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Mudar tutela dos animais dificulta deteção de raiva, covid e outras doenças
Parlamento chumbou passagem dos animais de rua e de companhia da DGAV para o ICNF, que contraria
também as práticas europeias, mas governo quer avançar com mudança. Veterinários alertam para riscos.
Parlamento chumbou passagem dos animais de rua e de companhia da DGAV para o ICNF, que contraria
também as práticas europeias, mas governo quer avançar com mudança.
In Diário de Notícias Online - 20-01-2021
In Agroportal Online - 22-01-2021

"Animais de companhia e de rua tutelados pelo ICNF trarão graves consequências à saúde pública"
Bastonário dos Veterinários acusa o governo de "sobrepor dogmas ideológicos à visão técnica" e alerta para
perigo de alterações contra opinião de especialistas e vontade do Parlamento. Jorge Cid, Bastonário da Ordem
de Veterinários.
In Dinheiro Vivo Online - 20-01-2021
In Diário de Notícias Online - 20-01-2021
In Agroportal Online - 22-01-2021

NOTÍCIAS SETOR

OMV reage a novo confinamento
A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) reagiu ao novo confinamento, que vai permitir a continuidade das
atividades médico-veterinárias. Em nota do site, a OMV afirma estar segura de que "que a classe médicoveterinária saberá mais uma vez dar o melhor exemplo de responsabilidade e ética no exercício da sua atividade
profissional".
In Veterinária Atual Online - 15-01-2021

Campanha contra o abandono de animais de companhia lançada pela GNR
Campanha contra o abandono de animais de companhia lançada pela GNR. A Guarda Nacional Republicana
lançou uma campanha contra o abandono de animais de companhia, algo que tem maior incidência nesta
época do ano.
In Rádio Elvas Online - 17-01-2021

Plano global para reduzir o risco de zoonoses emergentes
A iniciativa Preventing Zoonotic Diseases Emergence (PREZODE), que visa combater doenças zoonóticas a nível
global e que começará em 2022, foi lançada no âmbito da Cimeira da Biodiversidade da One Planet, a 11 de
janeiro, informa o Portal Veterinária.
In Veterinária Atual Online - 20-01-2021

Língua azul - DGAV actualiza zonas de restrição
Foi publicado o Edital nº 55, relativo à Febre Catarral Ovina (ou doença da língua azul) que estabelece uma nova
zona de restrição para os serotipos 1 e 4, que abrange toda a região do Algarve, com vacinação obrigatória contra
esses serotipos na região, tendo em conta a confirmação da ocorrência de focos destes serotipos.
In Agrotec Online - 20-01-2021

FECAVA e WSAVA criam guideline para médicos veterinários
A Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) e a World Small Animal
Veterinary Association (WSAVA) criaram um conjunto de guidelines que delineiam como os profissionais
veterinários devem comportar-se entre os seus pares.
In Veterinária Atual Online - 21-01-2021

