NOTÍCIAS SETOR

Manifestação de produtores de leite contra preço
A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (APROLEP) diz-se asfixiada por 20 anos sem atualização do
preço pago ao produtor e defende um entendimento para passar a receber 38 cêntimos por litro, disse ontem à
Lusa o presidente.
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Um terço dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado
Fornecer alimentos a quase 10 mil milhões de pessoas e, ainda assim, reduzir as metas de carbono e manter o
planeta sustentável são os grandes desafios para as próximas décadas. Evitar o desperdício, promover sistemas
de produção agrícola mais eficientes e alimentação alternativa são as principais armas.
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Assembleia da República propõe redução do IVA em atos médico-veterinários
A redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nos atos médico-veterinários é já uma luta antiga.
Recentemente, foi dado o primeiro passo. A 30 de julho foi publicada em Diário da República uma Resolução da
Assembleia da República (AR) que “recomenda ao Governo a defesa da redução do IVA nos atos
médico-veterinários, no âmbito da revisão da diretiva das taxas do IVA”.
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CEBAL vai arrancar com Ciclo de Conferências para promover estratégias de circularidade entre a
agroindústria e a produção animal
O Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo (CEBAL), em colaboração com o Fórum da
Economia Circular do Alentejo (FECA), lança em setembro, em formato online, o Ciclo de Conferências
“Coprodutos Agroindustriais & Alimentação Animal - Para uma produção animal circular”. Este ciclo tem como
objetivo promover a utilização de coprodutos agroindustriais na alimentação animal e contribuir assim para
fomentar e dinamizar estratégias de circularidade entre as agroindústrias e o setor pecuário.
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OMS está à procura de especialistas veterinários para grupo sobre doenças emergentes
A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um convite aberto para peritos para o seu novo Scientific
Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens (SAGO), que pretende aconselhar a organização sobre a
origem de agentes patogénicos emergentes e o seu ressurgimento com potencial epidémico e pandemia,
avança o Animals Health.
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Medicina Interna é o tema do 17.º Congresso Internacional Veterinário Montenegro
O 17.º Congresso Internacional Veterinário Montenegro, que se realiza nos dias 22 e 23 de outubro no Europarque
(Santa Maria da Feira), vai ter como tema a medicina interna. O objetivo da edição deste ano é “partilhar as mais
recentes novidades da medicina interna veterinária numa atmosfera descontraída, informal e aberta à
participação de todos”. Até ao momento, já está confirmada a presença de cerca de 20 oradores: desde a Ministra
da Agricultura, Maria do Céu Antunes; o médico veterinário Yordan Fernández; o médico veterinário Rodolfo Leal,
entre outros.
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Bastonário dos Veterinários defende urgência de levantamento de animais abandonados
O bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, reafirmou esta quinta-feira a necessidade de ser
feito um levantamento nacional dos animais abandonados para acabar com o abandono. Em entrevista à Lusa,
no âmbito do Dia Mundial do Cão que esta quinta-feira se assinala, o bastonário reforçou a necessidade de se
identificarem os animais abandonados para serem tomadas medidas e acabar com este flagelo.
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Universidade de Aveiro e ICNF formam parceria para censo nacional de animais errantes
A Universidade de Aveiro (UA) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) formaram uma
parceria para iniciar um censo nacional de animais errantes. Este trabalho tem como objetivo conhecer os cães e
gatos errantes que andam pelas ruas do país e avaliar os seus possíveis impactos à escala nacional.
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