NOTÍCIAS SETOR

Código Deontológico dos Médicos Veterinários foi atualizado
Foi publicada em Diário da República, a 5 de agosto, a versão atualizada do Código Deontológico
Médico-Veterinário (CDMV). O documento começa com um preâmbulo com o seu enquadramento, seguido das
disposições gerais, do âmbito da sua aplicação, da definição dos principais termos utilizados, assim como dos
direitos e deveres gerais dos Médicos Veterinários.
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AVMA vence Prémio do Dia Mundial da Veterinária 2021
A World Veterinary Association (WVA) e a HealthforAnimals premiaram a American Veterinary Medical
Association (AVMA) com o Prémio do Dia Mundial da Veterinária 2021 pela sua resposta à crise provocada pela
covid-19, revela a WVA, em notícia do site.
VETERINÁRIA ATUAL

Terapia fágica: Janela de esperança para infeções multirresistentes
Investigadores do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho estão a criar uma nova forma de
tratar infeções graves e resistentes a antibióticos com vírus que atacam bactérias.
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Morreu João Gomes Esteves, antigo presidente da Apifarma
Morreu João Gomes Esteves, antigo presidente da direção da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica
(Apifarma). A noticia foi avançada pelo Diário de Notícias (DN) que cita comunicado recebido da Apifarma.
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Luz verde para a nova PAC
Espera-se uma PAC mais verde, justa e flexível, garantindo o desenvolvimento de sistemas agroalimentares
sustentáveis do ponto de vista da sua resiliência na dimensão económica, na dimensão ambiental, e na
dimensão social.
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Apenas 40% dos gatos fazem consultas periódicas no seu médico veterinário em comparação com 60% dos
cães
Há cada vez mais amantes de gatos em Portugal, de tal forma que quase 7 em 10 tutores de gatos os consideram
um elemento fundamental da sua família. No entanto, ainda existem algumas barreiras para cuidar destes
felinos: apenas 40% dos gatos fazem um acompanhamento regular com o seu médico veterinário, em
comparação com 60% dos cães.
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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. “Isto mostra que
este é um vírus com uma clara preferência pelos seres humanos e que o principal método de transmissão é
humano para humano. O papel dos animais, como sabemos agora, é negligenciável”, explica a FVE.
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Agricultores espanhóis: 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.
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A lei do Provedor Regional do Animal
A primeira atribuição deste Provedor é «receber queixas e sugestões relativamente à atuação dos órgãos ou
serviços públicos em matéria de bem-estar animal»; ou seja, quando a primeira função de um provedor é a de
um cargo que, com autonomia técnica, garante a efetiva garantia dos direitos inerentes aos animais – eis que
este limita-se a caixa de queixas e a caixa de sugestões.
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