NOTÍCIAS SETOR

Portuguesa integra Congress Steering Committee da WSAVA
A professora auxiliar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa (FMV-ULisboa) Lisa
Mestrinho integrou o Congress Steering Committee da World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). A
portuguesa é um dos três mais recentes membros do comité, representando a Europa e a África.
VETERINÁRIA ATUAL
MSN PORTUGAL

Indústria das carnes – o que mudou com a pandemia?
A pandemia trouxe uma nova perspetiva à população em todo o mundo, criando o distanciamento social e as
medidas preventivas. A indústria das carnes, bem como a indústria em geral, já há mais de 30 anos que
implementam as medidas que se preconizam, desde o último ano, na prevenção da Covid-19.
TECNO ALIMENTAR

Acordo Político para a Reforma da PAC Aprovado Durante Presidência Portuguesa
A proposta para o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021 a 2027 foi precursora da proposta para a Reforma da
Política Agrícola apresentada em junho de 2018. O processo de decisão tripartido entre as três instituições,
Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu foi interrompido pelas eleições europeias
de 2019 e constituição do novo Parlamento e Comissão, mas ainda mais pelas orientações políticas e estratégias
propostas ou anunciadas pela nova Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen.
AGROPORTAL

Ministério da Agricultura aciona Mecanismo de Apoio para Agricultores e Apicultores Afetados pelos
Incêndios de Agosto
Foi assinado hoje, pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, o despacho que determina o mecanismo
de apoio para a compra e venda de alimentação animal nas Freguesias dos municípios de Castro Marim,
Monchique, Odemira, Tavira e Vila Real de Santo António, na sequência dos incêndios florestais ocorridos entre 16
e 19 de agosto de 2021.
REDE RURAL

1º Workshop Regional do projeto Smart Rural 21
Realiza-se online, de 12 a 14 de setembro, o 1º Workshop Regional do projeto Smart Rural 21 sobre 'Áreas rurais
inteligentes, prósperas e resilientes'. O evento é organizado pela equipe do projeto Smart Rural 21 em
colaboração com Ostoja Natury (Tomaszy, Polônia - uma das aldeias inteligentes selecionadas).
REDE RURAL

CEBAL promove economia circular
O Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo (CEBAL), anuncia que em colaboração com o
Fórum da Economia Circular do Alentejo (FECA), lança em setembro, em formato online, um Ciclo de
Conferências. “Coprodutos Agroindustriais & Alimentação Animal – Para uma produção animal circular” é o mote
dos trabalhos.
RÁDIO PAX

Indústria factura 1587 milhões, retalho diz que “valoriza” o leite
O volume de negócios total da indústria de lacticínios em 2019 foi de “1587 milhões de euros”, revelou ao
PÚBLICO a directora-geral da ANIL - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios. A ANIL, a que preside a
Lactogal, representa “cerca de 80% deste valor, ou seja, cerca 1300 milhões de euros”, e 41 empresas, as quais
“transformam mais de 80% do leite recolhido em Portugal”.
PÚBLICO

OMS e OIE apelam a redução urgente do uso de antibióticos nos sistemas alimentares
A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) e o Global Leaders Group on Antimicrobial
Resistance
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consideravelmente os níveis de antibióticos utilizados nos sistemas alimentares mundiais, avança o Portal
Veterinaria. O apelo surge antes da Cimeira dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, que decorrerá em
Nova Iorque, a 23 de setembro de 2021, onde os países vão explorar as suas opções para transformar os sistemas
alimentares globais.
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A febre do vírus do nilo ocidental — uma zoonose a monitorizar
A Febre do Vírus do Nilo Ocidental é causada pelo vírus com a mesma designação pertencente à família
Flaviviridae e é transmitido por mosquitos do género Culex. É uma doença zoonótica que infeta equídeos, aves e
humanos. O primeiro grande surto em humanos ocorreu na Roménia em 1996 e desde então têm sido registados
surtos epidémicos em humanos e equídeos em regiões de África, América do Norte, Ásia e Sul da Europa,
incluindo Espanha e Portugal.
AGROTEC

Ovelhas com língua azul
Ovelhas foram identificadas com a doença língua azul, em Serpa, o que levou as autoridades a determinar
restrições à pecuária no Sul. Passa a ser obrigatória a vacinação de ovinos adultos e jovens para reprodução no
Algarve e nos concelhos alentejanos de Alvito, Aljustrel, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Évora, Ferreira do
Alentejo, Mértola, Moura, Mourão, Portei, Reguengos de Monsaraz, Serpa, Viana do Alentejo e Vidigueira.
CORREIO DA MANHÃ

Webinar: Sustainable beef: what is the role of grass-based production systems? – 27 de setembro
O sector europeu de carne de bovino além de produzir alimento para uma crescente população global, produz
também muitos outros produtos e serviços valiosos. No entanto, enfrenta desafios relacionados com a sua
sustentabilidade económica, social e ambiental, cuja natureza e extensão variam de acordo com o sistema de
produção.
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Conferência da UTAD: Saúde humana e animal são indissociáveis
A UTAD promoveu uma conferência internacional em torno do conceito One Health, na qual se destacou a
importância de cada vez mais se trabalhar em conjunto a medicina humana e veterinária, considerando que são
indissociáveis.
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Agros debate PAC e perspectivas do Plano Estratégico. Ministra da Agricultura presente
A Agros — União das Cooperativas de Produtores de Leite, com a presença da ministra da Agricultura, Maria do
Céu Antunes, promove na próxima sexta-feira, 3 de Setembro, no seu auditório, um encontro com o objectivo de
debater a nova Política Agrícola Comum (PAC) e as perspectivas do Plano Estratégico, instrumento de aplicação
nos próximos anos da PAC, recentemente aprovada, no nosso País.
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