
Peste suína africana detectada em javalis na Lituânia e Polónia 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Secretaria de Estado da Alimentação e Investigação Agro-Alimentar enviou à ANPC um pedido 
de colaboração no sentido de solicitarmos aos nossos associados que nos reportem quaisquer 
casos anómalos de mortalidade em javalis que tenham detectado ou que venham a detectar. 

O alerta resulta do facto de terem sido recentemente identificados casos de Peste Suína Africana 
(PSA) em javalis, nomeadamente na Lituânia e Polónia, bem como casos desta doença na 
Bielorrússia, embora em porcos domésticos. 

O vírus da PSA é altamente contagioso e tem grande capacidade de disseminação, causando 
elevadas perdas económicas na medida em que afecta o comércio de suínos, para além de ser 
frequentemente fatal para os suínos selvagens e domésticos, de todas as idades. 

Nesse sentido, solicitamos a todas as entidades gestoras de zonas de caça, aos gestores e aos 
caçadores que nos informem prontamente de qualquer caso de mortalidade anómala em javalis, 
reportando-nos a data da ocorrência, n.º de javalis encontrados mortos e respectiva localização, 
informação que a ANPC se encarregará de compilar de modo a ser remetida para as entidades 
competentes. 

Por fim, relembramos a todos a necessidade de incorporar na gestão corrente das zonas de caça 
princípios de boas práticas higio-sanitárias, os quais estão disponíveis no Guia de Boas Práticas 
Higio-sanitárias em caça maior (editado pela DGAV), que é complementado pelo Código de Boas 
Práticas do Gestor Cinegético, editado pela ANPC. 

Para quaisquer esclarecimentos ou envio de informações, contactem-nos através do 
email anpc@anpc.pt ou pelo telefone 217100029. 

  

Guia de Boas Práticas Higio-sanitárias em caça maior 
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=569553 

Código de Boas Práticas do Gestor Cinegético -
http://www.anpc.pt/pagina.php?categ=3&artigo=318 e http://www.anpc.pt/pagina.php?cate
g=5&subcateg=7&artigo=313&ano=2013 

  

  
  
  

ANPC - Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade 

Rua Mestre Lima de Freitas, n.º 1         1549-012 Lisboa Portugal 
Telefone/fax: (+351) 21 7100029 
Email: jc@anpc.pt                                      website: www.anpc.pt 

 

mailto:anpc@anpc.pt
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=569553
http://www.anpc.pt/pagina.php?categ=3&artigo=318
http://www.anpc.pt/pagina.php?categ=5&subcateg=7&artigo=313&ano=2013
http://www.anpc.pt/pagina.php?categ=5&subcateg=7&artigo=313&ano=2013
tel:%28%2B351%29%2021%207100029
mailto:jc@anpc.pt
http://www.anpc.pt/

