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Condições gerais para a concessão das derrogações às restrições impostas nas zonas sujeitas a restrições sanitárias 

devido à ocorrência de focos de GAAP

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Artigos 28.º e 43.º - Condições idênticas para a zona de proteção e para a zona de vigilância:

• Avaliação de risco prévia – risco de propagação da doença negligenciável;

• Designação do estabelecimento de destino;

• Estabelecimento de destino tem de concordar em ser designado para receber aves/produtos;

• Se a autoridade competente do estabelecimento de destino for diferente daquela do estabelecimento de 

origem, esta tem de informar a primeira da circulação em questão. (Trânsito intracomunitário)

• Antes da circulação de aves vivas:

 Exame clínico das aves no dia da movimentação e análise dos registos do bando;

 Colheita de amostras para testagem – Só para anseriformes: 60 zaragatoas (30 orofaríngeas + 30 

cloacais) nas 48 horas anteriores à saída das aves da exploração de origem. Esta testagem aplica-se a 

aves para abate e aves prontas para a postura.

Estas condições gerais aplicam-se a todos os pedidos de derrogação para todos os tipos de aves e produtos
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incubação

Zona de vigilância

Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de ovos para incubação

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Centro de 

incubação

Zona sem restrições

1

2

3

Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída dos ovos para incubação da 

exploração de origem;

• Entrada no centro de incubação.

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• Exame clínico e testagem do bando de 

origem dos ovos com resultados favoráveis;

• Desinfeção dos ovos para incubação e 

respetivas embalagens;

• Rastreabilidade dos ovos;

• Meio de transporte selado pela DGAV no 

momento do carregamento.

 Para o movimento representado 

em 3 é  necessária autorização 

para saída da exploração de 

origem.
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incubação

Exploração 

de origem
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incubação

Zona de vigilância

Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de ovos para incubação

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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incubação

Zona sem restrições
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída dos ovos para incubação da 

exploração de origem;

• Entrada no centro de incubação.

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• Desinfeção dos ovos para incubação e 

respetivas embalagens;

• Rastreabilidade dos ovos;

 Para o movimento representado 

em 3 é  necessária autorização 

para saída da exploração de 

origem.
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incubação

Exploração 

de origem



Centro de 

incubação

Zona de vigilância

Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de ovos para incubação

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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incubação

Zona sem restrições
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Entrada no centro de incubação.Centro de 

incubaçãoExploração 

de origem



Centro de 

incubação

Zona de vigilância

Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de pintos do dia

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Exploração 

de destino

Zona sem restrições
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2
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída dos ovos para incubação da 

exploração de origem

• Entrada e saída do centro de incubação;

• Entrada na exploração de destino.

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• Meio de transporte selado pela DGAV no 

momento do carregamento;

• Exploração de destino fica sob vigilância 

oficial após chegada das aves:

• Destino dentro da ZP e da ZV – até 

data de levantamento das zonas de 

restrição;

• Destino fora da ZP e da ZV – 21 dias 

após chegada das aves, estas têm de 

permanecer na exploração durante 

este período.

Para o movimento representado 

em 3 é  necessária autorização 

para saída centro de incubação.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Ver também as condições 

requeridas para a circulação de ovos 

para incubação.
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incubação

Zona de vigilância

Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de pintos do dia

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Exploração 

de destino

Zona sem restrições
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída dos ovos para incubação da 

exploração de origem

• Entrada e saída do centro de incubação;

• Entrada na exploração de destino.

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• Meio de transporte selado pela DGAV no 

momento do carregamento;

• Exploração de destino fica sob vigilância 

oficial após chegada das aves:

• Destino dentro da ZP e da ZV – até 

data de levantamento das zonas de 

restrição;

• Destino fora da ZP e da ZV – 21 dias 

após chegada das aves, estas têm de 

permanecer na exploração durante 

este período.

Para o movimento representado 

em 3 é  necessária autorização 

para saída centro de incubação.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Ver também as condições 

requeridas para a circulação de ovos 

para incubação.
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de pintos do dia

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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Zona sem restrições
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída dos ovos para incubação da 

exploração de origem

• Entrada na exploração de destino.

Outras condições aplicáveis comuns 

às 3 situações:
• Meio de transporte selado pela DGAV no 

momento do carregamento;

• Exploração de destino fica sob vigilância 

oficial após chegada das aves:

• Destino dentro da ZP e da ZV – até 

data de levantamento das zonas de 

restrição;

• Destino fora da ZP e da ZV – 21 dias 

após chegada das aves, estas têm de 

permanecer na exploração durante 

este período.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Ver também as condições 

requeridas para a circulação de 

ovos para incubação.

Quando o centro de incubação se localiza 

fora das zonas de restrição de foco deve 

informar a DSAVR quanto às explorações 

de destino das aves do dia nascidas de ovos 

provenientes de explorações situadas na ZP.
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(Regulamento Delegado nº2020/687)
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída dos ovos para incubação da 

exploração de origem;

• Entrada e saída do centro de incubação;

• Entrada na exploração de destino.

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• Exploração de destino fica sob vigilância 

oficial após chegada das aves:

• Destino dentro da ZP e da ZV – até 

data de levantamento das zonas de 

restrição;

• Destino fora da ZP e da ZV – 21 dias 

após chegada das aves, estas têm de 

permanecer na exploração durante 

este período.

Para o movimento representado 

em 3 é  necessária autorização 

para saída centro de incubação.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Ver também as condições 

requeridas para a circulação de ovos 

para incubação.
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Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de pintos do dia

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Exploração 

de destino

Zona sem restrições
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída dos ovos para incubação da 

exploração de origem;

• Entrada e saída do centro de incubação;

• Entrada na exploração de destino.

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• Exploração de destino fica sob vigilância 

oficial após chegada das aves:

• Destino dentro da ZP e da ZV – até 

data de levantamento das zonas de 

restrição;

• Destino fora da ZP e da ZV – 21 dias 

após chegada das aves, estas têm de 

permanecer na exploração durante 

este período.

Para o movimento representado 

em 3 é  necessária autorização 

para saída centro de incubação.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Ver também as condições 

requeridas para a circulação de ovos 

para incubação.
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incubação

Zona de vigilância

Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de pintos do dia

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Zona sem restrições

1

2

• Para os movimentos representados em 1 e 2

é necessária autorização da DGAV para:

• Saída da exploração de origem dos ovos p/ 

incubação

• Entrada na exploração de destino.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Exploração 

de destino

Outras condições aplicáveis comuns 

às 3 situações:
• Exploração de destino fica sob vigilância 

oficial após chegada das aves:

• Destino dentro da ZP e da ZV – até 

data de levantamento das zonas de 

restrição;

• Destino fora da ZP e da ZV – 21 dias 

após chegada das aves, estas têm de 

permanecer na exploração durante 

este período.

3

Quando o centro de incubação se localiza 

fora das zonas de restrição de foco deve 

informar a DSAVR quanto às explorações 

de destino das aves do dia nascidas de ovos 

provenientes de explorações situadas na 

ZV.

Ver também as condições 

requeridas para a circulação de 

ovos para incubação.



Centro de 

incubação

Zona de vigilância
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de pintos do dia

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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• Para os movimentos representados em 1 e 2

é necessária autorização da DGAV para:

• Entrada na exploração de destino.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Exploração 

de destino

 Nos movimentos 1 e 2, após entrada 

nas explorações de destino, as aves 

ficam sujeitas às restrições das ZP 

ou da ZV até à data de fim das 

mesmas. 
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de pintos do dia

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Zona sem restrições
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• Para os movimentos representados em 1 e 2

é necessária autorização da DGAV para:

• Entrada e saída do centro de 

incubação;

• Entrada na exploração de destino.

 Aves ficam sujeitas às restrições da ZP 

ou da ZV até à data de final das 

mesmas.
Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Exploração 

de destino Tem de ser assegurada a separação 

completa entre ovos para incubação 

provenientes da zona sem restrições e 

respetivos pintos e ovos para incubação 

provenientes da ZP e da ZV e respetivos 

pintos. 

3

Para o movimento representado 

em 3 é  necessária autorização 

para saída centro de incubação.
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de pintos do dia

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Zona sem restrições
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• Para os movimentos representados em 1 e 2

é necessária autorização da DGAV para:

• Entrada e saída do centro de 

incubação;

• Entrada na exploração de destino.

 Aves ficam sujeitas às restrições da ZP 

ou da ZV até à data de final das 

mesmas.
Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

Exploração 

de destino Tem de ser assegurada a separação 

completa entre ovos para incubação 

provenientes da zona sem restrições e 

respetivos pintos e ovos para incubação 

provenientes da ZP e da ZV e respetivos 

pintos. 

3

Para o movimento representado 

em 3 é  necessária autorização 

para saída centro de incubação.



Zona de vigilância

Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de aves prontas para postura

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Exploração 

de destino

Zona sem restrições

1

2

3

Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída da exploração de origem

• Entrada na exploração de destino.

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• Meio de transporte selado pela DGAV no 

momento do carregamento;

• O estabelecimento de destino tem de estar 

vazio;

• Exploração de destino fica sob vigilância 

oficial após chegada das aves:

• Destino dentro da ZP e da ZV – até 

data de levantamento das zonas de 

restrição;

• Destino fora da ZP e da ZV – 21 dias 

após chegada das aves, estas têm de 

permanecer na exploração durante 

este período.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

• Para o movimento 

representado em 3 é necessária 

autorização para saída da 

exploração de origem.
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de aves prontas para postura

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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de destino

Zona sem restrições
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2
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída da exploração de origem

• Entrada na exploração de destino.

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• O estabelecimento de destino tem de estar 

vazio;

• Exploração de destino fica sob vigilância 

oficial após chegada das aves;

• Após chegada, as aves  têm de permanecer 

na exploração de destino durante 21 dias.

Exploração 

de destino

Exploração 

de destino

Exploração 

de origem

• Para o movimento 

representado em 3 é necessária 

autorização para saída da 

exploração de origem.
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de aves de capoeira para abate imediato

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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Para os movimentos representados em 1 e 2 são 

necessárias as seguintes autorizações da DGAV:

• Saída da exploração de origem;

• Entrada no centro de abate;

Outras condições aplicáveis comuns às 

3 situações:
• Meio de transporte selado pela DGAV no 

momento do carregamento;

Para o movimento representado 

em 3 é necessária autorização 

para saída da exploração de 

origem.
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de aves de capoeira para abate imediato 

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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 Para os movimentos representados em 1 e 2

são necessárias as seguintes autorizações da 

DGAV:

• Saída da exploração de origem;

• Entrada no centro de abate;

 Para o movimento 

representado em 3 é 

necessária autorização de

saída da exploração de 

origem;
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Zona de proteção
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de aves de capoeira para abate imediato 

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Centro de 

abate

Zona sem restrições
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 Para os movimentos representados em 1 e 2

são necessárias as seguintes autorizações da 

DGAV:

• Entrada no centro de abate;

 Pode ser dada uma autorização  

genérica para a entrada destes bandos 

nas zonas sujeitas a restrições.

 De modo a permitir a livre 

comercialização das carnes obtidas, 

deve assegurar-se a separação 

completa entre aves e carnes 

provenientes da zona sem restrições e 

aves e carnes provenientes da ZP e da 

ZV.
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respeitantes à circulação de carne de aves de capoeira 
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• Sempre que a exploração de origem se 

localizar na zona de proteção é necessária 

autorização da DGAV para saída das 

carnes do centro de abate, 

independentemente do local onde este se 

localiza.

• Outras condições aplicáveis à carne 

de aves mantidas na ZP:
• Marcação das carnes obtidas com 

marca especial – nº 1 do anexo IX do 

RD 2020/687

• Para consumo no mercado nacional
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de carne de aves de capoeira

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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• Sempre que a exploração de origem se 

localizar na zona de vigilância é 

necessária autorização da DGAV para 

saída das carnes do centro de abate, 

independentemente do local onde este se 

localiza.

• De acordo com o disposto no artigo 49.º 

do RD 2020/687 não há qualquer 

restrição à comercialização das carnes 

obtidas de aves de capoeira mantidas em 

explorações localizadas na zona de 

vigilância.

• No âmbito do mercado único da UE, as 

carnes são comercializadas 

acompanhadas de documento comercial; 

não há certificação sanitária.
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de carne de aves de capoeira

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Centro de 

abate

Zona sem restrições

Desde que no centro de abate seja 

garantida a separação completa entre 

estas aves e as suas carnes e as aves e 

carnes provenientes de explorações 

situadas em ambas as zonas de restrição

Carnes obtidas de bandos mantidos na 

zona sem restrições, desde que 

aprovadas para consumo humano, não 

carecem de autorização da DGAV para 

saída do centro de abate – livre prática.



Exploração 

de origem

Zona de vigilância

Zona de proteção

Centro de 

embalagem

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de ovos para consumo

(Regulamento Delegado nº2020/687)

Centro de 

embalagem

Centro de 

embalagem

Zona sem restrições

1 2

3

Estabelecimento 

de fabrico de 

ovoprodutos

4

5

6

DENTRO DO ESTADO MEMBRO DE ORIGEM

 No caso dos movimentos 

representados em 1 e 3 

são necessárias as 

seguintes autorizações:

• Saída da exploração de 

origem;

• Entrada e saída do centro 

de embalagem:

 No caso dos movimentos 

representados em 2, 4, 5 

e 6 é necessária 

autorização para saída da 

exploração de origem.

Outras condições:

Se destinados a centro 

de embalagem, os ovos 

têm de ser 

acondicionados:

• Em embalagens 

descartáveis;

• Em embalagens 

limpas e desinfetadas 

de modo a inativar o 

vírus da GA.
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Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de ovos para consumo

(Regulamento Delegado nº2020/687)
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Estabelecimento 

de fabrico de 

ovoprodutos
4
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6

DENTRO DO ESTADO MEMBRO DE ORIGEM

 No caso dos movimentos 

representados em 1 e 3 

são necessárias as 

seguintes autorizações:

• Saída da exploração de 

origem;

• Entrada e saída do centro 

de embalagem.

 No caso dos movimentos 

representados em 2, 4, 5 

e 6 é necessária 

autorização para saída da 

exploração de origem.

Outras condições:

Se destinados a centro 

de embalagem, os ovos 

têm de ser 

acondicionados:

• Em embalagens 

descartáveis;

• Em embalagens 

limpas e desinfetadas 

de modo a inativar o 

vírus da GA.



Exploração 

de origem

Zona de vigilância

Zona de proteção

Condições específicas para a concessão de derrogações 

respeitantes à circulação de estrume, incluindo material de cama usado

(Regulamento Delegado nº2020/687)

• Aterro designado dentro 

do Estado-Membro após 

esterilização sob pressão e 

marcação permanente das 

matérias resultantes 

(em conformidade com 

alínea c) do artigo 13º do 

Reg. 2009/1069 )

Exploração 

de origem

 No caso dos movimentos representados 

em 1 e 2 é necessária autorização para:

• Saída da exploração de origem;

• Aterro designado e 

localizado na ZV: sem 

tratamento prévio;

• Aterro designado dentro 

do Estado-Membro após 

esterilização sob pressão e 

marcação permanente das 

matérias resultantes 

(em conformidade com 

alínea c) do artigo 13º do 

Reg. 2009/1069) 
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