias. 

Tempo, temperatura e pressão 
2. Após redução, os subprodutos animais devem ser colocados num recipiente com gordura adicionada 

e aquecidos até atingirem uma temperatura central superior a 100°C durante, pelo menos, 16 minutos, uma 
temperatura central superior a 110°C durante, pelo menos, 13 minutos, uma temperatura central superior a 120°C 
durante, pelo menos, 8 minutos e uma temperatura central superior a 130°C durante, pelo menos, 3 minutos. 

3. A transformação pode ser efectuada em sistema descontínuo ou contínuo. 
4. Os subprodutos animais podem ser submetidos a digestão para que os requisitos tempo-temperatura 

sejam alcançados simultaneamente. 

Método 5 
Redução 

1. Se as partículas dos subprodutos animais a transformar tiverem uma dimensão superior a 20 mm, esta 
deve ser reduzida por meio de equipamento adequado, para que, efectuada a redução, não exceda 20 mm. A 
eficácia do equipamento deve ser verificada diariamente e o seu estado registado. Se as verificações revelarem a 
existência de partículas superiores a 20 mm, o processo deve ser suspenso e só deve ser retomado depois de 
serem efectuadas as reparações necessárias. 

Tempo, temperatura e pressão 
2. Após redução, os subprodutos animais devem ser aquecidos até coagularem e ser, em seguida, 

submetidos a prensagem até que a gordura e a água sejam removidas das matérias proteicas. As matérias 
proteicas devem ser então aquecidas até atingirem uma temperatura central superior a 80°C durante, pelo menos, 
120 minutos e uma temperatura central superior a 100°C durante, pelo menos, 60 minutos. 

3. A transformação pode ser efectuada em sistema descontínuo ou contínuo. 
4. Os subprodutos animais podem ser submetidos a digestão para que os requisitos tempo-temperatura 

sejam alcançados simultaneamente. 

Método 6 
(Apenas para os subprodutos animais derivados de peixe) 

Redução 
1. Os subprodutos animais devem ser reduzidos a … milímetros. Devem, em seguida, ser misturados 

com ácido fórmico para reduzir o pH para … A mistura deve ser armazenada durante … horas enquanto aguarda 
novo tratamento. 

2. A mistura deve, em seguida, ser introduzida num conversor térmico e ser aquecida até alcançar uma 
temperatura central de … °C durante, pelo menos, … minutos. A progressão do produto no conversor térmico 
deve ser controlada por meio de comandos mecânicos que limitem a sua deslocação, para que, no final da 
operação de tratamento térmico, o produto tenha sido submetido a um ciclo suficiente, tanto no que diz respeito 
ao tempo como à temperatura. 

3. Após tratamento térmico, o produto deve ser separado em líquido, gordura e torresmos por meios 
mecânicos. Para obter um concentrado de proteínas animais transformadas, a fase líquida deve ser bombeada 
para dois permutadores de calor aquecidos a vapor e equipados com câmaras de vácuo, a fim de remover a sua 
humidade sob a forma de vapor de água. Os torresmos devem ser reincorporados no concentrado de proteínas 
antes da armazenagem. 
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Método 7 

1. Qualquer método de transformação aprovado pela autoridade competente, desde que tenha sido 
demonstrado a contento desta que o produto final foi diariamente submetido a amostragem durante um período 
de um mês, respeitando as seguintes normas microbiológicas: 

a) Amostras de matérias colhidas directamente após tratamento térmico: 
Ausência de Clostridium perfringens em 1g do produto; 

b) Amostras de matérias colhidas durante a armazenagem na unidade de transformação ou no 
termo desta: 

Salmonella: ausência em 25 gramas: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 em 1 g em que os símbolos: 

n = número de amostras a ensaiar; 
m = valor limiar para o número de bactérias; o resultado é considerado 

satisfatório se o número de bactérias em todas as amostras não exceder m; 
M = valor máximo para o número de bactérias; o resultado é considerado 

insatisfatório se o número de bactérias numa ou mais amostras for igual ou superior a 
M; e 

c = número de amostras cuja contagem de bactérias se pode situar entre m e 
M, sendo a amostra ainda considerada aceitável se a contagem de bactérias das outras 
amostras for igual ou inferior a m. 

2. Os dados referentes aos pontos de controlo críticos que as unidades de transformação devem respeitar 
para cumprirem satisfatoriamente as normas microbiológicas devem ser registados e conservados de modo a que 
o proprietário, o operador ou os respectivos representantes e a autoridade competente possam monitorizar o 
funcionamento das unidades de transformação. Os parâmetros a registar e a monitorizar devem incluir a 
dimensão das partículas, a temperatura crítica e, se for caso disso, o tempo de processamento, o perfil de pressão, 
o caudal de alimentação em matéria-prima e a taxa de reciclagem das gorduras. 

3. Esses dados devem ser postos à disposição da Comissão a pedido desta. 

CAPÍTULO IV 
Supervisão da produção 

1. A autoridade competente fará a supervisão das unidades de transformação de forma a assegurar a 
observância dos requisitos do presente regulamento. Em especial deve: 

a) Verificar: 
i) As condições gerais de higiene das instalações, do equipamento e do pessoal; 
ii) A eficácia dos autocontrolos efectuados pelas unidades, em conformidade com o 

artigo 25.o, em particular através do exame dos resultados e da colheita de amostras; 
iii) A conformidade dos produtos com as normas após a transformação. As análises e 

os testes devem ser efectuados segundo métodos cientificamente reconhecidos, (em particular 
os estabelecidos pela legislação comunitária ou, quando esta não exista, por normas 
internacionais reconhecidas ou, na sua ausência, por normas nacionais); e 

iv) As condições de armazenamento; 

b) Colher as amostras necessárias para os testes de laboratório; e 
c) Efectuar quaisquer outros controlos que considere necessários para assegurar o cumprimento 

do presente regulamento. 
2. A fim de que possa desincumbir-se das responsabilidades que lhe competem por força do ponto 1, a 

autoridade competente deve ter sempre livre acesso a todas as partes das unidades de transformação, aos 
registos, aos documentos comerciais e aos certificados sanitários. 

CAPÍTULO V 
Procedimentos de validação 

1. A autoridade competente deve validar a unidade de transformação em conformidade com os 
procedimentos e indicadores que se seguem: 

a) Descrição do processo (através de um fluxograma do processo); 
b) Identificação dos pontos de controlo críticos, incluindo a velocidade de processamento das 

matérias no caso dos sistemas contínuos; 
c) Observância dos requisitos específicos do processo estabelecidos no presente regulamento; e 
d) Cumprimento dos seguintes requisitos: 
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i) Dimensão das partículas no caso de processos descontínuos e contínuos — definida 
pela dimensão do orifício do picador ou dos interstícios; e 

ii) Temperatura, pressão, duração do processo de transformação e taxa de 
processamento das matérias (apenas no que respeita ao sistema contínuo), conforme 
especificado nos pontos 2 e 3. 

2. No caso de um sistema de pressão descontínuo: 
a) A temperatura deve ser monitorizada com um termopar permanente e deve ser registada em 

função do tempo real; 
b) O nível de pressão deve ser monitorizado com um manómetro permanente. A pressão deve 

ser registada em função do tempo real; 
c) A duração do processo deve ser indicada através de diagramas tempo/temperatura e 

tempo/pressão. O termopar e o manómetro devem ser calibrados pelo menos uma vez por ano. 
3. No caso de um sistema de pressão contínuo: 

a) A temperatura e a pressão devem ser monitorizadas com termopares, ou com uma pistola de 
infravermelhos, e com manómetros usados em pontos bem definidos do sistema, para que a temperatura 
e a pressão respeitem as condições exigidas em todo o sistema contínuo ou numa sua parte. A 
temperatura e a pressão devem ser registadas em função do tempo real; 

b) O valor do período mínimo de trânsito em toda a parte pertinente do sistema contínuo em 
que a temperatura e a pressão satisfazem as condições exigidas deve ser comunicado às Autoridades 
competentes, usando-se para o efeito marcadores insolúveis (por exemplo, o dióxido de manganês) ou 
um método que dê garantias equivalentes. É essencial que se proceda a uma medição e um controlo 
precisos da taxa de processamento das matérias, devendo tal medição e tal controlo ser efectuados 
durante o teste de validação em relação a um ponto de controlo crítico susceptível de ser monitorizado 
continuamente, como, por exemplo: 

i) Número de rotações por minuto (rot. /m) do parafuso sem fim de alimentação; 
ii) Potência de corrente (amperes a uma dada tensão); 
iii) Taxa de evaporação/condensação; ou 
iv) Número de cursos da bomba por unidade de tempo. Todo o equipamento de 

medição e monitorização deve ser calibrado pelo menos uma vez por ano. 
4. A autoridade competente deve repetir os procedimentos de validação periodicamente, sempre que o 

considere necessário, bem como sempre que haja alterações significativas do processo (por exemplo, alterações 
do equipamento ou mudança de matérias-primas). 

5. Poderão ser estabelecidos procedimentos de validação com base em métodos de teste de acordo com 
o procedimento referido no n.º 2 do artigo 33.º. 
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ANEXO V 

CERTIFICADO DOS TROFÉUS DE CAÇA
Cópia do Certificado que acompanha os troféus de caça desde a origem, em conformidade com o modelo 

estabelecido no capítulo 6, parte A, do Anexo X do Regulamento (CE) n.º 1774/2002. 
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ANEXO VI 

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS OU PARTES DE PAÍSES TERCEIROS
I. Aprovados para a exportação de carnes frescas de ungulados para a UE, de acordo com a Decisão 79/542/CEE 

(versão consolidada – Inclui a última redacção dada pela Decisão 2009/151/CE de 20 de Fevereiro de 2009)
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II. Países aprovados para a exportação de carnes frescas de aves para a UE, de acordo com a Decisão 
2006/696/CE (que veio rectificar a Decisão 94/85/CE)
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Referentes aos troféus de caça provenientes das: 
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ANEXO VII 

DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS OBTIDOS A PARTIR DA COMISSÃO EUROPEIA
Cópia do Formato original (em inglês) 
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ANEXO VIII 

DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS OBTIDOS COM O CÓDIGO NC 9705 

Uma pequena ilustração dos dados, com exclusão das informações confidenciais contidas no formato original, 

que foram obtidos através do sistema informático TRACES. Esses dados somente dignam mostrar o código 

aduaneiro NC 9705, as classes de mamíferos ou aves, sem incluir as respectivas famílias e espécies, o país de 

origem e mais o de expedição, o país de destino e o país de entrada. 

Remessas que deram entrada no PIF de Antwerpen na Bélgica 

Remessas que deram entrada no PIF de Roissy Charles-De-Gaulle em França 

Remessas que deram entrada no PIF de Heathrow na Grã-Bretanha 

BE – Bélgica; PT – Portugal; ZA – Zâmbia; FR – França; GB – Grã-Bretanha; ZM – Zimbabué; AU – Austrália; NA – Namíbia. 


