2019

CENTENARY OF THE DIRECTORATE-GENERAL FOR
LIVESTOCK SERVICES
"From farm to fork" – 100 years caring for food safety
The year of 2019 marks the Centenary of the Directorate-General for Livestock Services, established by Decree 5787-P
of 10 May 1919, with competencies in the areas of Animal
Health, Livestock Improvement and Hygiene of products of
animal origin, under the authority of the Ministry of Agriculture.
For 77 years, the Directorate was located in Palacete Iglésias
on Largo Nacional das Belas Artes, in Chiado, and earned
an important status in the development of various livestock
production sectors.
After 100 years, the Directorate-General for Food and
Veterinary continues to fulfil the technical responsibilities
consolidated over time and are currently regarded as a
public good, vital to promote the health and wellbeing of the
population.
In memory of this important legacy, we have chosen for this
stamp issue, some aspects that illustrate the official controls
currently carried out by the veterinary services under the
principle of ensuring food safety, "from farm to fork".
In this collection of stamps, we look at some of the health
checks carried out on livestock, based on the ear tags that
identify the animals, the controls carried out during milking
with the application of quick tests to detect mastitis, as well
as the assigning of health marks, a guarantee that foods of
animal origin are produced in approved establishments and
subject to official controls.
Records of these sequential controls applied throughout the
food chain provide the traceability of these goods, ensuring
integration of the guiding principle on implementation of
security controls carried out on foods, from primary production
to their provision to the consumer, as a guarantee of human
health protection and animal health and welfare.
Directorate-General for Food and Veterinary
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“Do prado ao prato”

100 anos na salvaguarda da segurança dos alimentos
Em 2019 é celebrado o Centenário da
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Em memória deste importante legado,
foram selecionados para esta emissão
filatélica, alguns aspetos ilustrativos dos
controlos oficiais efetuados atualmente
pelos serviços veterinários sob o lema do
princípio de salvaguarda da segurança dos
alimentos “do prado ao prato”.
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