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No. Recomendação Action proposed by Competent Authority 

1. 

Assegurar que o Plano Nacional de Controlo de Resíduos abrange 
todos os produtos produzidos em Portugal, em conformidade com o 
quarto considerando da Directiva 96/23/CE do Conselho, 
designadamente o leite de ovelha e cabra 

Os leites de ovinos/caprinos foram controlados em anos 
anteriores embora não para todas as substâncias que se 
pesquisam para o leite de vaca. 
Devido às alterações ocorridas na organização da execução do 
PNCR em 2006 e 2007 só foi possível em 2006 colher 23 
amostras de ovinos para pesquisa de B1 e 16 amostras de 
caprinos para pesquisa de A6 e B1. Em 2007 colheram-se 6 
amostras para pesquisa de A6 e B1; 5 amostras para pesquisa 
de B2a e B2e, e 
4 amostras  para pesquisa de B3d em ovinos. 
No ano de 2008 já foram introduzidas na Base de Dados da 
Comissão Europeia as amostras de leite de ovelha e de cabra 
que incluiem todos os grupos a serem pesquisados na matriz 
leite. 
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2. Garantir a rectificação das deficiências descritas na secção 5.2.1 
relativamente ao âmbito do plano e aos métodos analíticos. 

5.2.1.1 – Em 2008 o LNIV já foi envolvido na introdução na Base 
de dados da Comissão Europeia da informação respeitante ao 
Laboratório relacionada com o Plano. A DGV só introduziu o 
número de amostras a colher. 
5.2.1.2 – Em 2008 já foram introduzidas na Base de dados da 
Comissão Europeia as amostras a colher em leite de ovelha e 
cabra e respectivas pesquisas a efectuar. 
5.2.1.3 – Durante 2008 o LNIV procurará desenvolver as 
metodologias apropriadas para aumentar a eficiência do controlo 
dos compostos referidos nomeadamente os nitrofuranos no mel e 
as quino lonas em aquicultura. Quanto aos testes de confirmação 
para os compostos B1 e B2a será alargada. 
5.2.1.4 – Para os nitroimidazois em aves de capoeira e para os 
coccidiostáticos, já foram corrigidas as matrizes no PNCR de 
2008. 
Relativamente às hormonas naturais em 2008 será 
implementada a sua pesquisa em plasma pela utilização de 
imunoensaios. 
5.2.1.5 – Quanto aos limites de detecção a introdução de novas 
metodologias por LC-MS/MS para os tireostáticos e de GC-
MS/MS para as hormonas e beta-agonistas, possibilitará 
melhores limites de detecção. Quanto às restantes referidas, 
procurar-se-á estudar a introdução de soluções. 
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3. Assegurar a execução do PNCR tal como planeado e a distribuição 
da amostragem ao longo do ano, como exige a Decisão 98/179/CE. 

A execução do PNCR tal como planeado e a distribuição da 
amostragem ao longo do ano tem sido cumprida na 
generalidade, com excepção de 2006 / 2007 por motivos 
Reestruturação do Ministério de Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas (MADRP) e do Ministério da Economia e 
Inovação (MEI), referidos à equipa de auditores da FVO da 
Missão de Resíduos de Fevereiro de 2008: 
Em matéria de execução do Plano, a responsabilidade passou a 
ser da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 
que faz parte do MEI, pelo que foi necessário a articulação entre 
os dois organismos pertencentes a Ministérios diferentes. 
Em 2008 a ASAE é responsável pela amostragem em todas as 
espécies de animais abatidos, nos ovos, no leite e no mel. 
O planeamento das colheitas a cumprir é efectuado mensalmente 
e as amostras são programadas de modo a serem distribuídas ao 
longo do ano, devendo chegar-se a Dezembro com a totalidade 
das amostras colhidas, em função do plano geral elaborado pela 
DGV e remetido á ASAE. 
A ASAE pretende cumprir a distribuição geográfica planeada pela 
DGV e contemplada no PNCR 2008, em função dos quantitativos 
predefinidos face aos volumes de produção regional. 
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4. 

Definir procedimentos claros em matéria de comunicação entre os 
laboratórios e as autoridades assim como prazos para a realização 
das análises e a comunicação dos resultados, a fim de possibilitar a 
realização atempada dos procedimentos de acompanhamento em 
conformidade com o disposto no artigo 16.º da Directiva 96/23/CE 
do Conselho.  

A DGV, até implementação de uma plataforma informática com o 
acesso a todos os organismos com competência na pesquisa de 
resíduos no âmbito da Directiva 96/23/CE e 96/22/CE, entendeu 
criar o seguinte procedimento: 
-O LNIV logo que surjam resultados não conformes no âmbito do 
PNCR, serão comunicados rapidamente à DGV e à ASAE, 
conforme já acontece em situações de suspeita de inspecção 
sanitária e explorações sob controlo oficial. 
Também a ASAE após ter conhecimento do resultado não 
conforme comunicará à DGV no prazo definido no Normativo a 
identificação das respectivas explorações. 
Estes procedimentos constarão do Normativo de colheita de 
amostras de Animais Vivos/Produtos de Origem Animal e do 
Normativo de colheita de amostras no Matadouro. 
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5. 

Promover a acreditação, segundo a norma ISO 17025, de todos os 
laboratórios designados para o controlo oficial dos resíduos, a fim de 
atestar a confiança na fiabilidade dos respectivos resultados, na 
observância do disposto no ponto 1.2 do anexo da Decisão 
98/179/CE assim como no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento (CE) 
n.º 884/2004. 

As modificações orgânicas que se encontram em fase de 
implementação no LNIV irão permitir que a realização dos ensaios no 
âmbito do PNCR sejam todos executados em laboratórios acreditados 
de acordo com a Norma 17025. Estas modificações incluem a 
afectação de Laboratórios do INRB I.P. que se encontrem já 
acreditados ou em vias de acreditação para a realização de alguns dos 
ensaios necessários e a deslocalização de algumas competências, 
nomeadamente as que se referem aos compostos do Grupo B, entre os 
Laboratórios de Lisboa e do Porto no seio do LNIV, que permitirão 
concentrar os meios disponíveis em Lisboa que ficará, deste modo, a 
dispor das condições mínimas aceitáveis de acordo com as exigências 
da Norma. 

Relativamente ao Laboratório do LNIV-Lisboa que realiza os ensaios 
para os compostos do grupo A, tudo se conjuga para que as “não-
conformidades” da auditoria de concessão da acreditação realizada em 
Janeiro do presente ano, estejam resolvidas até final do presente ano, 
sendo a acreditação concedida. 

No segundo semestre de 2009 será iniciado o processo de extensão da 
acreditação para ensaios de triagem e confirmação para os restantes 
grupos de compostos do grupo A e para alguns grupos de compostos 
do Grupo B. Espera-se que a auditoria possa ser realizada ainda em 
2009. 

Quanto ao Laboratório do Porto cuja acção no Plano de Controlo de 
Resíduos ficará reduzida aos ensaios microbiológicos para detecção de 
antimicrobianos e de triagem e confirmação de compostos 
organoclorados e organofosforados, espera-se que o processo de 
acreditação, especialmente no que se refere aos testes de triagem 
para antimicrobianos, possa ser iniciado no final de 2009. 

Para 2010 o processo de acreditação do LNIV-Lisboa será 
naturalmente continuado, prevendo-se ser possível dar início ao 
processo de acreditação de alguns ensaios no LNIV-Vairão. 
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6. 

Validar os métodos analíticos constantes do plano de controlo de 
resíduos, em conformidade com a Decisão 2002/657/CE da 
Comissão e demonstrar que são adequados para o fim a que se 
destinam, por forma a proporcionar dados fiáveis sobre o teor de 
resíduos dos produtos analisados ao abrigo do referido plano de 
controlo de resíduos. 

São, principalmente as metodologias analíticas para a pesquisa 
e detecção dos compostos do Grupo B que constituem a actual 
prioridade em termos de validação, uma vez que o processo 
para os compostos do Grupo A se encontram praticamente em 
fase de conclusão, estando a grande maioria já validada. 

Para os compostos do Grupo B, e tendo em conta os meios 
operacionais projectados, será possível providenciar a validação 
das metodologias de triagem e de confirmação de uma parte 
substancial daqueles compostos nomeadamente alguns grupos 
dos antimicrobianos (sulfamidas, tetraciclinas e quinolonas), 
alguns dos antihelminticos (benzimidazois e levamizol), os 
coccidiostáticos e os corticosteroides entre o segundo semestre 
do ano em curso e o 1º semestre do próximo ano. 

A validação das metodologias para os restantes grupos de 
compostos será continuada em 2009. Alguns grupos de 
compostos antimicrobianos (penicilinas e macrolidos), 
antihelminticos (avermectinas), os tranquilizantes, algumas 
micotoxinas e os compostos organoclorados. Será feita uma 
aproximação para a validação das provas de triagem por 
métodos microbiológicos para os compostos antimicrobianos. 

As validações as restantes metodologias do grupo B, 
nomeadamente os anti-inflamatórios não esteroides, 
carbamatos/piretroides e orfanofosforados, deverá estar 
concluída até meio de 2010. 
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7. 

Velar por que os recursos humanos dos laboratórios designados 
sejam consentâneos com a carga de trabalho exigida para obedecer 
às disposições do n.º 2, alínea c), do artigo 4.º do Regulamento (CE) 
n.º 882/2004. 

O LNIV está a fazer todos os esforços no sentido de melhor 
adaptar os seus recursos humanos à sua carga de trabalho. 
Espera-se que esta situação esteja estabilizada no segundo 
semestre deste ano, pelo que a contratação de pessoal será feita 
em duas fases. A primeira, a ser iniciada no último trimestre de 
2008, para admissão de um primeiro conjunto de técnicos 
superiores preferencialmente com experiência na matéria e que 
irão integrar e reforçar o Laboratório de Resíduos do LNIV-
Lisboa. A segunda fase, a decorrer no primeiro trimestre de 
2009, para admissão do um segundo grupo de técnicos 
superiores, com ou sem experiência, que serão enquadrados nas 
equipas já formadas. 

8. 
Garantir que todos os medicamentos veterinários autorizados nos 
animais produtores de alimentos estejam conformes com o 
Regulamento (CEE) n.º 2377/90 do Conselho. 

Foi explicado que a nossa base de dados estava desactualizada e 
que a informação nela presente podia não corresponder à 
realidade, contudo já foram reunidos esforços para colmatar esta 
falha. 

9. 
Assegurar a execução de controlos regulares em toda a cadeia de 
distribuição dos medicamentos veterinários, em conformidade com o 
previsto no artigo 80.º da Directiva 2001/82/CE. 

A Falta de recursos humanos tem dificultado esta tarefa, contudo 
existe um plano de vigilância que vai ser posto em prática com a 
colaboração dos departamentos regionais, o qual foi facultado às 
auditoras, que põe em prática o cumprimento no disposto no 
artigo 80.º da Directiva 2001/82/CE. 
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10 

Dispor de modo a que os registos dos tratamentos sejam 
conservados nas explorações, tal como previsto na legislação 
nacional, no artigo 69.º da Directiva 2001/82/CE, no artigo 10.º da 
Directiva 96/23/CE do Conselho, no anexo I, secção III, parte 8(b), 
do Regulamento (CE) n.º 852/2004 e no anexo II, secção III, parte 
3(c), do Regulamento (CE) n.º 853/2004.  

Existe o Livro de registos e este registo é efectuado 
No âmbito de outros controlos a DGV, por exemplo na 
condicionalidade – Regulamento (CE) n.º 1782/2003 também 
verifica o registo de tratamentos no livro oficial existente para 
esse efeito. 
Sempre que a ASAE, leva a cabo controlos oficiais a explorações 
de animais vivos, verifica também a existência deste item 
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11. 

Providenciar para que os procedimentos de limpeza do equipamento 
em instalações autorizadas a produzir alimentos medicamentosos 
para animais não afectem negativamente a homogeneidade da 
mistura, tal como exigido pelo n.º 2, alínea e), do artigo 4.º da 
Directiva 90/167/CEE do Conselho. 

A prática utilizada visa salvaguardar o meio ambiente e a diluição 
de 0,02 grama, não nos parece que se possa falar de 
heterogeneidade dos lotes. Os procedimentos de limpeza 
respeitam o disposto no artigo 4.º da Directiva 90/167/CEE. 
Explicação para o agente económico visitado é a seguinte: 
Foi explicado no local que esta não era uma prática corrente. O 
que acontecia naquela fábrica era que o produto resultante do 
circuito da limpeza (200Kg de milho) era introduzido na porção 
superior do conteúdo do silo com aquela referência 
medicamentosa, contudo os silos tinham a capacidade de 10 
toneladas, pelo que os 200kg não iam interferir grandemente 
com a homogeneidade do produto final e a diluição não era 
significativa. Tendo em conta o risco/beneficio desta prática e 
devido à dificuldade de destruição de 200Kg de milho por 
empresas especializadas, o Director técnico da unidade de 
produção, o qual assinou um termo de responsabilidade sobre 
toda a produção de alimentos medicamentosos, entende que 
este procedimento de limpeza está correcto, no caso apontado 
de 200Kg para um lote de 2000Kg, foi igualmente explicado que 
nestas situações, comummente designadas de lotes de ensaque, 
este procedimento não se verificava, mas sim o de conservar em 
big-bags o produto de limpeza e introduzi-lo na mesma 
referência medicamentosa fabricada a seguir. Esta prática pese 
embora dificulte a rastreabilidade, salvaguarda a saúde animal, 
não submedicando com resíduos os animais e o meio ambiente, 
uma vez que há um aproveitamento destes resíduos 
medicamentosos (tipo IV), que carecem de um tratamento 
especializado. 
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