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NOTÍCIAS SETOR

Marcelo promulga diploma do Governo que cria Provedor do Animal, mas prevê dificuldades na função
O Presidente da República promulgou ontem o diploma do Governo que cria o Provedor do Animal, embora
preveja dificuldades numa função que cobre «cerca de 2,5 milhões de animais de companhia» e «mais de 60
milhões de exploração de pecuária».
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Isabel Estrada Carvalhais apresenta projetos de relatório e de recomendações sobre bem-estar animal
durante o transporte
Isabel Estrada Carvalhais apresentou na Comissão de Inquérito sobre a Protecção dos Animais durante o
Transporte (ANIT), em conjunto com o correlator romeno Daniel Buda, do Partido Popular Europeu, o projecto de
relatório e projecto de recomendações desta Comissão.
O AMARENSE

Uma só saúde para um melhor controlo das doenças no futuro
É um trabalho de rectaguarda, porém crítico para a saúde, humana e animal, e para a segurança alimentar. A
investigação que se realiza no INIAV e no iBET abrange todos – e o seu contributo na pandemia fez a diferença ao
nível do diagnóstico e do desenvolvimento de vacinas.
PÚBLICO

Webinar: I Fórum da alimentação animal – 12 de julho
No âmbito das múltiplas iniciativas da IACA, de promoção da Segurança Alimentar, Nutrição Animal e
Sustentabilidade e no quadro do Projeto SANAS, cofinanciado pelo Alentejo 2020, vamos lançar a primeira edição
do Fórum da Alimentação Animal, um evento de carácter mais científico e virado para a investigação e inovação,
que vai ter como tema “Estratégia do Prado ao Prato”: Desafios e Oportunidades.
AGROPORTAL

FVE quer assegurar sistema de alimentação sustentável
A Federação de Veterinários da Europa (FVE) está empenhada em garantir a segurança alimentar e sistemas de
alimentação sustentáveis. A organização tem como objetivo apresentar uma lista das áreas mais importantes nas
quais o setor contribui ativamente para se alcançar a sustentabilidade alimentar, avança o Portal Veterinária.
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Médicos veterinários “foram os que mais sofreram”
A psicóloga espanhola e especialista em burnout, ansiedade e stresse, Pilar Guijarro considerou que os
profissionais veterinários “foram os que mais sofreram” na pandemia, relata o Animals Health. A declaração surgiu
no âmbito da palestra no VetMadrid 2021, intitulada”¿Se puede gestionar el estrés post-pandemia?”, no qual
explicou como reconhecer os sintomas do stresse crónico e ofereceu uma série de dicas para o combater.
VETERINÁRIA ATUAL

Conferência debate a digitalização no sistema alimentar – Riscos e oportunidades do “big data”
Do prado ao prato. O caminho parece simples, mas implica um conjunto de processos que gera uma grande
quantidade de dados – o chamado big data. O que fazer com estes dados para gerar um sistema alimentar mais
seguro e mais sustentável?
E-CULTURA

Ensino: IPVC lança novo Curso Técnico Superior na área da indústria biotecnológica
O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) vai lançar no próximo ano letivo um novo Curso Técnico Superior
(CTeSP) na área da indústria biotecnológica, com 30 vagas, para responder às necessidades da farmacêutica
Zendal, foi hoje divulgado.
JORNAL C

Cecilia Villaverde é a nova copresidente do comité de nutrição global da WSAVA
A World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) anunciou a nomeação da nutricionista veterinária catalã
Cecilia Villaverde como copresidente do comité de nutrição global (GNC, sigla em inglês). Em comunicado, a
WSAVA revela que a nova responsável sucede ao médico veterinário americano Gregg Takashima no cargo e que
vai trabalhar com a copresidente Marge Chandler.
VETERINÁRIA ATUAL
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I Fórum da Alimentação Animal: Estratégia “Do Prado ao Prato” – Desafios e Oportunidades
O evento vai realizar-se num formato webinar na manhã do dia 12 de julho e abordará temas como a resposta
proativa da indústria da alimentação animal ao Pacto Ecológico Europeu e reforma da PAC, com a Carta de
Sustentabilidade 2030, as ameaças e oportunidades para o setor da alimentação animal, as estratégias alimentares
de mitigação das emissões de metano, o papel da alimentação animal na sustentabilidade da produção de leite e
a neutralidade climática do setor pecuário em Portugal: onde estamos e para onde vamos.
TECNO ALIMENTAR
REDE RURAL (PT)

2.º Workshops SANAS – Segurança Almentar, Nutrição Animal e Sustentabilidade
Apresentação dos trabalhos deste Projeto: a elaboração de mais dois Manuais (Código de Boas Práticas de Fabrico
e Substâncias Indesejáveis), as Fichas Técnicas relativas a matérias-primas importantes para a indústria e um
Estudo da CONSULAI na Região do Alentejo, em que para além da caracterização do setor e a sua importância, foi
lançado um inquérito para identificar os condicionalismos de adaptação às exigências do Pacto Ecológico
Europeu.
TECNO ALIMENTAR

Bem-estar, animal!
O conceito de bem-estar animal tal como referido no Dec.Lei 64/2000 “Estado de equilíbrio fisiológico e
comportamental do animar está hoje na ordem do dia, e tem servido de arma política, sobretudo de certas
organizações que disso pretendem tirar evidentes proveitos.
EQUITAÇÃO

Estratégia no setor veterinário
Começo este artigo por agradecer o convite da VA para este espaço de opinião. A ideia é utilizar este espaço para
promover a mensagem, em que acredito profundamente, de que a gestão mais profissional dos CAMV será um
fator necessário e decisivo no futuro do negócio da medicina veterinária. E contribuir para esse percurso.
MSN PORTUGAL

