COMUNICADO
Face à recente aprovação pela Assembleia da República do Projeto de Resolução 314/XIII, que
recomenda ao Governo a integração das bases de dados de Identificação Electrónica de Animais de
Companhia, o SNMV, entidade detentora da base de dados SIRA, gostava de comunicar o seguinte:








O SNMV criou em 1992 o SIRA, desde essa data tenta que o SIRA esteja dotado dos recursos
necessários a uma boa execução do serviço público que presta.
Desde 2012 foi realizado um enorme esforço, humano e financeiro de reorganização e reforço
do SIRA, culminando na passagem para o SIRA Online da maioria da sua actividade.
O SNMV defende, há muito, a integração das bases de dados de identificação de animais de
companhia.
Ao longo dos últimos 3 anos ocorreram importantes discussões com a DGAV no sentido de
chegar a um acordo relativo à integração e gestão de uma base de dados única.
Nesse sentido, o SNMV dotou a plataforma do SIRA de mecanismos que lhe permitem importar
e passar a gerir os dados contidos no SICAFE a qualquer momento, sem que seja necessário
qualquer compasso de espera.
Além das questões técnicas, o SNMV chegou a acordo com a DGAV num conjunto de pontos
mais sensíveis, como a integração das Campanhas de Identificação, associadas às
Campanhas de Profilaxia Antirrábica.

Não obstante os esforços dos últimos anos, o SNMV tomou conhecimento de que o processo que
estava a ser conduzido a nível da DGAV foi interrompido por iniciativa da tutela. Sabe também que o
Secretário de Estado da Agricultura tomou a iniciativa de nomear um Grupo de Trabalho para análise
da questão da identificação de animais de companhia.
O SIRA continua e continuará a realizar o seu trabalho, alargando e melhorando o âmbito do seu
serviço público, à classe Médico Veterinária e aos Detentores de animais, num momento em que a sua
actividade continua a atingir marcos de grande relevância:








1.035.000 Animais Inscritos
745.000 Detentores Inscritos
1050 Utilizadores Únicos no registo de novos animais por mês
250 Utilizadores Únicos na consulta e operações de dados por mês
400 Novos animais por dia
96% dos animais registados pelo sistema Online em 2016
2300 Entidades Únicas na inscrição de animais

O SNMV saúda a aprovação pela Assembleia da República de uma recomendação ao Governo para a
resolução da questão da identificação de Animais de Companhia, e aguarda o início de discussões com
a tutela nesse sentido, estando, como sempre, totalmente disponível para chegar a um acordo que
resulte na integração das bases de dados existentes.

Lisboa, 15 de Julho de 2016,
A Direcção do SNMV

