NOTÍCIAS SETOR

Ministra da Agricultura anuncia sub-comissão de acompanhamento do sector do leite
A ministra da Agricultura anunciou esta sexta-feira, 3 de Setembro a criação de uma subcomissão específica do
sector do leite e produtos lácteos, com o objectivo elaborar propostas de intervenção que resolvam a crise e os
problemas que afetam atualmente os produtores. Maria do Céu Antunes explicou os contornos desta iniciativa
durante a sua participação no encontro da produção leiteira apelidado “No Coração do Leite”, realizado na Póvoa
de Varzim, distrito do Porto, e promovido pela cooperativa Agros, considerando fundamental “sentar à mesa
responsáveis da produção, indústria e retalho que operam no sector”.
O MIRANTE

Cerca de cinco mil ovinos no Alentejo detetados com vírus da língua azul
Cerca de cinco mil ovinos contraíram o vírus da língua azul no Alentejo, tendo perto de 40 explorações pecuárias
declarado casos suspeitos, nos distritos de Beja e Évora, revelou fonte do Ministério da Agricultura. A mesma
fonte explicou à agência Lusa que está “em curso” uma investigação sobre esta situação e que as explorações
pecuárias que declaram casos suspeitos situam-se nos concelhos de Serpa, Moura, Barrancos, Mértola, Beja,
Portel e Évora.
SEM MAIS

“Você não é um cavalo, você não é uma vaca.” Milhares de norte-americanos usam medicamento para
animais e vão parar às urgências
Milhares de norte-americanos estão a levantar receitas e tomar ivermectina – um medicamento antiparasitário
usado em cavalos e gado – e a ir parar às urgências com overdoses. Misturar ignorância e informação errónea é
uma combinação nociva em qualquer contexto. Em pandemia, porém, é uma fórmula para o desastre. Nos
Estados Unidos da América, desde a semana passada, rebentou uma corrida a uma nova droga que - sem
qualquer prova nesse sentido - servirá de combate à Covid-19 que está a causar largamente muitos mais dados
que benefícios.
RÁDIO RENASCENÇA

APMVEAC promove webinar sobre leishmaniose canina
“Decisión clinica de tratar, prevenir o ambas en leishmaniosis canina” é o tema do novo webinar da Associação
Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia (APMVEAC), que irá realizar-se no
dia 17 de setembro, às 14h, informa a APMVEAC, em comunicado. O orador, Dr. Xavier Roura, que dedica o seu
trabalho e investigação à Medicina Interna e Doenças Infeciosas de cães e gatos, vai possibilitar uma sessão de
perguntas e respostas no final da sua apresentação.
VETERINÁRIA ATUAL

Controlo natural do parasitismo gastrointestinal em caprinos e efeito na contaminação ambiental
Na perspetiva de um controlo integrado, é importante o estudo de métodos alternativos ao uso exclusivo de
anti‑helmínticos sintéticos, e privilegiar tratamentos seletivos. O parasitismo gastrointestinal (GI) é um problema
importante em explorações de pequenos ruminantes, sendo considerado um dos que apresentam maior
impacto económico (Bishop, 2012).
MSN PORTUGAL

Estratégia do Prado ao Prato deve ter em conta a diversidade do mundo rural
A Estratégia do Prado ao Prato é descrita como ambiciosa e envolvente, sendo um conjunto de medidas que
visam melhorar o ambiente e que se estendem do agricultor ao consumidor. Em entrevista, Isabel Carvalhais,
eurodeputada do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, fala dos desafios e oportunidades
desta iniciativa.
MSN PORTUGAL

X Jornadas de Alimentação Animal
Enfrentamos hoje uma conjuntura de enormes desafios que nos são colocados quer pela Sociedade, quer pelos
legisladores desde logo o Pacto Ecológico Europeu, a Estratégia Do Prado ao Prato ou a nova PAC em que as
alterações climáticas, o impacto da pecuária no ambiente, o bem-estar animal, a economia circular e a eficiência
na utilização de recursos, entre outros, são essenciais para a sustentabilidade e competitividade da Indústria da
Alimentação Animal.
PECUÁRIA

Luís Ferreira é o novo reitor da Universidade
Luís Ferreira foi eleito novo reitor da Universidade de Lisboa UL, com 21 votos favoráveis e 11 nulos, substituindo
António Cruz Serra. Licenciado em Medicina Veterinária, Luís Ferreira é professor catedrático da Faculdade de
Medicina Veterinária, sendo vice-reitor da UL desde 2015.
JORNAL DE NOTÍCIAS

Iniciativa Europeia de Cidadãos para acabar com pesticidas sintéticos já tem 750 mil assinaturas
O abaixo assinado internacional visa proteger as abelhas e os agricultores, exigindo o fim da utilização de
pesticidas sintéticos, como o glifosato. No próximo ano a UE vai decidir a renovação da licença do pesticida da
Monsanto por mais 15 anos.
ESQUERDA

XXIV Congresso APMVEAC e V Congresso de Medicina Felina ocorrem em outubro
A Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia (APMVEAC) anuncia o
XXIV Congresso APMVEAC / V Congresso de Medicina Felina, organizado pelo Grupo de Interesse Especial em
Medicina Felina – GIEFEL e pelo Grupo de Interesse Especial em Medicina Interna – GIMI, que irá decorrer no dia
10 de outubro.
VETERINÁRIA ATUAL

Aprovadas alterações à nova Estratégia 'Do Prado ao Prato' para as Regiões Ultraperiféricas
Relatório conta com contributos da eurodeputada Sara Cerdas para "salvaguardar especificidades da Madeira".A
eurodeputada madeirense, Sara Cerdas, eleita pelo PS, saúda a aprovação das propostas de alteração que
submeteu na nova Estratégia 'Do Prado ao Prato', que têm como objectivo "salvaguardar no plano europeu os
desafios específicos que as regiões ultraperiféricas (RUP) enfrentam em termos de biodiversidade, produção
agrícola e abastecimento de produtos alimentares e matérias-primas".
DIÁRIO DE NOTÍCIAS MADEIRA

ENOVAT e WSAVA juntam-se para otimizar o tratamento veterinário antimicrobiano
A Rede Europeia para a Optimização do Tratamento Antimicrobiano Veterinário (ENOVAT, na sigla em inglês) e a
Associação Mundial de Veterinária de Pequenos Animais (WSAVA, na sigla em inglês) uniram forças para
desenvolver e divulgar diretrizes clínicas baseadas em evidências para a otimização do tratamento
antimicrobiano em medicina veterinária de animais de companhia.
VETERINÁRIA ATUAL

Agro.Ges leva “Agricultura: economia e sustentabilidade ambiental” à AgroGlobal. Rui Martinho na sessão
de encerramento
O secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho, encerra, esta quinta-feira, dia 9
de Setembro, a conferência “Agricultura: economia e sustentabilidade ambiental”, promovida pela da consultora
agrícola Agro.Ges, a realizar-se na AgroGlobal, a maior feira agrícola ibérica dedicada aos profissionais, que
termina amanhã, em Valada do Ribatejo.
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