NOTÍCIAS SETOR

FVE recapitula o que se sabe sobre infeções de covid-19 em animais
A Federação de Veterinários da Europa (FVE) fez uma atualização sobre o conhecimento atual das infeções de
covid-19 em animais. Em notícia publicada no seu site, a entidade recorda que, ao longo dos meses, apesar de
imensa investigação, apenas algumas situações isoladas de casos em animais foram detetadas.
VETERINÁRIA ATUAL

Portugal com 5,3% da superfície agrícola em produção biológica em 2019. Meta da UE para 2030 é de 25%
Referem o Instituto Nacional de Estatística (INE), nas suas “Estatísticas Agrícolas — A agricultura nacional no
contexto do Green Deal: menos fertilizantes minerais mas mais pesticidas face à média da UE – 2020″, que a
métrica associada à Estratégia do Prado ao Prato relativa à agricultura biológica, aponta para que em 2030, pelo
menos 25% da Superfície Agrícola Utilizada esteja certificada em modo de produção biológico.
A CIENTISTA AGRÍCOLA

Novo relatório da UE conclui que Pacto Ecológico “substituirá produção agrícola europeia por importações
e mais emissões de gases”
O Joint Research Centre, serviço científico de investigação da Comissão Europeia que fornece aconselhamento
científico independente e apoio às políticas da UE, analisou os impactos na produção agrícola da Estratégia do
Prado ao Prato, inserida no Pacto Ecológico. E prevê que os preços da carne, em geral, aumentem entre 17% a
38%, levando a um aumento das importações.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Estudo da UE. Estratégia do Prado ao Prato. Diminuição de pesticidas leva a menos pastagens, menor
efectivo bovino e aumento de preços dos alimentos
A criação de bovinos na União Europeia pode cair cerca de 14% e a produção de leite registar uma queda de 10%,
ao mesmo tempo de o preço da carne de vaca pode aumentar 24%. A redução do uso de fertilizantes em pelo
menos 20% terá um grande impacto no sector pecuário, com o efectivo a ser reduzido.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Parasitas zoonóticos em cães e gatos em Portugal
As doenças parasitárias são causadas por artrópodes, helmintas e protozoários, tendo o potencial de causar
condições clínicas potencialmente fatais em cães e gatos, além de poderem ainda afetar a população humana
pelo seu potencial zoonótico.
VETERINÁRIA ATUAL

Como dar medicamentos líquidos ao cão?
Ter que dar medicamentos líquidos, como gotas ou xaropes, aos cães ainda causa receio a muitas pessoas, que
temem magoar o animal. Saiba como dar medicamentos líquidos ao cão, com a ajuda de uma seringa de
plástico.
MSN PORTUGAL

Vencer medo do veterinário
Muitos donos de felinos queixam-se de dificuldades no momento de levá-los ao médico veterinário. Mas há
algumas dicas que podem melhorar o humor do bichano e facilitar a tarefa de cuidar da saúde dele. O ideal é
iniciar as visitas periódicas desde pequeno: é essencial para assegurar o seu bom desenvolvimento e ajudará o
gato a habituar-se e a sentir menos ansiedade nas idas ao médico.
CORREIO DA MANHÃ

OCDE-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 disponível para leitura
Encontra-se disponível, para leitura e download, o habitual Agricultural Outlook da OCDE e FAO para o período
2021-2030. Este relatório, publicado anualmente, fornece aos decisores públicos e privados um conjunto de
informação prospetiva sobre as tendências futuras sobre a Agricultura e Alimentação, assim como os fatores que
impulsionam a procura, a oferta, o comércio e os preços globais.
TECNO ALIMENTAR

Valorização da União de Esforços – Susana Pombo
Passadas quatro décadas sobre a constituição da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS),
por escritura pública de 22/06/1981, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária regozija-se pela efeméride,
porque reconhecemos que vem sendo dado cumprimento aos seus estatutos e à finalidade para que foi criada, o
estudo e acompanhamento dos temas relativos à suinicultura e à sua fileira.
AGROPORTAL

37º Congresso da World Veterinary Association abre as inscrições hoje
A World Veterinary Association (WVA) anunciou que o seu 37º World Veterinary Association Congress
(WVAC2022) vai realizar-se em Adu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 29 e 31 de março, sendo que
as inscrições abrem já hoje, dia 16 de agosto. O congresso vai ter como principais temas: terapia clínica
veterinária, saúde pública veterinária, cuidado animal, assim como a tecnologia e a inovação, sem deixar de lado
a pandemia da covid-19 e os seus efeitos.
VETERINÁRIA ATUAL

OMV insiste em levantamento nacional de abrigos de animais
A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) insistiu hoje, dia 19 de agosto, na necessidade de um levantamento
nacional de abrigos de animais. O apelo surge para que não se repitam mortes como as que resultaram
recentemente dos incêndios em Vila Real de Santo António, avança a agência Lusa.
PÚBLICO
POSTAL DO ALGARVE

Criadores obrigados a registar galinhas poedeiras em setembro
Os criadores de galinhas poedeiras estão obrigados a registar, em setembro, os animais detidos, estando isentos
os estabelecimentos com menos de 350 aves e os de criação de reprodutoras, segundo um aviso da
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).
A VOZ DO ALGARVE

"À Nossa": SIC Notícias estreia série sobre qualidade alimentar
A SIC Notícias estreia no próximo sábado, dia 21 de agosto, uma série de 10 episódios sobre a cadeia alimentar.
Apresentada por Martim Cabral, "À Nossa" é uma viagem entre o campo e a mesa, para encontrar as respostas
que os consumidores mais querem saber sobre a origem, os preços e a qualidade dos produtos.
SIC NOTÍCIAS

No Reino Unido, os gatos estão a morrer com uma doença rara. A culpa pode ser da ração
A pancitopenia é uma condição segundo a qual o número de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas
diminui rapidamente, causando doenças graves. Vários gatos domésticos estão a morrer no Reino Unido devido
a uma doença – pancitopenia – que se pensa estar relacionada com a alimentação. Segundo a Royal Veterinary
College (RVC), são já 555 os casos registados, dos quais pelo menos 66% se mostraram fatais
ZAP (PT)

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) põe em causa os cuidados de saúde prestados a pessoas e animais
Novo decreto-lei faz com que médicos, médicos dentistas e médicos veterinários tenham dificuldade em
cumprir todas as exigências legais para o uso dos equipamentos radiológicos
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