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Completar as frases seguintes e indicar Sim ou Não: 

 

[Nome do seu país] aceita partilhar este plano com o Grupo Consultivo Regional para [Nome da 

região]?: 
Sim ☐ Não ☐ 

 
O plano foi aprovado pelas autoridades veterinárias nacionais? 

Sim ☐ Não ☐ 
 
Nome e título do agente oficial que aprovou o plano: __________________________________ 
 
O plano não deve ultrapassar 15 páginas (sem incluir os anexos), com entrelinha simples, 
utilizando o tipo Calibri 11 pt ou Arial 10 pt. 
Enviar o programa para o grupo de trabalho para a febre aftosa do GF-TADs: 
FAO-FMD@fao.org e OIE-FMD@oie.int 
 
 
 
 
Lista de verificação 
 

Confirmar que o Plano de Avaliação de Risco (PAR) inclui: 

 

Sumário executivo (máximo, 2 páginas) ☐ 

Síntese da situação actual da febre aftosa (máximo, 4 páginas) ☐ 

Síntese sobre a qualidade dos serviços veterinários (PVS) (máximo, 2 páginas) ☐ 

Descrição dos resultados e das actividades previstas para alcançar as realizações 
da 1.ª etapa da PCP-FA ☐ 

Considerações financeiras: orçamento previsional detalhado para a implementação 
do PAR e indicação dos fundos disponíveis ☐ 
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 Caixas informativas 

 

Estas zonas de texto destinam-se a ajudá-lo a preencher o formulário do PAR. Eliminar estas caixas, 
antes de finalizar o PAR. 

 SOBRE ESTE MODELO 

 

A abordagem progressiva da luta contra a febre aftosa (PCP-FA) foi elaborada para ajudar os países 
onde a doença é endémica a reduzirem progressivamente o seu impacto e a progressão da circulação 
do vírus da febre aftosa. A abordagem PCP-FA foi adoptada como ferramenta essencial para apoiar a 
implementação da Estratégia Mundial de Luta Contra a FA da FAO e da OIE.  

Este documento é um modelo de Plano de Avaliação der Risco (PAR) para o controlo da febre aftosa. 

O PAR descreve o modo como o país prevê melhorar o seu conhecimento epidemiológico da febre 
aftosa e o modo como utilizará esse conhecimento para a elaboração de um plano para reduzir o 
impacto da febre aftosa (Plano Estratégico Centrado nos Riscos, PECR). 

A elaboração de um PAR é o indicador de realização para aceder à 1.ª etapa da PCP-FA. Os países 
que pretendam candidatar-se à 1.ª etapa da PCP-FA devem enviar o seu PAR ao grupo de trabalho 
para a febre aftosa do GF-TADs (FAO-FMD@fao.org e OIE-FMD@oie.int). 
 

Os planos finalizados serão avaliados pelo grupo de trabalho para a febre aftosa do GF-TADs, de 
acordo com os seguintes critérios: 

 o PAR é claro, coerente e conciso; 

 as actividades previstas são SMART* e todas as realizações essenciais da 1.ª etapa da PCP-
FA são abordadas; 

 estão disponíveis recursos para iniciar as actividades identificadas como prioritárias e existe 
um plano viável para obtenção de outros recursos, conforme necessário. 

* Spécifiques (Específicos), Mesurables (Mensuráveis), Atteignables (Atingíveis), Réalistes (Realistas) 
e Temporellement définies (Calendarizados) 

 

Para mais informações ou para solicitar assistência técnica, contactar o grupo de trabalho para a 
febre aftosa do GF-TADs (FAO-FMD@fao.org e OIE-FMD@oie.int). 

http://www.gf-tads.org/fileadmin/user_upload/gf-tads/docs/PCPFr_complete.pdf
http://www.fao.org/3/a-an390e.pdf
mailto:FAO-FMD@fao.org
mailto:oie-fmd@oie.int
mailto:FAO-FMD@fao.org
mailto:OIE-FMD@oie.int
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Sumário executivo 

Máximo, 2 páginas 

 

[Resumir os pontos-chave de cada capítulo, designadamente: 

 análise da situação: importância da febre aftosa no país, serotipos/estirpes em circulação, 

actuais modalidades de controlo da febre aftosa, relação entre este plano e qualquer outra 

estratégia. 

 qualidade dos serviços veterinários: historial de avaliações do PVS e síntese dos principais 

problemas a abordar na estratégia. 

 plano de avaliação de risco: indicar os principais resultados esperados da implementação do 

plano para alcançar as realizações da 1.ª etapa da PCP-FA. 

 considerações financeiras: apresentar o custo total estimado da implementação do plano e 

indicar de que maneira o financiamento está disponível (orçamento nacional e/ou doadores) 

e, se necessário, o montante a solicitar aos doadores.] 

 

Está prevista a passagem à 2.ª etapa da PCP-FA? 
Se sim, indicar para que ano está prevista essa passagem: 

Sim ☐ Não ☐ 
Ano:  

 

 Elaborar o sumário executivo só depois de terminado o resto do plano. Este sumário serve de visão 

geral do plano e deverá abordar as informações mais importantes. 
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Histórico das versões 

[Indicar no quadro abaixo o número, o autor, a data da versão, o nome da pessoa que a aprovou, a 

data de aprovação e uma breve descrição do motivo da revisão da versão anterior.] 

Versão 
n.° Autor Data da 

revisão 
Aprovado 

por 
Data de 

aprovação Motivo da revisão 

1.0 <Nome do autor> <dd/mm/aaaa> <Nome> <dd/mm/aaaa> <motivo> 
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CAPÍTULO 1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO  
Máximo, 4 páginas 

1.1. Introdução e contexto 
[Fornecer informações gerais relevantes, designadamente: 

 população humana e população animal e mapa com divisões administrativas; 

 importância do efectivo pecuário (p. ex., contribuição do sector da pecuária para o produto 

interno bruto); 

 outras estratégias de pecuária ou de saúde animal relevantes para a luta contra a febre aftosa 

(nome, data); 

 principais doenças do efectivo pecuário e importância da febre aftosa em relação às outras 

doenças animais no país (se essa relação estiver definida).] 

1.2. Situação da febre aftosa e abordagem da luta contra a febre aftosa até à 
data  

[Resumir as estratégias da luta  contra a febre aftosa e as medidas actualmente implementadas. Incluir 

as informações disponíveis sobre: 

 a febre aftosa no país (surtos declarados, serotipos em circulação, estirpes, etc.), 

 plano(s) de controlo da febre aftosa existentes ou historial dos planos (conforme adequado); 

 actual abordagem em matéria de vigilância da febre aftosa (virológica, serológica, clínica); 

 actuais medidas de prevenção e de resposta relativamente à febre aftosa (i.e., controlos nas 

fronteiras, vacinação, biossegurança, campanhas de sensibilização, restrições à circulação de 

animais, investigação de surtos, etc.).] 
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CAPÍTULO 2 QUALIDADE DOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS  
Máximo, 2 páginas 

 

2.1 Análise dos resultados do PVS 
[Preencher o quadro abaixo (Quadro 1) para resumir o envolvimento do seu país no processo de 

avaliação do Desempenho dos Serviços Veterinários (PVS) da OIE e assinalar a criação de novas 

condições propícias à implementação das actividades da luta (uma das realizações essenciais da 1.ª, 

2.ª e 3.ª etapas da PCP-FA).] 

Quadro 1: Resumo do envolvimento do país no processo de avaliação do PVS da OIE.  

 
Data 

da avaliação 
Observações 

(conforme necessário) 

Avaliação inicial do PVS    

Avaliação de seguimento do PVS   

Análise das lacunas do PVS   

Outras actividades da OIE para reforço das 
capacidades (missão PVS, legislação veterinária, 
laboratórios, programas de gemelagem) 

  

 
[O PAR deverá incluir os resultados e as actividades destinadas a reforçar as competências críticas (CC) 
situadas abaixo do nível esperado para a 1.ª etapa da PCP-FA. 
 
Utilizar o último relatório de PVS da OIE disponível sobre o seu país para determinar o nível das CC, e 

preencher o quadro 2A ou o quadro 2B, conforme a data mais recente de avaliação do PVS da OIE 

(antes ou depois de 2019). Para CC com nível inferior ao esperado para a 1.ª etapa da PCP-FA, 

identificar os resultados do PAR, relevantes para melhoramento do nível.  

Se não tiver sido realizada nenhuma avaliação do PVS da OIE, ou se os serviços veterinários tiverem 

mudado significativamente e os resultados da última avaliação do PVS da OIE não reflectirem a 

situação actual (em geral, quando a missão PVS remontar há mais de 5 anos), utilizar uma auto-

avaliação do PVS. Esta auto-avaliação pode ser específica para as competências críticas relevantes na 

luta contra a febre aftosa. No entanto, uma auto-avaliação do PVS não tem o mesmo peso de uma 

avaliação independente do PVS, realizada pela OIE. 

- Nas colunas "Nível CC do país", indicar o nível atingido segundo a missão PVS e/ou a auto-
avaliação mais recente. 

- Na coluna "Resultado(s) relevante(s) para a CC", nos casos de CC com nível inferior ao esperado 
para a 1.ª etapa da PCP-FA, identificar no PAR os resultados que poderão reforçá-las para atingir 
o nível esperado. Enumerar os resultados na coluna, com o(s) número(s) de referência dos 
resultados provenientes do capítulo 3. 

- Manter apenas o quadro preenchido (quadro 2A ou 2B) e eliminar o outro.] 
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Quadro 2A: Para as missões PVS da OIE realizadas até 2019 (6ª edição da ferramenta PVS) (/): Competência crítica que será 
relevante nas etapas posteriores da PCP-FA. 

Relação das competências 
críticas do PVS da OIE com o 

controlo da febre aftosa 
Segundo a ferramenta da OIE para avaliação 
do desempenho dos serviços veterinários 
Sexta edição (2013) 

Nível CC visado Nível CC do país Resultado(s) 
relevante(s) para 

melhorar a CC 
[utilizar o(s) 

número(s) do 
capítulo 3, p. ex., 1.1; 

1.2, etc.] 

1.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

2.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

3.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

Missão 
PVS 

Auto-
avaliação 

do PVS 

I.1.A. Composição de 
veterinários e outros 
profissionais (qualificações 
universitárias) 

2 3 3 

   

I.1.B. Composição de para-
profissionais veterinários e 
outro pessoal técnico 

2 3 3 
   

I.2.A. Competências 
profissionais dos 
veterinários, 
designadamente, 
competências mínimas 
atingidas pelos recém-
licenciados em medicina 
veterinária  

3 3 3 

   

I.2.B. Competências dos 
para-profissionais 
veterinários 

/ 3 3 
   

I.3. Formação contínua 3 3 3    
1.4. Independência técnica  / / 3    
I.5. Estabilidade das 
estruturas e durabilidade 
das políticas 

/ / 3 
   

1.6.A. Coordenação interna 
(cadeia de comando 
hierárquico) 

/ 3 3 
   

I.7. Recursos físicos 2 2 3    
I.8. Financiamento do 
funcionamento  

/ 3 4    

I.9. Financiamento das 
situações de emergência 

/ / 3    

I.11. Gestão dos recursos e 
das operações 

/ 3 3    

II.1.A. Acesso ao diagnóstico 
de laboratório veterinário 

2 2 2    

II.1.B. Acesso a laboratórios 
nacionais adequados 

/ 2 3    

II.2. Garantia da qualidade 
nos laboratórios 

/ / 2    

II.3. Análise de riscos / / 3    
II.4. Quarentena e segurança 
nas fronteiras 

/ / 3    

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/PVS_F_Tool_Final_Edition_2013.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/PVS_F_Tool_Final_Edition_2013.pdf
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Relação das competências 
críticas do PVS da OIE com o 

controlo da febre aftosa 
Segundo a ferramenta da OIE para avaliação 
do desempenho dos serviços veterinários 
Sexta edição (2013) 

Nível CC visado Nível CC do país Resultado(s) 
relevante(s) para 

melhorar a CC 
[utilizar o(s) 

número(s) do 
capítulo 3, p. ex., 1.1; 

1.2, etc.] 

1.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

2.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

3.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

Missão 
PVS 

Auto-
avaliação 

do PVS 

II.5.A. Vigilância 
epidemiológica passiva   

/ 2 3    

II.5.B. Vigilância 
epidemiológica activa  

/ 2 3    

II.6. Resposta às situações de 
emergência 

/ / 3    

II.7. Prevenção, controlo e 
erradicação das doenças 

/ 3 3    

II.8.B. Inspecções ante e post 
mortem em matadouros e 
respectivos anexos (sala, por 
exemplo, de desossa, de 
corte ou de transformação 
de subprodutos) 

/ / 3 

   

II.9. Medicamentos e 
produtos biológicos para uso 
veterinário 

/ 3 3 
   

II.11. Segurança sanitária da 
alimentação animal 

/ 2 3    

II.12.A. Identificação animal 
e controlo da circulação 

/ / 3    

II.12.B. Identificação e 
rastreabilidade dos produtos 
de origem animal  

/ / 2 
   

III.1. Comunicação 2 3 4    
III.2. Consulta das partes 
interessadas  

3 3 3    

III.3. Representação oficial  2 3 3    
III.5.A. Autoridade do 
organismo regulador 
veterinário  

/ 2 3 
   

III.5.B. Capacidade do 
organismo regulador 
veterinário 

/ 2 3 
   

III.6 Participação dos 
produtores e das outras 
partes interessadas nos 
programas de acção comuns 

2 3 3 

   

IV.1. Elaboração de 
legislação e regulamentação  

2 2 3    

IV.2. Aplicação da legislação 
e regulamentos e respectivo 
cumprimento 

/ 2 3 
   

IV.6 Transparência  2 3 3    

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/PVS_F_Tool_Final_Edition_2013.pdf
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Relação das competências 
críticas do PVS da OIE com o 

controlo da febre aftosa 
Segundo a ferramenta da OIE para avaliação 
do desempenho dos serviços veterinários 
Sexta edição (2013) 

Nível CC visado Nível CC do país Resultado(s) 
relevante(s) para 

melhorar a CC 
[utilizar o(s) 

número(s) do 
capítulo 3, p. ex., 1.1; 

1.2, etc.] 

1.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

2.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

3.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

Missão 
PVS 

Auto-
avaliação 

do PVS 

IV.7. Zoneamento / 2 3    
 
 
  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/PVS_F_Tool_Final_Edition_2013.pdf
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Quadro 2B: para as missões PVS da OIE realizadas depois de 2019 (7.a edição da ferramenta PVS) (/): Competência crítica 
relevante nas etapas posteriores da PCP-FA. 

Relação das competências 
críticas do PVS da OIE pata 

com o controlo da febre 
aftosa 

Segundo a ferramenta da OIE para avaliação 
do desempenho dos serviços veterinários 
Sétima edição (2019) 

Nível CC visado Nível CC do país Resultado(s) 
relevante(s) para 

melhorar a CC 
[utilizar o(s) 

número(s) do capítulo 
3, p. ex., 1.1; 1.2, etc.] 

1.ª 
Etapa 

da 
PCP-FA 

2.ª 
Etapa 

da 
PCP-FA 

3.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

Missão 
PVS 

Auto-
avaliação 

do PVS 

I.1.A. Composição em 
veterinários e outros 
profissionais (qualificações 
universitárias) 

2 3 3    

I.1.B. Composição em para-
profissionais veterinários  2 3 3    

I.2.A. Competências e 
qualificações dos 
veterinários 

2 3 4    

I.2.B. Competências e 
qualificações dos para-
profissionais veterinários  

/ 3 3    

I.3. Formação contínua 2 3 3    
1.4. Independência técnica / / 3    
I.5. Planeamento, 
sustentabilidade e gestão 
das políticas e dos 
programas  

/ 2 3    

1.6.A. Coordenação interna 
dos serviços veterinários 
(cadeia de comando 
hierárquico) 

/ 3 3    

I.7. Meios materiais e 
investimento de capital 2 2 3    

I.8. Financiamento das 
despesas de funcionamento / 3 4    

I.9. Financiamento das 
situações de emergência / / 3    

II.1.A. Acesso aos 
diagnósticos estabelecidos 
por laboratórios 
veterinários 

2 2 2    

II.1.B. Acesso a uma rede de 
laboratórios nacionais 
adequada 

/ 2 3    

II.1.C. Sistemas de gestão da 
qualidade (SGQ) dos 
laboratórios 

/ / 2    

II.2. Análise de risco e 
epidemiologia 2 3 3    

II.3. Quarentena e 
segurança nas fronteiras / / 3    

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/Outil_PVS_Ed._2019_FINAL.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/Outil_PVS_Ed._2019_FINAL.pdf


Plano de avaliação de risco na luta contra a febre aftosa 

Capítulo 3  Página 8 de 27 

Relação das competências 
críticas do PVS da OIE pata 

com o controlo da febre 
aftosa 

Segundo a ferramenta da OIE para avaliação 
do desempenho dos serviços veterinários 
Sétima edição (2019) 

Nível CC visado Nível CC do país Resultado(s) 
relevante(s) para 

melhorar a CC 
[utilizar o(s) 

número(s) do capítulo 
3, p. ex., 1.1; 1.2, etc.] 

1.ª 
Etapa 

da 
PCP-FA 

2.ª 
Etapa 

da 
PCP-FA 

3.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

Missão 
PVS 

Auto-
avaliação 

do PVS 

II.4.A. Vigilância passiva, 
detecção precoce e estudos 
epidemiológicos dos surtos 

2 2 3    

II.4.B. Vigilância activa e 
acompanhamento / 2 3 *1    

II.5. Preparação e resposta 
rápida às situações de 
emergência 

/ / 3    

II.6. Prevenção, controlo e 
erradicação das doenças / 3 3    

II.7.B. Inspecções ante e 
post mortem realizadas em 
matadouro e respectivos 
anexos 

/ / 3    

II.8. Medicamentos e 
produtos biológicos para 
uso veterinário 

/ 3 3    

II.11. Segurança sanitária da 
alimentação animal / 2 3    

II.12.A. Identificação, 
rastreabilidade e controlo 
da circulação dos animais 

/ 2 3    

II.12.B. Identificação, 
rastreabilidade e controlo 
dos produtos de origem 
animal 

/ / 2    

III.1. Comunicação  2 3 4    
III.2. Consulta das partes 
interessadas/intervenientes 3 3 3    

III.3. Representação oficial e 
cooperação internacional 2 3 3    

III.5. Regulamentação da 
profissão pelo organismo 
regulador veterinário  

/ 2 3    

III.6. Participação dos 
produtores e das outras 
partes interessadas nos 
programas de acção comuns 

/ 2 3    

IV.1.A. Qualidade e 
cobertura da legislação 
veterinária 

2 2 3    

                                                           
1 Para que o Programa Oficial de Controlo seja aceite, os níveis das CC deverão atingir os níveis exigidos para a 

3.ª etapa da PCP-FA. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/Outil_PVS_Ed._2019_FINAL.pdf
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Relação das competências 
críticas do PVS da OIE pata 

com o controlo da febre 
aftosa 

Segundo a ferramenta da OIE para avaliação 
do desempenho dos serviços veterinários 
Sétima edição (2019) 

Nível CC visado Nível CC do país Resultado(s) 
relevante(s) para 

melhorar a CC 
[utilizar o(s) 

número(s) do capítulo 
3, p. ex., 1.1; 1.2, etc.] 

1.ª 
Etapa 

da 
PCP-FA 

2.ª 
Etapa 

da 
PCP-FA 

3.ª 
Etapa 

da 
PCP-
FA 

Missão 
PVS 

Auto-
avaliação 

do PVS 

IV.1.B. Aplicação e 
conformidade da legislação 
veterinária 

/ 2 3    

IV.5. Transparência 2 3 3    
IV.6. Zoneamento / 2 3    

 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/Outil_PVS_Ed._2019_FINAL.pdf
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CAPÍTULO 3 PLANO DE AVALIAÇÃO DE RISCO NA LUTA CONTRA A FEBRE 
AFTOSA 
Máximo, 3-4 páginas 

3.1 Foco da 1.ª etapa da PCP-FA 
Conhecer a epidemiologia da febre aftosa no país e elaborar uma abordagem centrada nos riscos 
para reduzir o impacto da febre aftosa. 

3.2 Enquadramento estratégico: realizações previstas e resultados desejados 
[Nesta secção, descrever como o país prevê alcançar as realizações essenciais da 1.ª etapa da PCP-FA 

(Quadro 3). Consultar as Orientações da PCP-FA para uma descrição completa das realizações 

essenciais. 

 Na primeira e segunda colunas, enumerar e descrever sucintamente os resultados desejados 

para cada realização prevista. Os resultados desejados são explicados com maior detalhe numa 

caixa informativa, na página seguinte. Cada realização prevista pode ter um ou mais resultados 

desejados. 

 Na terceira e quarta colunas, identificar os indicadores objectivamente verificáveis (como são 

medidos os resultados obtidos) e também a meta desejada (valor alcançado pelo indicador a 

atingir e/ou o prazo da realização). 

 Na última coluna (Risco/Hipótese), enumerar as condições externas (i.e., fora do controlo dos 

serviços veterinários) e os factores que possam impedir a implementação do plano, ou as 

condições que devem existir para atingir os objectivos.] 

 

 

  

 O enquadramento estratégico apresentado no quadro abaixo (Quadro 3) é comum ao PAR, ao 

plano estratégico centrado nos riscos (PECR) para entrar na 2.ª etapa da PCP-FA e ao programa oficial 
de controlo (POC) para entrar na 3.ª etapa da PCP-FA.  

Recomenda-se aos países que pretendam candidatar-se à 1.ª etapa da PCP-FA que utilizem as 
realizações essenciais da 1.ª etapa da PCP-FA como realizações previstas do PAR.  

Na 2.ª etapa e posteriores da PCP-FA, cada país deverá identificar as suas realizações previstas. 

 Os resultados das actividades subordinadas às primeiras 8 realizações essenciais da 1.ª etapa da 

PCP-FA contribuirão para a conclusão do foco da 1.ª etapa da PCP-FA, ou seja, um melhor 
conhecimento da epidemiologia da febre aftosa e a elaboração de uma abordagem centrada nos 
riscos, para atenuação do impacto da doença. 

http://www.gf-tads.org/fileadmin/user_upload/gf-tads/docs/PCPFr_complete.pdf
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 Na realização essencial número 7 da 1.ª etapa da PCP-FA, são referidos os pontos críticos relativos 

aos riscos, Estes são pontos específicos da rede de produção pecuária ou de comercialização (ou, de 
um modo mais geral, das cadeias de valor) de alto risco de introdução e/ou propagação da febre aftosa 
(i.e., com forte probabilidade de infecção pela febre aftosa ou que possam sofrer consequências 
significativas em caso de infecção pela febre aftosa). Os pontos críticos relativos aos riscos podem ser: 

 um local ou uma zona geográfica; 

 um comportamento ou uma prática pecuária típicos. 

Os pontos críticos relativos aos riscos também podem ser períodos específicos do ano em que o risco 
seja maior. Em geral, os pontos críticos relativos aos riscos são identificados aquando da avaliação 
dos riscos, tendo em conta o conjunto da cadeia de valor. Os pontos críticos relativos aos riscos 
normalmente identificados incluem os mercados pecuários e os locais e actividades conexos, os pastos 
partilhados e os pontos de entrada. 
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Quadro 3: Enquadramento estratégico 

Realizações essenciais Descrição Indicador Meta Risco/Hipótese 

Realização 1 Todos os sistemas de produção pecuária, a rede de comercialização dos animais de criação e os factores sócio-económicos 
associados são definidos com rigor e bem conhecidos, relativamente às espécies susceptíveis de infecção pela febre aftosa 
(análise da cadeia de valor) 

Resultado desejado 1.1.      
Actividade 1.1.1     

Actividade 1.1.2     

…     
Resultado desejado 1.2.     

Actividade 1.2.1     

Actividade 1.2.2     

…     

Realização 2 A distribuição dos casos de febre aftosa no país é bem conhecida e descrita com rigor 

Resultado desejado 2.1.     

Actividade 2.1.1     

…     

Realização 3 Foram estimadas as repercussões sócio-económicas da febre aftosa nas diferentes partes interessadas 

Resultado desejado 3.1.     

Actividade 3.1.1     

…     

Realização 4 Foram identificadas as principais estirpes do vírus da febre aftosa em circulação 

Resultado desejado 4.1.     

Actividade 4.1.1     

…     
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Realizações essenciais Descrição Indicador Meta Risco/Hipótese 

Realização 5 Realizaram-se progressos na criação de um ambiente propício às actividades da luta (competências críticas da Ferramenta 
PVS da OIE) 

Resultado desejado 5.1.     

Actividade 5.1.1     

…     

Realização 6 O país pratica a transparência e compromete-se a participar nas actividades e iniciativas regionais da luta contra a febre 
aftosa 

Resultado desejado 6.1.     

Actividade 6.1.1     

…     

Realização 7 São identificados os pontos críticos relativos aos riscos, relevantes para a transmissão da doença e suas repercussões, 
sendo depois formulada uma “hipótese de trabalho” sobre o modo de circulação do vírus no país 

Resultado desejado 7.1.     

Actividade 7.1.1     

…     

Realização 8 Identificação de possíveis sinergias com outras iniciativas para controlo progressivo das doenças animais transfronteiriças 

Resultado desejado 8.1.     

Actividade 8.1.1     

…     

Realização 9 É elaborado um plano estratégico centrado nos riscos, com o objectivo de reduzir os efeitos da febre aftosa em, pelo 
menos, uma zona ou um sector pecuário 

Resultado desejado 9.1.     

Actividade 9.1.1     

…     
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 Os resultados desejados são os resultados específicos que devem ser alcançados devido à 

aplicação da estratégia. As realizações e, por fim, a conclusão da 1.ª etapa da PCP-FA, serão 
alcançadas graças aos resultados desejados, que também podem ser considerados como tácticas ou 
abordagens para atingir as realizações previstas. Convém notar que cada realização esperada pode 
ter um ou vários resultados desejados. 

As actividades são as tarefas que devem ser efectuadas para alcançar o resultado desejado. As 
Orientações da PCP-FA contêm exemplos de actividades típicas para cada etapa e realização essencial 
da PCP-FA.  

 

 Os indicadores são as medidas utilizadas para avaliar os progressos, ou a ausência de 

progressos, conseguidos na implementação das actividades e na concretização dos objectivos. Cada 
indicador deve conter, na medida do possível, uma unidade de medida claramente definida. Um bom 
indicador inclui uma meta para cada referência. Uma meta é o valor, directamente ligado ao 
indicador, que define o nível desejado do indicador. 

Os indicadores devem ser SMART: 

Spécifiques (Específicos): Os indicadores devem ser específicos (e considerar as seguintes 
interrogações: “o quê?”, “quando?", “quem?”, “onde?”). 

Mesurables (Mensuráveis): São preferíveis os indicadores quantificáveis, por serem mais objectivos 
e mais fáceis de acompanhar ao longo do tempo. No entanto, podem ser mais adequados 
indicadores qualitativos para certos objectivos e resultados desejados difíceis de quantificar. 

Atteignables (Atingíveis): As informações devem poder ser atingidas a custos razoáveis, através de 
métodos de recolha adequados e viáveis. 

Réalistes (Realistas): Os indicadores deverão responder às necessidades de gestão e de informação 
de todos os parceiros. O pessoal no terreno pode necessitar de informações não relevantes para 
os quadros superiores e vice-versa. 

Temporellement définis (Calendarizados): As informações sobre um indicador devem ser recolhidas 
e comunicadas a tempo de influenciar as decisões de gestão. 

Por exemplo, o indicador de vacinação pode ser a cobertura vacinal de um sub-sector pecuário 
específico por campanha de vacinação. 

 

http://www.gf-tads.org/fileadmin/user_upload/gf-tads/docs/PCPFr_complete.pdf
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[Apresenta-se um exemplo de enquadramento estratégico, parcialmente preenchido (apagar este exemplo antes do envio do PAR):] 

Realizações 
essenciais Descrição Indicador Meta Risco/Hipótese 

Realização 1 
Todos os sistemas de produção pecuária, a rede de comercialização dos animais de criação e os factores sócio-económicos associados 
são definidos com rigor e bem conhecidos, relativamente às espécies susceptíveis de contaminação pela febre aftosa (análise da cadeia 
de valor) 

Resultado 
desejado 
1.1. 

São identificadas as partes interessadas 

Está disponível a lista das partes 
interessadas associadas às cadeias de 
valor de vacas em lactação  bovinos 
leiteiros, suínos, pequenos 
ruminantes e pequenos produtores 

A lista estará 
disponível antes de 
Janeiro de 2021 

 

Actividade 
1.1.1 

Consulta aos diferentes departamentos dos 
serviços veterinários e ao Ministério da 
Agricultura  

Não aplicável Não aplicável 

Os colegas conseguem 
identificar todas as 
principais partes 
interessadas 

Resultado 
desejado 
1.2. 

As cadeias de valor são cartografadas 

Está disponível uma descrição 
detalhada das cadeias de valor dos 
bovinos (em lactação  e leiteiros), 
pequenos ruminantes e suínos 

Realizada para todos 
os sectores de 
produção, em Março 
de 2022 

 

Actividade 
1.2.1 

Identificação e revisão dos estudos de 
cadeias de valor existentes 

Os serviços veterinários dispõem de 
uma cópia dos estudos existentes 

Cópias disponíveis e 
revisão concluída 
antes de Junho de 
2021  

Considerando que foram 
realizados estudos 
anteriores e que os seus 
autores estão dispostos a 
partilhar os resultados  

Actividade 
1.2.2 

Organizar seminários de consulta com as 
partes interessadas, para 1) produtores 
leiteiros, 2) produtores de carne e 3) 
pequenos produtores.  

O seminário foi realizado 
Os 3 seminários foram 
realizados antes de 
Dezembro de 2021 

Considerando que as 
partes interessadas estão 
dispostasa participar e 
partilhar as informações 

…     
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Realizações 
essenciais Descrição Indicador Meta Risco/Hipótese 

Realização 2 A distribuição dos casos de febre aftosa no país é bem conhecida e descrita com rigor 

Resultado 
desejado 
2.1. 

A distribuição da infecção da febre aftosa 
nos últimos 18 meses é conhecida 

Relatório disponível, contendo os 
resultados serológicos organizados 
por sectores de produção e distritos 

A lista estará 
disponível antes de 
Março de 2022 

 

Actividade 
2.2.2 

Realizar um estudo serológico destinado a 
detectar os anticorpos contra as proteínas 
não estruturais (PNS), representativo dos 
diferentes sectores pecuários e das zonas 
geográficas 

Colher e analisar 5000 amostras 
serológicas de bovinos, pequenos 
ruminantes e suínos com menos de 18 
meses de idade 

Dezembro de 2021 
Considerando que os kits 
PNS estão disponíveis 
para fornecimento 

Resultado 
desejado 
2.2. 

Estão disponíveis informações sobre os 
surtos actuais de febre aftosa, em 
relatório publicado mensalmente  

Os relatórios mensais estão 
disponíveis 

Um relatório por mês, 
a partir de Janeiro de 
2021 

 

Actividade 
2.2.2 

Os formulários dos inquéritos 
epidemiológicos dos surtos de febre aftosa 
são actualizados e enviados para todos os 
distritos, com instruções da sua utilização  

Todos os distritos acusaram a 
recepção dos formulários 

Todos os distritos 
receberam os 
formulários antes de 
Novembro de 2020 

 

Actividade 
2.2.2 

São centralizados os relatórios de inquérito 
dos surtos em todos os distritos  

Número de relatórios recebidos em 
cada mês/número de distritos  

- 80% dos distritos em 
Janeiro de 2021 

- 100% dos distritos 
em Março de 2021 

Os distritos dispõem do 
pessoal necessário para 
preencher os formulários 
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CAPÍTULO 4 ORÇAMENTO 
[Apresentar uma visão geral das necessidades financeiras para implementar o plano, incluindo o custo 

total da realização das actividades e os fundos disponíveis (Quadro 4). Se não estiverem disponíveis 

fundos suficientes, indicar as actividades prioritárias para implementação do plano (Quadro 5).] 

 Quadro 4: Orçamento e fundos disponíveis para implementação do PAR. 

Elemento Custo estimado Fundos disponíveis  

Realização essencial 1 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 2 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 3 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 4 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 5 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 6 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 7 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 8 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 9 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

TOTAL 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 
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[Preencher o quadro abaixo (Quadro 5) para indicar as actividades a implementar em cada ano, se não 

estiverem disponíveis fundos suficientes para uma implementação imediata completa.] 

Quadro 5: Actividades prioritárias a implementar em cada ano. 

Elemento Actividades prioritárias Observações  

Realização essencial 1 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 2 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 3 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 4 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 5 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 6 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 7 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 8 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 

 

Realização essencial 9 
1.º ano:  
2.º ano: 
… 
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ANEXO A: Referências  
[Indicar o nome, o número da versão, a descrição e a localização física de todos os documentos 

referenciados no presente documento. Se necessário, acrescentar linhas ao quadro.] 

O quadro seguinte resume os documentos referenciados no presente documento. 

Nome e versão do 
documento Descrição Localização 

<Nome e número de 
versão do documento> 

[Fornecer uma descrição do 
documento] 

<URL ou caminho de acesso à 
localização do documento> 
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ANEXO B: Plano operacional 

B.1 Organização do controlo da febre aftosa 
[Descrever a função e as responsabilidades dos diversos intervenientes (organizações, unidades, grupos 

de trabalho, titulares de cargos, etc.) envolvidos na elaboração, implementação e acompanhamento 

do PAR. Podem ser incluídos intervenientes privados, se existentes. Nesta secção, podem utilizar-se 

organigramas] 

 Esta secção é diferente da secção 1.2, ‘Situação da febre aftosa e abordagem da luta contra a 

febre aftosa até à data’, porque põe em perspectiva o futuro, enquanto a secção 1.2 descreve a 
situação no passado. 

 

B.2  Quadro de implementação e orçamento  
[Descrever as actividades a realizar durante os próximos 12 a 24 meses. Utilizar o quadro abaixo como 

guia. O quadro pode ser adaptado para incluir toda a informação relevante. Pode também anexar-se 

se um diagrama de Gantt para facilitar o planeamento] 

Realização essencial 1 Todos os sistemas pecuários, a rede de comercialização dos animais de 
criação, os principais intervenientes e os factores sócio-económicos associados são definidos com 
rigor e bem conhecidos, relativamente às espécies susceptíveis de contaminação pela febre 
aftosa (análise da cadeia de valor)  

Período considerado [Início mm/aaaa – Fim mm/aaaa] 

Resultado desejado 1.1 [Indicar o nome do primeiro resultado desejado, conforme constante do 
Capítulo 3] 

Actividade Descrição da 
actividade 

Data 
(início/fim) 

Responsável pela 
implementação Custo Fonte de 

financiamento 

1.1.1      

 1.1.2      

...      

Resultado desejado 1.2 [Indicar o nome do segundo resultado desejado, conforme constante do 
Capítulo 3] 
1.2.1      
1.2.2       
...      
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ANEXO C: Palavras-chave 
[Indicar os termos e definições utilizados no presente documento. Se necessário, acrescentar linhas ao 

quadro.] 

Termo Definições 

Actividades 
As actividades são as medidas concretas e as tarefas implementadas para 
alcançar os resultados desejados, no quadro das estratégias definidas. 
Fazem parte do trabalho de planeamento das estratégias.  

Meta 

Uma meta é o valor, directamente ligado ao indicador, que define o nível 
desejado do indicador. 

Utilizando o exemplo do termo "indicador", a meta de cobertura vacinal 
pode ser 90% do efectivo pecuário por campanha de vacinação. 

Resultados desejados 

Os resultados desejados são os resultados específicos a alcançar através 
da aplicação da estratégia. As realizações previstas e, por fim, o objectivo 
estratégico, são atingidos graças aos resultados desejados, que também 
podem ser considerados como tácticas ou abordagens para atingir as 
realizações previstas. Convém notar que cada resultado esperado pode 
ter um ou vários resultados desejados. 

Indicadores 

Os indicadores são as medidas utilizadas para avaliar os progressos, ou a 
ausência de progressos, conseguidos na implementação das actividades e 
na concretização dos objectivos. Cada indicador deve conter, na medida 
do possível, uma unidade de medida claramente definida. Um bom 
indicador inclui uma meta para cada referência. Uma meta é o valor, 
directamente ligado ao indicador, que define o nível desejado do 
indicador. 

Meios de verificação 

Os meios de verificação são as fontes das informações que devem ser 
recolhidos para qualificar e/ou quantificar os indicadores definidos. É 
preciso ter em consideração a maneira como são recolhidas as 
informações, quem será responsável pela sua recolha e a frequência com 
que as informações deverão ser fornecidas. 

Objectivo 

O objectivo faz referência aos grandes objectivos nacionais para os quais 
deve contribuir o controlo da febre aftosa, por exemplo, a melhoria dos 
meios de subsistência. O objectivo ajuda a definir o contexto global em 
que se insere o controlo da febre aftosa e descreve o impacto a longo 
prazo para o qual o controlo deverá contribuir (sem o atingir por si só). O 
objectivo deverá ser definido em consulta com os intervenientes e os 
altos funcionários. Deverá também ser coerente com toda a estratégia 
nacional global sobre o efectivo pecuário e a saúde animal. Não é 
necessário ter um objectivo definido para elaborar o PAR.  
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Termo Definições 

Pontos críticos relativos 
aos riscos 

Os pontos críticos relativos aos riscos são pontos específicos da rede de 
produção pecuária ou de comercialização (ou, de um modo mais geral, da 
cadeia de valor) de alto risco de introdução e/ou propagação da febre 
aftosa (i.e., com forte probabilidade de infecção pela febre aftosa ou que 
possam sofrer consequências significativas em caso de infecção pela 
febre aftosa) Os pontos críticos relativos aos riscos podem ser: 

 um local ou uma zona geográfica; 
 um comportamento ou uma prática pecuária típicos. 

Os pontos críticos relativos aos riscos também podem ser períodos 
específicos do ano em que o risco seja maior. Em geral, os pontos críticos 
relativos aos riscos são identificados aquando da avaliação dos riscos, 
tendo em conta o conjunto da cadeia de valor. Os pontos críticos 
relativos aos riscos normalmente identificados incluem os mercados 
pecuários e os locais e actividades conexos, os pastos partilhados e os 
postos de entrada. 

Realizações previstas 

As realizações previstas para alcançar uma etapa da PCP-FA são as 
realizações específicas que permitirão atingir o foco da etapa e/ou o 
objectivo estratégico. Deverão contribuir para o estabelecimento de uma 
relação lógica entre os resultados desejados e o foco da etapa/objectivo 
estratégico.  

Monitoria e avaliação 

O acompanhamento e a avaliação compreendem a dois processos 
distintos. 

A monitoria  implica uma recolha de dados contínua e regular, que pode 
ser utilizada para verificar se as actividades são implementadas como 
previsto e para medir os resultados (o impacto) das actividades. 

A avaliação refere-se a uma estimativa detalhada realizada 
periodicamente, em geral, a intervalos de 1 a 3 anos. A avaliação aprecia 
questões estratégicas, como a relevância, a eficácia, a eficiência, o 
impacto e a sustentabilidade do plano estratégico. 

Estratégia e objectivo 
estratégico 

A estratégia descreve a abordagem que deve ser adoptada para atingir o 
objectivo. 

O objectivo estratégico indica o que deve ser realizado aquando da 
implementação da estratégia. O objectivo estratégico deve ser 
mensurável.  
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