
N
esta edição estiveram presentes 

inúmeros Dirigentes e Técnicos 

dos Postos SNIRA que fazem 

parte da Rede de Postos que, 

em colaboração com a CONFAGRI, 

constituem um sistema de âmbito 

Nacional dedicado à Identificação e 

Registo Animal.

Este Encontro teve como objetivo pri-

mordial estreitar a relação de amizade 

e colaboração entre a CONFAGRI e 

as Entidades que consigo colaboram 

no SNIRA, fazer uma reflexão sobre a 

atuação dos diversos Postos no SNIRA 

e na qualidade do serviço prestado aos 

detentores de animais, dar a conhecer 

ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES E TÉCNICOS DO 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E REGISTO ANIMAL

Após dois anos em que, devido à pandemia da Covid-19,  a 
CONFAGRI viu-se forçada a cancelar o habitual Encontro de 
Dirigentes e Técnicos do SNIRA, que se realizava anualmente 
durante a Feira Nacional de Agricultura, este ano voltou, no-
vamente, a aproveitar a Feira Nacional de Agricultura e Fei-
ra do Ribatejo para promover, no passado dia 6 de junho, no 
seu Pavilhão no CNEMA, em Santarém, o Encontro Nacional 
de Dirigentes e Técnicos do Sistema Nacional de Identifica-
ção e Registo Animal (SNIRA).
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Yolanda Maria Vaz. O primordial objetivo 

deste novo projeto da DGAV é o de 

desmaterializar vários processos im-

plementados no âmbito da proteção 

animal, desde a gestão de programas 

sanitários à gestão e supervisão dos 

controlos oficiais no âmbito da saúde 

e do bem-estar animal e de outros 

controlos realizados pela DGAV nas 

explorações pecuárias, criando um 

sistema único que, com elevada intero-

perabilidade e consolidação de dados e 

de informação, facilite a interação entre 

a Administração e Operadores, com 

acréscimos económicos e de eficiência. 

• Projeto CERTIFIC@NI+ – A Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária 

desenvolveu a Plataforma certific@+ 

que visa desmaterializar os procedi-

mentos para solicitação e emissão 

de certificados para exportação de 

animais vivos, incluindo animais de 

companhia, produtos germinais, e 

géneros alimentícios e subprodutos de 

origem animal, oferecendo às empresas 

e cidadãos um meio simplificado de 

relacionamento com a administração. 

A operacionalização desta plataforma 

vai não só permitir diminuir custos 

de contexto e erros, como também 

credibilizar o sistema perante os 

parceiros comerciais e facultar às 

empresas uma forma mais rápida e 

expedita de certificação dos seus 

produtos, facilitando todo o proces-

so. A plataforma foi apresentada por 

Patricia Mendes Fialho da Divisão 

de Internacionalização e Mercados 

da DGAV.

Este Encontro foi considerado um 

sucesso por todos aqueles que nele 

participaram. Sucesso esse conseguido 

em grande parte pela recetividade das 

diversas Entidades que nele participaram 

e, também, pela contribuição da CON-

FAGRI, que encetou todos os esforços 

e trabalhou para proporcionar a todos 

os participantes uma tarde de trabalho 

eficaz, de comunicação e informação 

recíproca entre as Entidades e a CON-

FAGRI. Um diálogo muito frutífero e 

esclarecedor que proporcionou a todos 

uma mais-valia para nos reforçarmos e 

continuarmos a trabalhar no sentido de 

melhor conseguir atingir os objetivos a 

que nos propomos e a proporcionarmos 

aos agricultores um serviço com uma 

qualidade cada vez maior. 

1. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CONFAGRI, 
IDALINO LEÃO

2. UM DOS PAINEIS DO ENCONTRO

• Evolução da Identificação, Registo 

e Movimentação Animal – Ao apre-

sentar esta temática, Ana Manso, 

Chefe de Divisão - Divisão de Iden-

tificação, Registo e Movimentação 

Animal (DIRMA) da DGAV focou-se 

nas debilidades encontradas e nas 

questões e dúvidas que lhe têm sido 

colocadas ao longo destes últimos anos, 

tendo aproveitado para apresentar 

um resumo das obrigações legais 

relativamente à Identificação, Registo 

e Movimentação Animal vigentes. 

• Projeto +Animal – Este projecto foi 

apresentado pela Chefe de Direção de 

Serviços de Proteção Animal (DSPA), 

DESTAQUE

aos técnicos dois novos projetos da 

Direção Geral de Alimentação e Veteri-

nária, assim como, recapitular todas as 

metodologias implementadas, no âmbito 

do SNIRA, durante os últimos dois anos 

em que não se realizaram encontros.

A sessão de abertura ficou a cargo de 

Francisco Silva, Secretário-Geral da 

CONFAGRI, e de Nuno Moreira, Vice-

-Presidente do Conselho Diretivo do IFAP.

O Presidente da CONFAGRI, Idalino 

Leão, ficou com a responsabilidade 

de realizar a sessão de encerramento 

conjuntamente com Susana Fonseca, 

Diretora de Serviços de Alimentação 

e Veterinária da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo.  

O Encontro foi dividido em quatro 

grandes temas de interesse interno e 

geral, como:

•  SNIRA – Desenvolvimentos da Base 

de Dados (BD) e Apuramento de 

Qualidade no âmbito da tarefa de-

legada – Relativamente a este tema o 

IFAP, na pessoa de João Jesus - Chefe 

de Unidade - DGI - Departamento 

de Gestão e Controlo Integrado - 

UREP – Unidade de Reengenharia 

e Processos do IFAP, apresentou um 

resumo do que tem sido informatizado 

na plataforma do iDigital ao longo 

dos últimos dois anos e os pontos 

fulcrais do apuramento da qualida-

de da tarefa delegada. Apresentou, 

também, os objetivos e as atividades 

implementadas no desenvolvimento 

da BD SNIRA iDigital.
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