
Movimentação de Suínos - Guias de Circulação para Abate imediato 
 

 

No âmbito da reengenharia da Base de Dados SNIRA, projeto “SNIRA na web”, a partir do 

próximo dia 8 de setembro de 2015, o registo de guias de movimentação de suínos para abate 

imediato, passará a ser realizado on-line, através da plataforma iDigital, à semelhança das 

guias de circulação de bovinos e ovinos e caprinos, passando a estar em vigor o Modelo nº 

1309/DGAV. 

 

Esta nova funcionalidade, irá contribuir para o aumento da eficiência e da qualidade dos 

serviços prestados, pelos seguintes motivos: 

 

·         Dispensa de preenchimento manual de guias de circulação; 

·         Redução de riscos de erros nas comunicações, visto existirem validações on-line; 

·         Desburocratização e desmaterialização de processos. 

 

O IFAP irá proceder durante esta semana às seguintes ações de divulgação: 

 

·         Envio de mensagem eletrónica a cerca de 4.000 explorações; 

·         Divulgação de notícia no portal do IFAP; 

·         Atualização da área SNIRA/Movimentação, na área pública do portal do IFAP. 

 

Em termos gerais, o modelo de movimentação de suínos, é idêntico ao de bovinos e de ovinos 

e caprinos e assenta nos seguintes pressupostos: 

 

Emissão de Guias de circulação 

A emissão de guias passará a ser efetuada on-line, via plataforma iDigital, no portal do IFAP em 

www.ifap.pt 

 

Intervenientes 

A movimentação de suínos para abate imediato pressupõe sempre dois intervenientes: 

 

·         Detentor de origem: que emite a Guia de Circulação que acompanha os animais até ao 

destino; 

 

·         Matadouro de destino: que confirma a receção dos animais constantes da Guia de 

Circulação. 



 

Finalidades das guias 

 

·         Guia de Circulação para abate imediato; 

 

Tipos de guias 

 

·         Fechadas 

 

·         Abertas (só disponíveis para os serviços veterinários oficiais) 

 

Tipos de movimentação 

 

·         Movimentação de suínos em lote, com explicitação da identificação individual dos suínos 

positivos à doença de Aujeszky. 

 

Autorização do movimento 

 

·         Será verificado on-line, através de ligação ao SIRO, se a exploração está autorizada a 

movimentar animais. 

 

 

 

Fonte: www.confagri.pt 

 

 

 


