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1. DEFINICOES

1.1. Zona de restri1yao: 

• 

REPUBLICA 
PORTUGUESA 

E considerada zona de restrigao de Portugal e de Espanha, a lista de territ6rios que, para 
cad a paf s e para cad a serotipo se encontra publicada na pagina Web da Comissao 
Europeia: 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetonque en.htm 

1.2. Zona livre: 

Considera-se zona livre de Portugal e de Espanha, a lista de territ6rios nao inclufdos no 
ponto anterior e portanto nao afectados por qualquer serotipo do virus da Lingua Azul que 
esteja presente no territ6rio espanhol ou portugues. 

1.3. Explora1yao vacinada: 

A exploragao em que, durante o ultimo ano, foi efetuada uma vacinagao e rappel no caso 
de primovacinagao, ou uma revacinagao anual, contra os serotipos do virus da Lingua 
Azul pelos quais a zona onde se situa a exploragao se encontra restrita, de acordo com as 
especificag6es tecnicas da vacina, e que esta vacinagao tenha abrangido a totalidade de 
animais da especie ovina e bovina maiores de 3 meses presentes na exploragao, a data 
da vacinagao. 

2. MOVIMENTOS REALIZADOS COM BASE NUMA AVALIACAO DE RISCO
PREVISTA NO ARTIGO 8.1.b) DO REGULAMENTO 1266/2007

2.1. MOVIMENTOS PARA REPRODUCAO OU ENGORDA EM ZONAS 
CONTINENTAIS DE PORTUGAL OU DE ESPANA, LIVRES DE UM OU MAIS 
SEROTIPOS PRESENTES NO TERRITORIO DE ORIGEM, PROVENIENTES DE ZONAS 
RESTRITAS 

Os animais das especies bovina e ovina podem movimentar-se a partir de zonas restritas 
de Portugal ou de Espanha para as zonas livres de um ou mais serotipos presentes no 
territ6rio de origem de Espanha ou Portugal, desde que cumpram um dos seguintes 
requisitos: 

a) Os animais sao provenientes de uma exploragao vacinada contra os serotipos
presentes na origem e dos quais o destino se encontra livre e no caso de animais
maiores de 4 meses, estes estao vacinados contra os serotipos presentes na
origem de acordo com as especificag6es tecnicas da vacina, ou sao filhos de maes
vacinadas no caso de idade inferior.
Caso seja esta a op<;ao escolhida, na certifica<;ao, devera ser marcada a op<;ao BT-2 (B.1.b)

na parte II do sistema TRACES lnforma<;oes Sanitarias). Para alem da expressao
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"animal(ais) nascido(s) de mae(s) vacinada(s) e proveniente de explora<;ao vacinada contra 

os serotipos (preencher) da febre catarral ovina" deve constar ainda como documento 

anexo a parte II do sistema TRACES, documenta9ao que ateste a data de vacina<;ao e o

tipo de vacina utilizada. No caso de primovacina<;ao deve indicar-se apenas a data em que 

foi aplicada a segunda dose da vacina (rappel). 

OU 

b) os animais foram protegidos, atraves de tratamento inseticida contra o ataque de

veto res durante um perf ado de 14 dias antes da partida e ate ao momenta do

envio, e obtiveram um resultado negativo a uma prova de PCR, efetuada pelo

menos 14 dias depois do inicio da prote9ao do vetor.

Caso seja esta a op<;ao de certifica<;ao escolhida, devera ser marcada a op<;ao BT-2 (8.1.b) 

na parte II do sistema TRACES (lnforma<;oes Sanitarias). 

Deve ser anexado a parte II do sistema TRACES, documento que indique o tipo de produto 

inseticida, a data de aplica9ao(oes) e o intervalo de seguran9a para o produto utilizado na 

desinsetiza9ao, bem como os resultados das provas de PCR de cada animal. 

Os vefculos utilizados no transporte dos animais devem ser desinsetizados antes 

da carga. 

2.2.MOVIMENTOS DE TOUROS DE LIDE PARA ZONAS CONTINENTAi$ DE 
PORTUGAL OU ESPANHA, LIVRES DE UM OU MAIS SEROTIPOS PRESENTES NO 
TERRITORIO DE ORIGEM, PROVENIENTES DE ZONAS RESTRITAS 

Os movimentos de touros de lide realizar-se-ao de acordo com os requisitos gerais 

aplicaveis ao comercio intracomunitario e com os requisitos especfficos, sanitarios e de 

certifica9ao referidos no ponto 2.1 do presente protocolo. 

Os animais serao certificados para abate, juntamente com as condi96es de certifica9ao 

relativas a lingua azul. Nao e necessario realizar nenhuma notifica9ao previa ao 

movimento, para alem da realizada atraves do sistema TRACES. 

0 certificado de acompanhamento dos animais devolvidos a origem deve efetuar-se 

mediante o preenchimento dos campos correspondentes a "Controlos: Documental, 

ldentificac;ao, Ffsica e Bem-Estar" e "Ac;oes - Reexpedic;ao" do certificado TRACES, 

emitido na origem. 

2.3 DEVOLUCAO DE TOUROS DE LIDE DE ZONAS CONTINENTAi$ DE 
PORTUGAL OU ESPANHA, RESTRITAS POR QUALQUER SEROTIPO, PARA ZONAS 
LIVRES DESTES SEROTIPOS 

No caso de touros de lide, provenientes de zonas livres, sobreros ou rejeitados em pra9a 

de touros localizada em areas restritas, que nao tenham sido lidados, a autoridade 
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competente autorizara a sua movimentac;ao a partir dessas instalac;oes em area restrita 
para devoluc;ao a sua origem em zona livre em territ6rio continental, desde que os animais 
oferec;am as seguintes garantias sanitarias: 

a) T enham permanecido nas instalac;oes de destino por um periodo inferior a 72
horas.
b) Encontrem-se protegidos contra o ataque de vetores durante toda a sua
permanencia na area restrita.
c) Nao mostrem sintomas clinicos da doenc;a no dia do transporte

2.4. MOVIMENTOS PARA VIDA COM DESTINO A ZONAS LIVRES DE PORTUGAL 

OU DE ESPANHA PROVENIENTES DE ZONA SAZONALMENTE LIVRE DE VETORES 

DE ESPANHA OU DE PORTUGAL 

Os animais das especies sensiveis a febre catarral ovina podem deslocar-se a partir de 
zonas restritas de Portugal ou de Espanha desde que tenham permanecido pelo menos 30 
dias em zona sazonalmente livre de vectores, desde que sejam provenientes de 
explorac;oes vacinadas contra os serotipos presentes na origem. 

No caso destes movimentos, na certificar;ao, deve ser seleccionada a opr;ao BT-2 (8.1.b) na parte 

II do sistema TRACES (lnformac;oes Sanitarias) 
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