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NOTÍCIAS APIFVET

Os impactos da vacinação animal para a saúde humana
Há muitas doenças que afetam animais e humanos, uma vez que partilham o mesmo ambiente. É aqui que surge
o conceito “One Health”, uma abordagem que engloba a saúde humana, animal e ambiental, juntamente com a
adoção de políticas públicas para prevenção e controlo de doenças.
In ON Odivelas Notícias - 22-04-2021

NOTÍCIAS SETOR

Impactos da vacinação animal para a saúde humana
APIFVET alerta para a importância da vacinação animal na prevenção e controlo de doenças. Há muitas doenças
que afetam animais e humanos, uma vez que partilham o mesmo ambiente. É aqui que surge o conceito "One
Health", uma abordagem que engloba a saúde humana, animal e ambiental, juntamente com a adoção de
políticas públicas para prevenção e controlo de doenças.
In Saúde e Bem-Estar Online - 22-04-2021

PAN quer reduzir IVA nos atos médico-veterinários de 23% para 13%
O PAN apresentou um projeto de lei para reduzir o IVA aplicável aos atos próprios dos médicos veterinários de 23%
para 13%. O Grupo Parlamentar do PAN - Pessoas - Animais - Natureza apresentou um projeto de lei que visa
assegurar a redução do IVA aplicável aos atos próprios dos médicos veterinários de 23% para 13%.
In Veterinária Atual Online - 23-04-2021
In Green Savers Online - 23-04-2021

UTAD lidera projeto que vai estudar cadeia alimentar e dispõe de 2,6 milhões de euros
O projeto UTAD Food Allianz vai estudar a cadeia alimentar assente no conceito do "campo ao prato" e dispõe de
um financiamento de 2,6 milhões de euros, anunciou a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
In Viver Saudável Online - 22-04-2021

OMV assinala Dia Mundial da Medicina Veterinária
A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) assinala o Dia Mundial da Medicina Veterinária que se celebra hoje, 24
de abril, com a divulgação de um vídeo que reflete a atividade médico-veterinária no último ano, abordando as
suas diversas áreas, desde a saúde pública e segurança alimentar, à saúde animal e bem-estar animal, investigação
e outras.
In Dogs PT Magazine Online - 24-04-2021

Experimentação animal por cá: Em que pé estamos e o que falta trilhar?
Em Portugal, dezenas de milhares de animais são testados todos os anos para fins científicos. Da legislação às
críticas, o Notícias ao Minuto foi compreender como é tratada esta realidade e quais são os principais desafios no
país, no Dia Mundial do Animal de Laboratório.
In Notícias ao Minuto Online - 24-04-2021

Medicamentos veterinários para suínos com hidrogenofumarato de tiamulina têm novos intervalos de
segurança
A DGAV - Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária informa que foram alterados os intervalos de segurança de
vários medicamentos veterinários, tendo em consideração a Decisão de Execução da Comissão C(2020) 9066 final,
de 9 de Dezembro de 2020.
In Agricultura e Mar Actual Online - 25-04-2021

Semana Europeia da Vacinação já arrancou
A Semana Europeia da Vacinação arrancou esta segunda-feira, 26 de abril, e decorre até 2 de maio. Esta é uma
iniciativa promovida anualmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) Europa e à qual o Programa Nacional
de Vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS) se associa.
In Índice.eu Online - 27-04-2021

Mais de duas mil pessoas assinaram petição pela criação de um Hospital Veterinário público
Mais de duas mil pessoas assinaram já uma petição pública que pede a criação de um Hospital Veterinário público,
para que seja possível prestar cuidados de saúde essenciais e evitar mais abandonos e maus-tratos.
In Destak Online - 28-04-2021
In Observador Online - 28-04-2021

Organizações pedem mudanças nas normas europeias de bem-estar animal
Face à covid-19, algumas organizações têm advogado por uma revisão das normas europeias de bem-estar dos
animais de produção, informa a Euronews. A importância de um sistema alimentar forte e sustentável foi um dos
fatores impulsionados pela pandemia.
In Veterinária Atual Online - 28-04-2021

Mais de duas mil pessoas assinaram petição pela criação de um Hospital Veterinário público
Mais de duas mil pessoas assinaram já uma petição pública que pede a criação de um Hospital Veterinário público,
para que seja possível prestar cuidados de saúde essenciais e evitar mais abandonos e maus-tratos.
In Informa+ Online - 28-04-2021

Associações pedem mudança na tutela dos animais
As associações querem que os animais de companhia passem a ser tutelados pelo ICNF e que as medidas se
estendam aos todos os animais sencientes. Mais de 180 associações de proteção animal pediram ao Presidente da
República, Marcelo Rebelo Sousa para promulgar os diplomas que efetivam as medidas aprovadas em 25 de
março.
In Gazeta das Caldas Online - 29-04-2021

A importância da vacinação
O segundo tema do Consultório é o da importância da vacinação, um tema particularmente em destaque tendo
em conta a situação pandémica em todo o mundo. As vacinas têm permitido prevenir, controlar e erradicar várias
doenças infeciosas ao longo das décadas.
In Porto Canal - Consultório - 29-04-2021

Do conceito à prática: Caminhos para uma só saúde
A constituição de Uma Só Saúde (One Health) pressupõe um esforço de interdisciplinaridade, de cooperação e de
integração dos saberes. O projeto de constituição de uma One Health pressupõe um esforço de
interdisciplinaridade, de cooperação e de integração dos saberes.
In Veterinária Atual Online - 29-04-2021

APMVEAC cria grupo de interesse em gestão e administração veterinária
A APMVEAC criou o Grupo de Interesse Especial em Gestão e Administração Veterinária (GIEGAV), aberto a
gestores e a interessados em gestão. A Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais
de Companhia (APMVEAC) criou o Grupo de Interesse Especial em Gestão e Administração Veterinária (GIEGAV).
In Veterinária Atual Online - 29-04-2021

