Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brazylia

Brazylia
Lista polskich zakładów posiadających zezwolenie na wywóz swoich produktów do Brazylii publikowana
jest na stronie internetowej brazylijskiego Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). W
celu uzyskania listy polskich zakładów, które mogą eksportować dany asortyment do Brazylii, należy:
wybrać stronę internetową MAPA,
w rubryce „País” (państwo) wybrać opcję „POLÔNIA” (Polska),
w rubryce „Área” (obszar) wybrać jedną z opcji:
„CARNE” dla mięsa,
„LEITE” dla mleka,
zatwierdzić wybór przyciskiem „Relatório” (raport).
Pomocniczy adres zapewniający poglądową wersję tłumaczeniową strony dostępny jest tutaj.

Brazylia - świadectwa zdrowia [2]
format

Nazwa pliku

Data publikacji Rozmiar Pobierz

pdf

Świadectwo weterynaryjne na wywożone do Federalnej
Republiki Brazylii mleko i produkty mleczne przeznaczone 2017-05-17 15:18 47.93KB pobierz
do spożycia przez ludzi

pdf

Świadectwo zdrowia dla świeżego mięsa wołowego, w tym
mięsa mielonego, wysyłanego do Federacyjnej Republiki
2017-05-17 15:18 240.29KB pobierz
Brazylii
Brazylia - wymagania weterynaryjne [15]

format

Nazwa pliku

Data publikacji Rozmiar Pobierz

pdf

ÁREA - kategorie produktów

2017-05-17 15:22 799.71KB pobierz

pdf

BASE LEGAL - regulacje prawne

2017-05-17 15:22 1.41MB

pdf

Instrukcja Normatywna nr 1 z dnia 11 stycznia 2017 r

2017-05-17 15:23 71.55KB pobierz

docx

Instrukcja normatywna nr 62, z dnia 29 grudnia 2011

2017-05-17 15:21 64.78KB pobierz

pdf

MAPA - Instrukcja Obsługi

2017-05-17 15:21 3.3MB

doc

Okólnik 651 2005 CGPE

2017-05-17 15:20 139.5KB pobierz

pdf

Okólnik nr 1 2017 DIPOA-SDA MAPA z dnia 16 stycznia
2017 r

2017-05-17 15:23 94.66KB pobierz

pdf

Okólnik nr 2 2017 DIPOA-SDA MAPA z dnia 31 stycznia
2017 r

2017-05-17 15:23 627.8KB pobierz

pdf

PNCRC 2017 - English version

2018-07-31 14:00 311.75KB pobierz

pdf

Regulamin techniczny oznakowania opakowanych
produktów pochodzenia zwierzęcego

2017-05-17 15:20 190.41KB pobierz

pdf

Rozporządzenie w sprawie kontroli przemysłowej i
sanitarnej

2017-05-17 15:20 700.94KB pobierz

pdf

Tabela 1 - Nowe zezwolenie.pdf

2017-11-14 14:27 337.19KB pobierz

pdf

Tabela 2 - Aktualizacja zezwolenia.pdf

2017-11-17 11:07 338.89KB pobierz

zip

Wymogi dot. usuwania, segregacji i przeznaczenia SRM
akceptowane przez DIPOA

2017-05-17 15:19 2.12MB

pobierz

doc

Wytyczne w eksporcie mleka do Brazylii - lipiec 2018

2018-10-26 11:02 259KB

pobierz

pobierz

pobierz

