NOTÍCIAS SETOR

Estratégia do Metano - Após o debate "Da Exploração Agrícola à Mesa", o Parlamento Europeu propõe um
novo objectivo vinculativo que irá pesar o seu sector pecuário
Ontem, a Comissão ENVI do Parlamento Europeu adaptou o seu relatório sobre a Estratégia da Comissão para o
Metano. Estudos recentes sobre Farm to Fork demonstraram claramente que os alvos não prevêem os meios ou
ferramentas necessários, nem capturam compromissos complexos. A acrescentar aos objectivos existentes, a
proposta da Comissão ENVI poderia prejudicar ainda mais o gado da UE e ameaçar a segurança alimentar, ao
mesmo tempo que inevitavelmente criaria fugas de carbono para países terceiros.
AGROPORTAL

“O Segredo da Dieta Mediterrânea”: O que é que distingue o modelo de produção europeu de carne de
coelho?
“O Segredo da Dieta Mediterrânea” é o mote da campanha europeia de promoção ao consumo de carne de
coelho que, nos próximos três anos, vai ajudar a redescobrir um dos produtos mais emblemáticos da dieta
tradicional mediterrânea, ao mesmo tempo que adverte para os seus benefícios nutricionais.
AGROPORTAL
AGRONEGÓCIOS.EU

Ordem dos Médicos Veterinários celebra 30 anos
No dia 4 de outubro, celebra-se o Dia do Médico Veterinário, o Dia do Animal e completam-se 30 anos desde a
constituição da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) em Portugal. A instituição tem como atribuições a defesa
da saúde pública através da salvaguarda e promoção da saúde, do bem-estar animal e da segurança alimentar,
bem como contribuir para a dignificação do Médico Veterinário e o reconhecimento do seu papel na sociedade.
MAIS ALGARVE

Dia Mundial do Animal assinala-se hoje. Governo lança primeiros apoios diretos para associações zoófilas.
Para assinalar a efeméride, o Governo procede ao lançamento do “Prémio Nacional para o Bem-Estar dos
Animais de Companhia” e lança um aviso no montante de 600 mil euros, destinado a comparticipar despesas
das associações zoófilas com produtos e serviços médico-veterinários. O gabinete do ministro do Ambiente e da
Ação Climática, destaca, e, comunicado que “este é um dos dois avisos que, pela primeira vez, atribuem apoios
diretos às associações zoófilas”, salientando que o “segundo aviso, no montante total de 100 mil euros, destina-se
ao apoio à esterilização de cães e gatos. As associações zoófilas podem candidatar-se até 15 de novembro”.
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Promover o bem-estar animal e profissional em debate nas Conferências Veterinária Atual
A gestão do stresse nos pacientes e nos médicos veterinários não pode dissociar-se da prática clínica. Numa
edição dedicada ao bem-estar pessoal e profissional, as Conferências Veterinária Atual ajudaram a refletir sobre a
forma como a classe pode ser mais feliz no trabalho e, consequentemente, proporcionar melhor qualidade de
vida aos pacientes. No final do dia, é isso que conta.
MSN PORTUGAL

David Neves, Presidente da FPAS
David Neves, que assumiu a presidência da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores (FPAS) em
maio, destaca em entrevista à iALIMENTAR que a sustentabilidade está no centro da estratégia do setor para o
futuro, nomeadamente através do Roteiro Ambiental e da certificação de bem-estar animal que a FILPORC está
a preparar. Mas salienta também a formação e qualificação, com a criação do Centro Tecnológico, e a exportação
como forma de dar resposta à procura de carne de porco nos países em desenvolvimento, por oposição à descida
nos países desenvolvidos.
IALIMENTAR

“Espero que os médicos veterinários se revejam na sua Ordem e contribuam ativamente para o que pode
ser melhorado”
Na data em que a Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) comemora três décadas de existência e para assinalar
o Dia Mundial do Animal e o Dia do Médico Veterinário, também celebrados a 4 de outubro, a VETERINÁRIA
ATUAL publica uma grande entrevista com o bastonário Jorge Cid. Ao fazer o balanço de tudo o que já foi
conquistado e ao abordar a perspetiva futura na resolução de várias lutas, desistir e “baixar os braços” não são
opções para o Conselho Diretivo da Ordem.
MSN PORTUGAL

Webinar: 2º. Encontro Nacional do Projeto BovINE – 22 de outubro
Vai realizar-se, no dia 22 de outubro de 2021, a partir das 14h, o 2º Workshop no âmbito do Projecto BovINE: “Rede
de Inovação Transeuropeia para a Carne de Bovino”. Esta rede transeuropeia de apoio à produção de carne
bovina, procura enfrentar os desafios de sustentabilidade do setor e agrega investigadores, produtores e outros
atores desta cadeia.
AGROPORTAL

Webinar: Evento da European Livestock Voice sobre o impacto da F2F no sector pecuário europeu - 13 de
outubro
Muito se fala do papel que o gado desempenha nos nossos sistemas alimentares, e as estratégias Farm to Fork e
Biodiversity têm conduzido debates sobre como os sistemas alimentares sustentáveis e a produção alimentar
devem ser no futuro. As estratégias propõem acções e objectivos ambiciosos da UE para acelerar a transição para
um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente, ao mesmo tempo que preserva a acessibilidade dos
alimentos e gera retornos económicos mais justos.
AGROPORTAL

Jornadas do Dia do Enfermeiro Veterinário acontecem este fim de semana
Os dias 8 e 9 de outubro vão ser marcados pelas Jornadas do Dia do Enfermeiro Veterinário. A Associação de
Enfermeiros Veterinários Portugueses (AEVP), organizadora do evento, informa que o efeito da pandemia no
comportamento dos animais e a segurança alimentar na nutrição são algumas das temáticas que vão estar em
destaque nas Jornadas, que vão realizar-se em formato online.
VETERINÁRIA ATUAL

Debate online: Alimentar Portugal, do prado ao prato | 16 outubro | Dia Mundial da Alimentação
Intitulado “Alimentar Portugal, do prado ao prato”, este debate pretende ser um momento de reflexão não só
sobre a importância da alimentação, da nutrição e da saúde, mas também sobre o impacto das escolhas
alimentares nas gerações seguintes e no ambiente, pretendendo ter as três vertentes da sustentabilidade em
discussão.
REVISTA VOZ DO CAMPO

Edição genética | Tecnologia permitiria criar gado mais resistente a doenças
Os porcos poderiam ser geneticamente editados para se tornarem resistentes a um vírus reprodutivo e
respiratório que está a devastar propriedades pecuárias em todo o mundo. Numa altura em que o Reino Unido se
prepara para ‘suavizar’ as regras da edição genética em plantas, um grupo de cientistas, veterinários e produtores
de gado apelaram ao governo de Boris Johnson para ‘libertar’ a ciência de restrições desnecessárias, de modo a
permitir a criação de animais resistentes a doenças, seca e ondas de calor.
AGROPORTAL

RUMINA é o novo núcleo da AE FMV-ULHT
A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias (AE FMV-ULHT) anunciou a criação de mais um núcleo, desta vez dedicado aos ruminantes
(RUMINA). Em comunicado, a AE FMV-ULHT explica que o RUMINA é um núcleo sem fins lucrativos que tem
como principal objetivo promover atividades lúdicas, workshops e seminários educativos nas várias áreas de
medicina de espécies pecuárias, assim como fomentar o espírito académico e o trabalho de equipa dos mesmos.
VETERINÁRIA ATUAL

