NOTÍCIAS SETOR

Parlamento Europeu vota contra proibição de antimicrobianos autorizados
O Parlamento Europeu decidiu, por voto maioritário, não aprovar a moção que visava a proibição da utilização de
antimicrobianos autorizados, como forma de combate à resistência antimicrobiana, revela a Federation of
European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA), em notícia do seu site.
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A degradação da cadeia de valor não pode ser solução para o pós-pandemia – Jaime Piçarra
Todos temos estado empenhados em analisar e reagir às estratégias da Comissão Europeia sobre a
Biodiversidade e “Do Prado ao Prato”, designadamente as metas a atingir, se devem ser ou não vinculativas, os
seus impactos na produção, na soberania alimentar, a integração no PEPAC, ou ainda no papel que a União
Europeia deve ter (ou pretende assumir) no mercado global que, diga-se em abono da verdade, infelizmente e
por diferentes razões, algumas delas já aqui refletidas noutros artigos, pesa cada vez menos na atual geopolítica
ou na ordem mundial.
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Comissão Europeia sensibiliza para mudança na cadeia alimentar
Chama-se “Do Prado ao Prato” e é a estratégia da Comissão Europeia para sensibilizar o sector agroalimentar,
responsável por cerca de um terço das emissões mundiais de gases com efeito de estufa, a adotar práticas mais
sustentáveis.
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DGADR e DGAV esclarecem licenciamento das actividades de produção de insectos de criação para
introdução na cadeia alimentar
A DGADR — Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e a DGAV — Direcção-Geral de Alimentação
e Veterinária esclarecem o licenciamento das actividades de produção de insectos de criação com vista à
introdução na cadeia alimentar. No intuito de informar os operadores pecuários, os operadores das empresas do
sector alimentar e os seus interlocutores, bem como o público em geral, divulga a Nota Informativa Conjunta
DGADR e DGAV – NREAP N.º 20/2021, sendo revogada a Nota Informativa n.º 19/2020, de 29 de Abril, para
Licenciamento das Actividades de Produção de Insectos para Alimentação Animal.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Leishmaniose | Um perigo para a saúde pública
O segundo episódio dos podcasts da campanha europeia ‘Protect Our Future Too’ acaba de ser lançado hoje, 16
de setembro e tem como tema principal a Leishmaniose e a forma como esta se pode tornar um perigo para a
saúde pública. Nos últimos anos, devido ao aumento progressivo da temperatura, a época de risco do inseto
vetor da Leishmaniose foi ampliada. Esta alteração da temperatura leva a um aumento do tempo de atividade
destes insetos, mas também permite que estes vetores colonizem áreas onde antes não eram encontrados.
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Projetos de lei sobre animais suscitam mais críticas do que aplausos no parlamento
Dois projetos de lei sobre o bem-estar dos animais, hoje debatidos no plenário da Assembleia da República,
suscitaram mais dúvidas e críticas do que aplausos, mas PS e BE admitiram que podem ser melhorados em sede
de comissão. Foram debatidos um projeto de lei do PAN para regular o acorrentamento e alojamento em
varandas e espaços afins de animais de companhia, e um projeto de lei da deputada não inscrita Cristina
Rodrigues, para melhorar as condições de detenção de cães e gatos.
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X Jornadas da Alimentação Animal: Novas Ferramentas para uma Alimentação de Precisão
A IACA – Associação Portuguesa dos Industriais dos Alimentos Compostos para Animais, em colaboração com a
sua secção de Pré-Misturas e Aditivos (SPMA), promove no dia 23 de setembro, quinta-feira, a partir das 09h00, as
décimas Jornadas de Alimentação Animal. O foco do encontro que se realiza no Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) em Santarém é a alimentação de precisão, um conceito cada vez mais
utilizado na produção de alimentos para animais.
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Ministros da saúde do G20 reafirmam importância da abordagem ‘One Health’
Os ministros da saúde dos países do G20 (Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Japão,
Índia, Indonésia, Itália, México, Rússia, África do Sul, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados
Unidos da América e União Europeia + Espanha como convidada permanente) reafirmaram a urgência na
necessidade de abordar a saúde global através da abordagem One Health.
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APIC organiza seminário “Carne q.b. - Consumidor esclarecido”
A APIC irá organizar com a Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa e com o apoio da ZOETIS, no próximo
dia 16 de outubro, o seminário “Carne q.b. - Consumidor esclarecido”. O evento será presencial, no auditório da
FMV, Lisboa, havendo também a possibilidade de assistir online. O programa pode ser consultado aqui.
"Pretendemos criar um espaço de diálogo e sobretudo promovermos um debate transparente sobre a produção
e consumo da carne", afirma a organização.
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O regresso ao normal do Prémio Nacional da Agricultura
A cerimónia que marcou a abertura das candidaturas da 10.a edição do Prémio Nacional de Agricultura regressou
ao quase normal com um evento na AgroGlobal, a maior feira agrícola ibérica dedicada aos profissionais, que se
realizou de 7 a 9 de setembro, em Vaiada do Ribatejo, em que estiveram presentes, apesar de algumas restrições
sanitárias, entidades ligadas aos setores da agricultura, agroindústria, florestas e pecuária.
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“Spread awareness, stop resistance” é o tema da semana mundial de sensibilização antimicrobiana deste
ano
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, sigla em inglês), a Organização Mundial
da Saúde Animal (OIE, sigla em inglês) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciaram que o tema da
semana mundial de sensibilização antimicrobiana deste ano vai ser “Spread Awareness, Stop Resistance”. A OIE,
em notícia do seu site, informa que o slogan vai continuar a ser “Antimicrobials: Handle with Care” e que a
semana realiza-se entre os dias 18 e 24 de novembro, todos os anos.
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Revistas Agriterra e iALIMENTAR estabelecem parceria com o INIAV
O objetivo desta parceria visa, essencialmente, promover e dar a conhecer o melhor que se faz nestes dois
segmentos em Portugal, dotando os públicos e os profissionais, de ferramentas e informação credíveis, de forma
real e eficaz. O INIAV é o Laboratório de Estado, da área de competências da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, que desenvolve atividades de investigação nas áreas agronómica e veterinária.
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Farm to Fork Conference – 14 e 15 de outubro
The second edition of the Farm to Fork conference will be held in the days preceding World Food Day 2021: 14-15
October 2021. It is foreseen as a hybrid meeting with the majority of the audience joining virtually. The Farm to
Fork conference 2021 will focus on the progress made on the initiatives foreseen in the strategy’s action plan,
support the EU efforts to achieve a global transition to sustainable food systems and put emphasis on transition
enablers.
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Webinar: The future of food and farming – 23 e 24 de setembro
The future of the agri-food sector in the post-pandemic world is at stake. And both scientists and policymakers
are working on the best recipe to build a more resilient and sustainable food model. With the European Green
Deal, the Farm to Fork Strategy and the finalization of the CAP reform, the European Commission has bolstered
the policy tools in its arsenal to face the sector’s underlying challenges.
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WEBINAR: Alterações Climáticas e Novos Problemas Fitossanitários, 7 de Outubro, 10 horas
O webinar é dedicado à temática das Alterações Climáticas e Novos Problemas Fitossanitários e pretende
debater a influência das alterações climáticas na agricultura, nomeadamente ao nível dos problemas
fitossanitários e consequente efeito ao nível da produção e como articular a disponibilidade de ferramentas aos
agricultores com as metas definidas pelo Pacto Ecológico Europeu e as suas Estratégias (Biodiversidade e do
Prado ao Prato).
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