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NOTÍCIAS APIFVET

Associação alerta para importância de vacinar animais
Através do plano de vacinação animal, Portugal foi um dos primeiros países a controlar a raiva. A associação da
indústria farmacêutica de medicamentos veterinários alertou para a importância da vacinação animal para
impedir doenças transmissíveis aos humanos e reduzir o uso de antibióticos nos animais.
In TV Record Europa Online - 01-05-2021

NOTÍCIAS SETOR

Mundo Rural unido em manifesto "Por uma alimentação consciente em Portugal"
Organizações ligadas à alimentação e ao Mundo Rural repudiam as inverdades sobre o agroalimentar e condenam
a campanha de rumores sobre uma área de atividade que é indispensável, suporta a sustentabilidade ambiental
de Portugal, alimenta os portugueses e é um dos maiores contribuintes para o equilíbrio da balança comercial do
país.
In Marketeer Online - 04-05-2021
In Agroportal Online - 03-05-2021
In Rua Direita Online - 03-05-2021
In Agriterra Online - 04-05-2021
In AgroNegócios Online - 04-05-2021
In BeiraNews Online - 04-05-2021
In Green Savers Online - 04-05-2021
In iAlimentar Online - 04-05-2021

In TecnoAlimentar Online - 04-05-2021

António Tavares reeleito presidente do grupo de trabalho da carne de porco no COPA-COGECA
António Tavares foi reeleito, no passado dia 29 de abril, Presidente do Grupo de Trabalho da Carne de Porco, no
COPA-COGECA, organismo de representação das organizações suinícolas junto da Comissão Europeia, para um
novo mandato de dois anos.
In Voz do Campo Online - 01-05-2021

Há uma petição pela criação de um Hospital Veterinário público
Petição quer que seja possível prestar cuidados de saúde essenciais e evitar mais abandonos e maus-tratos. 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 Correio da Manhã Online - 02-05-2021

8 mil pessoas assinam petição a pedir hospital veterinário público
Petição pede que se preste mais atenção à saúde de animais, numa altura de dificuldades económicas. No espaço
de uma semana, cerca de oito mil pessoas já assinaram uma petição pública que apela à criação de um hospital
veterinário público em Portugal, para aumentar a resposta aos cuidados de saúde de cães e gatos.
In NiT New in Town Online - 02-05-2021
In 91FM Rádio Online - 03-05-2021

Cientistas apelam para ´Uma Só Saúde´ de forma a proteger contra aumento da temperatura
Especialistas reforçaram a importância de "Uma Só Saúde" para proteger animais e tutores contra o impacto do
aumento da temperatura. Os 12 especialistas médico-veterinários europeus presentes no painel da MSD Animal
Health sobre "Uma Só Saúde" reforçaram a importância desta abordagem para proteger os animais de companhia
e os seus tutores contra o impacto da alteração das estações do ano e o aumento da temperatura, informa a
empresa, em comunicado.
In Veterinária Atual Online - 03-05-2021

Investigadores criam ferramenta de edição de genes que rivaliza com CRISPR
Técnica RLR, de Retron Library Recombineering, apresenta algumas vantagens na edição de genes face à popular
CRISPR e pode vir a ser usada em breve para produzir novas descobertas. Uma equipa do Wyss Institute for
Biologically Inspired Engineering da Universidade de Harvard anunciou ter criado uma ferramenta que permite
aos cientistas realizar milhões de experiências genéticas em simultâneo.
In Exame Informática Online - 03-05-2021

Projeto vai estudar a cadeia alimentar do campo ao prato
Chama-se 'Utad Food Allianz' e foi aprovado recentemente pelo Portugal 2020 com um financiamento de 2,58
milhões de euros. Este projeto, liderado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), visa o estudo
da cadeia alimentar assente no conceito 'Farm to Fork' (do campo ao prato).
In iAlimentar Online - 03-05-2021

Campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica de 18 de maio a 10 de setembro em Vila Verde
A Câmara Municipal de Vila Verde informa a população, que a partir do dia 18 de maio, se iniciará a Campanha de
Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica de cães e gatos do concelho de Vila Verde, no âmbito do Plano
Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses, de acordo com o edital e o
calendário de vacinação disponível no Site do Município.
In Terras do Homem Online - 05-05-2021

Vacinação antirrábica e identificação de cães arranca este mês
Vacinação antirrábica e identificação de cães arranca este mês. A campanha anual de vacinação antirrábica, assim
como a identificação eletrónica de cães, arranca já este mês, “para controlo e vigilância da profilaxia da raiva e
outras zoonoses” nos amigos de quatro patas, explicou a Câmara Municipal de Setúbal em comunicado.
In Setubalense (O) - 04-05-2021

Protocolo de medicina veterinária social alargado a novo Centro de Atendimento
O Município de Braga, sensível e pró-ativo nas questões relacionadas com o bem-estar animal, saúde animal e
saúde pública, desde 2017 que implementou um programa de apoio dirigido aos animais adotados no Centro de
Recolha Oficial de Braga e animais de famílias carenciadas do Concelho de Braga (onde se incluem detentores de
cartão sénior e famílias numerosas).
In Correio do Minho Online - 05-05-2021

As necessidades primordiais dos Produtores Europeus de Bovinos de Carne determinam a seleção dos
tópicos prioritários para 2021 da Rede BovINE financiada pela UE
Ao longo do último ano, os produtores de carne de bovino de toda a Europa têm estado envolvidos na rede BovINE,
através da participação em encontros nacionais e internacionais.
In Agroportal Online - 05-05-2021

Lavar as mãos é a medida mais económica e eficaz na prevenção de doenças
"A higiene das mãos foi e será sempre a medida mais económica e mais eficaz na prevenção das doenças, qualquer
que elas sejam." A mensagem é da enfermeira Ana Grais, elemento do Grupo de Coordenação Local do Programa
de Prevenção e Controlo das Infeções e da Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) do Hospital Distrital de
Santarém (HDS), e surge a propósito do Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se assinala esta quarta-feira, 5 de
Maio.
In Notícias do Sorraia Online - 06-05-2021

