NOTÍCIAS APIFVET

Vacinas para cães e gatos estão esgotadas
“A saúde pública não esteve em causa”, assegurou o diretor-geral da Associação Portuguesa da Indústria
Farmacêutica de Medicamentos Veterinários (APIFVET). “Nenhuma das vacinas em rutura era a da raiva”,
adiantou José Carapeto, após ter apurado, junto dos associados, que “a falta de vacinas ficou a dever-se a uma
explosão na procura, não só em Portugal como em toda a Europa” que fez com que “o stock habitual de um mês
fosse esgotado numa semana”. A APIFVET assegurou que a distribuição das referidas vacinas “está a ser feita”,
pelo que a disponibilidade tenderá a “normalizar”.
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Isabel Carvalhais saúda acordo para estratégia “do prado ao prato”
Na sua atividade parlamentar, a eurodeputada tem realçado o grande desafio que é colocado aos agricultores e
ao mundo rural no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. Foi aprovado esta sexta-feira, dia 10 de setembro, por
larga maioria o relatório sobre a Estratégia “do Prado ao Prato” numa votação conjunta entre a Comissão da
Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Comissão do Ambiente, Saúde Pública e da Segurança Alimentar do
Parlamento Europeu.
AGROPORTAL

França aumenta o nível de risco de gripe aviária H5N8 com vírus encontrado em aviário
A França aumentou o seu nível de alerta de gripe aviária, depois de o vírus ter sido encontrado entre as aves de
capoeira, num aviário no nordeste, e para além de outros casos terem sido reportados, nas vizinhas Bélgica e
Luxemburgo, disse na sexta-feira o Ministério da Agrícultura. Os últimos casos envolvendo a estirpe H5N8, da
gripe das aves, levaram a França a aumentar a sua avaliação de risco de "negligenciável" para "moderada", o que
levaria a que as aves de capoeira fossem confinadas em algumas áreas, disse o Ministério num comunicado.
MSN PORTUGAL

Doença da língua azul ataca rebanhos de ovelhas no Baixo Alentejo
Cerca de cinco mil ovinos estão infetados com o vírus da língua azul no Baixo Alentejo. O surto, que teve início no
concelho de Serpa, já se manifestou em explorações pecuárias de Barrancos, Beja, Mértola e Moura. A doença
deverá ficar controlada antes do fim do ano.
DIÁRIO DO ALENTEJO

Consumo mundial de carne mais do que duplicou em 20 anos
O consumo de carne continua a ser habitual em todo o mundo, e nos últimos 20 anos, este número mais do que
duplicou. Em 2018, foram consumidas a nível mundial 320 milhões de toneladas de carne e, caso o sector
continue a crescer, este número deverá chegar aos 360 milhões de toneladas de carne produzida e consumida
em 2030. Nos países desenvolvidos consome-se anualmente mais de 121 mil toneladas de carne, mas nos países
em desenvolvimento, o consumo atinge as 203 mil toneladas de carne.
CORREIO DOS AÇORES

Suinicultura portuguesa bate recordes de exportação no primeiro semestre de 2021
A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) revela as contas da Suinicultura portuguesa e
conclui que foi registado um volume de negócios de cerca de 911 milhões de euros, num acumulado de produção
e indústria, pode ler-se no comunicado enviado à VETERINÁRIA ATUAL.
VETERINÁRIA ATUAL

“Maior adoção de gatos e dificuldade na vacina”
A situação está a ser resolvida e ainda há problemas. Mas, na maior parte dos casos a falta de vacinas não colocou
em causa o plano de vacinação dos animais de companhia. A situação mais complicada ocorreu há cerca de dois
meses. Os veterinários que tinham um stock mais pequeno estiveram cerca de um mês sem vacinar.
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Agricultores europeus: Estratégia do Prado ao Prato aprovada no PE põe em causa “soberania alimentar,
futuro da agricultura e o mundo rural”
A Copa-Cogeca, representante dos agricultores europeus, já reagiu à votação de 10 de Setembro, no Parlamento
Europeu, das Comissões da Agricultura e do Ambiente, garantindo que “um número limitado, mas muito
significativo, de propostas aprovadas hoje na votação nos comités AGRI e ENVI cruzam as linhas vermelhas e
questionam directamente nossa soberania alimentar e o futuro da nossa agricultura e das áreas rurais”.
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Aprovada a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSANP)
Foi aprovada, por Resolução do Conselho de Ministros, a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (ENSANP) definida pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSANP).
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Promova a consciência, pare a resistência
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Organização Mundial da Saúde Animal
(OIE) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) – anunciaram o tema para a Semana Mundial de Sensibilização
para os Antimicrobianos 2021 (WAAW 2021), que decorrerá de 18-24 de novembro – ‘Promova a consciência, pare a
resistência’.
AGROPORTAL

40 anos da FPAS por Joaquim Dias
Joaquim Dias foi Presidente da FPAS durante 4 anos, nos períodos de 1993/1995 e 2009, com um legado marcado
por muitas conquistas que marcaram o rumo da Federação. É através do seu “olhar” que revisitamos alguns dos
episódios mais relevantes do passado e projetamos o rumo da Suinicultura para o futuro.
AGROPORTAL

ABC assina contrato com a Agência Europeia do Medicamento para Realização de Ensaios Pré-clínicos
O Algarve Biomedical Center (ABC), através do seu centro de investigação (Algarve Biomedical Center Research
Institute, ABC-RI) e em colaboração com investigadores da Universidade do Algarve, vai ser responsável pela
realização de estudos pré-clínicos de qualidade, eficácia e segurança de medicamentos para a Agência Europeia
do Medicamento (EMA) durante os próximos cinco anos.

MAIS ALGARVE

Faro | Campanha de Vacinação Antirrábica 2021
Direção Geral de Alimentação e Veterinária, com a colaboração das Câmaras Municipais, promove a Campanha
Nacional de Vacinação Antirrábica (CVAR) e de controlo de outras zoonoses. Todo/a o/as munícipes detentores de
cães com três meses ou mais de idade devem promover a vacinação dos seus animais contra o vírus da raiva.
MAIS ALGARVE

Impacto da saúde animal na Saúde Pública em foco em congresso europeu de Medicina Veterinária
O XVII Congresso Internacional Veterinário Montenegro, um dos maiores eventos europeus nesta área, vai juntar
de 22 a 23 de outubro no Europarque de Santa Maria da Feira, cerca de 2000 profissionais de saúde animal,
humana e do ambiente. A sala “One Health” ou “Uma Só Saúde” estará em destaque no evento, que contará com
a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e de vários oradores de renome.
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Aprovado relatório sobre a estratégia “do Prado ao Prato”
Foi aprovado esta sexta-feira, dia 10 de setembro, por larga maioria o relatório sobre a Estratégia “do Prado ao
Prato” numa votação conjunta entre a Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Comissão do
Ambiente, Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento Europeu.
AGRONEGÓCIOS.EU

Luz verde para a nova PAC
Este acordo permite disponibilizar instrumentos para impulsionar um setor agrícola sustentável e competitivo
que possa contribuir de forma significativa para o Pacto Ecológico Europeu, especialmente no que diz respeito à
estratégia do Prado ao Prato e à estratégia em matéria de Biodiversidade. 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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