NOTÍCIAS SETOR

A carne é o melhor e mais completo alimento de todos e não há dieta vegetal que chegue lá perto
A carne tem a menor relação custo/lucro se for comparada com outros produtos processados como por exemplo
o Impossible Burger e a Beyond Meat, que são tudo menos produtos saudáveis e naturais.
TRENDY

Desafio ambiental continuará a ser a prioridade máxima dos suinicultores
David Neves assumiu recentemente o cargo de presidente da Federação Portuguesa de Associações de
Suinicultores – FPAS – para um mandato de dois anos. Em entrevista à Voz do Campo esclarece que será um
mandato de continuidade, focado em temas como a sustentabilidade ambiental da atividade, a defesa da
reputação do setor e o aumento da autossuficiência, entre outros.
REVISTA VOZ DO CAMPO

46 anos de experiência a alicerçar o futuro do ensino superior agrário e veterinário
José Luís Mourão, presidente da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro.
NASCER DO SOL

Protect Our Future Too ’ com podcasts sobre a saúde animal, humana e ambiental
Ciente de que a promoção do debate é uma ferramenta fundamental para uma população mais informada, a
MSD Animal Health lança uma série especial de podcasts onde serão debatidos temas relacionados com a saúde
animal, humana e ambiental, no âmbito da campanha europeia ‘Protect Our Future Too’ (POFT).
PRESS POINT

Associação de estudantes da FMV-ULHT cria Núcleo de Medicina de Animais de Companhia
Em comunicado, o NMAC informa que é um núcleo sem fins lucrativos que tem como principal objetivo
promover atividades lúdicas, workshops e seminários educativos nas várias áreas de medicina de animais de
companhia, tanto na componente de medicina interna como no ramo cirúrgico.
MSN PORTUGAL

Campanha de Vacinação Antirrábica 2021
A vacinação contra a raiva é obrigatória para todos os cães com mais de três meses de idade. Desde 1 de julho de
2004 que a identificação com microchip é obrigatória para todos os cães de caça e cães considerados
potencialmente perigosos, bem como para todos os cães nascidos a partir de 1 de julho de 2008.
MAIS ALGARVE

Sociedade Dia Mundial do Gato
A iniciativa da organização sem fins lucrativos debruçou-se sobre a importância e o papel dos gatos de
estimação e decidiu, assim, dedicar-lhes um dia.
TOP!

APMVEAC e AIMD consideram que APA “põe em causa os cuidados de saúde prestados”
A Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia (APMVEAC) e a
Associação Independente de Médicos Dentistas (AIMD), em comunicado conjunto, denunciam que o novo
decreto-lei sobre a radiologia “põe em causa os cuidados de saúde prestados”, uma vez que “faz com que
médicos, médicos dentistas e médicos veterinários tenham dificuldade em cumprir todas as exigências legais
para o uso dos equipamentos radiológicos”.
VETERINÁRIA ATUAL
MSN PORTUGAL

Associação de Criadores Limousine tem nova sede na vila de Odemira
A Associação de Criadores Limousine (ACL) inaugurou, no passado dia 23 de Julho, a sua nova sede na vila de
Odemira, numa iniciativa que decorreu no âmbito do 32º Concurso Nacional da Raça Bovina Limousine, realizado
em São Teotónio.
CORREIO ALENTEJO

Recomendação da AR para redução de IVA na medicina veterinária é publicada
A resolução da Assembleia da República (AR) que “recomenda ao Governo a defesa da redução do IVA [Imposto
sobre o Valor Acrescentado] nos atos médico-veterinários, no âmbito da revisão da diretiva das taxas do IVA” foi
publicada em Diário da República.
VETERINÁRIA ATUAL

Boas Práticas de Distribuição e Farmacovigilância
Foram publicados, no Jornal Oficial da União, três atos de execução da CE ao abrigo do Regulamento (EU) 2019/6
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relacionados com as Boas Práticas de
Distribuição (BPD) e Farmacovigilância.
REDE RURAL
AGROPORTAL

Apenas 40% dos gatos fazem consultas periódicas no seu médico veterinário em comparação com 60% dos
cães
No âmbito do Dia Internacional do Gato, reforça-se a importância de levar os animais de estimação com
regularidade ao médico veterinário, contribuindo assim para a prevenção e deteção precoce de qualquer
problema de saúde do animal de estimação.
ATLAS DA SAÚDE

Morreu João Gomes Esteves, antigo presidente da Apifarma e vice-presidente da CIP
O antigo dirigente associativo, natural de Nisa, tinha 77 anos e era médico veterinário, licenciado pela Faculdade
de Medicina Veterinária de Lisboa. Foi também vice-presidente da CIP.
OBSERVADOR

