José Manuel Costa
Data de nascimento: 26 de fevereiro de 1958
Naturalidade: Lisboa
Habilitações académicas:
•
•

Licenciatura em Farmácia, pela Faculdade de Farmácia da Universidade Clássica de
Lisboa, concluída em janeiro de 1982.
Mestrado em Produção Animal, pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade
Técnica de Lisboa em março de 2002.

Experiência profissional relevante:
• Desde 2004 Chefe de Divisão de Alimentação Animal (DAA) da Direção-Geral de Alimentação
e Veterinária;
• De 1989 a 2004, Chefe do Serviço de Química Alimentar e Toxicologia do Laboratório Nacional
de Investigação Veterinária (LNIV), atualmente INIAV, o qual é o Laboratório Nacional de
Referência para Alimentação Animal.

Principais atividades e responsabilidades:
• Enquanto Chefe de Divisão de Alimentação Animal é responsável por assegurar a gestão das
atividades e dos recursos humanos da DAA.
• Como representante nacional no Comité Permanente da Alimentação Animal da DG SANTÉ
da Comissão Europeia, garante a regulamentação e a aplicação das políticas comunitárias
aplicáveis ao setor dos alimentos para animais, promovendo o desenvolvimento da legislação
nacional na área dos alimentos para animais, em especial as medidas nacionais de execução
da legislação da União Europeia, bem como o desenvolvimento de guias nacionais de boas
práticas no sector.
• Entre outros grupos de trabalho do Conselho, seguiu a recente discussão técnica da proposta
de Regulamento do Parlamento e do Conselho relativo à produção, comercialização e
utilização de alimentos para animais medicados.
• É sua responsabilidade o planeamento, a coordenação e a supervisão do controlo oficial
nacional dos alimentos para animais ao abrigo do plano nacional de controlo plurianual
integrado.
• Também coordena e promove treino para inspetores oficiais nacionais, bem como para as
entidades privadas, além do apoio técnico e jurídico aos operadores do setor, emitindo
pareceres/relatórios sempre que necessário.
• Desde 2013 coordena e é tutor dos cursos sobre alimentação animal ao abrigo da iniciativa
BTSF da Comissão.
• Também esteve envolvido como tutor, em algumas missões da TAIEX e workshops relacionados
com o setor dos alimentos para animais, que foram realizados em países candidatos da UE

