NOTÍCIAS SETOR

Rede Rural Nacional - CoLAB Food4Sustainability e InnovPlantProtect promovem iniciativa Alimentar
Portugal, do prado ao prato
Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Alimentação, os CoLAB Food4Sustainability e InnovPlantProtect
vão dinamizar um debate online e totalmente gratuito, na manhã de 16 de outubro de 2021. Esta iniciativa,
dividida em quatro temas, 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 debate.
REDE RURAL (PT)

“Uma estratégia não é uma rutura, é uma reforma”
O eurodeputado Álvaro Amaro considera importante a Estratégia do Prado ao Prato, mas defende a sua
implementação de forma gradual e não impositiva. Os Estados-membros devem aplicá-la mediante a sua
realidade e majorar quem adotar as medidas.

Como olha para a Estratégia europeia do Prado ao Prato? É

ambiciosa, mas também muito inconsistente. No mundo de hoje, todos nós no planeta aceitamos que é preciso
diminuir a pegada alimentar e, por isso, esta estratégia vai desde a produção até ao consumo.
MSN PORTUGAL

Edição genética | Tecnologia permitiria criar gado mais resistente a doenças
Depois de uma consulta pública sobre a utilização da edição de genes, espera-se que o governo britânico
proponha num futuro próximo uma flexibilização das retrições à utilização de tecnologias de edição de genes.
Mas temendo que esta ‘abertura’ do governo de Boris Johnson se aplique apenas às plantas, deixando de fora os
animais, um grupo de cientistas, veterinários e produtores de gado escreveu ao Ministro do Ambiente, George
Eustice, apelando à flexibilização das regras também na produção de gado.
REVISTA VOZ DO CAMPO

Importância da liderança veterinária no século XXI em debate pela WSAVA
A World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) promove a realização de um webinar gratuito dedicado ao
significado da liderança veterinária no século XXI, no dia 19 de outubro, às 13h. Em comunicado, a associação
informa que o orador vai ser o presidente do Veterinary Management Group (VMG), Richard (Rich) Casey. O
seminário surge no âmbito de um estudo de 2019 da VMG que revelou que muitas das competências mais
importantes para liderar no setor não são as consideradas prioritárias pelos líderes e gestores de clínicas
dentárias.
VETERINÁRIA ATUAL

A “utopia” pode matar a produção agrícola
Senso é a palavra de ordem para Nuno Melo quando falamos da Estratégia do Prado ao Prato. O eurodeputado
alerta para a necessidade de tornar a agricultura atrativa para os jovens e para a urgência de defender a realidade
nacional, face à da Europa. O Prado ao Prato é a estratégia que a Europa precisa? Eu diria que é uma estratégia
ambiciosa e que resumiria assente em três perspetivas: ecologia, sustentabilidade e tecnologia. Ela pode
apresentar dificuldades, mas pode também apresentar oportunidades.
MSN PORTUGAL

OE2022: Despesa do Ministério da Agricultura aumenta 34,2%
A despesa total do ministério soma 1,3 mil milhões no próximo ano. E o item que mais pesa é o pessoal: absorve
855,3 milhões. O Ministério da Agricultura tem 1.342,8 milhões de euros para gastar em 2022, mais 34,2% que na
estimativa do ano passado, indica a conta do Programa Orçamental, apresentada segunda-feira na Assembleia
da República.
MSN PORTUGAL

OMS organiza equipa para investigar surgimento de novas pandemias
Entre os convidados estão especialistas de Wuhan que participaram no estudo feito pela OMS relativamente à
origem da Covid-19.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugeriu, esta quarta-feira, 26 especialistas para

formar o seu novo Grupo de Aconselhamento Científico para as Origens de novos patógenos. Entre os
convidados estão especialistas de Wuhan que participaram no estudo feito pela OMS relativamente à origem da
Covid-19.
JORNAL ECONÓMICO

Estudo: Estratégia ‘Farm to Fork’ reduzirá de forma significativa a produção agrícola na UE
Um estudo recente da Universidade de Quiel analisa os efeitos da estratégia ‘Farm to Fork’ na produção,
consumo e comércio de produtos agrícolas relevantes dentro da União Europeia. Os resultados indicam que a
implementação da F2F resultará numa redução significativa da produção agrícola na EU, segundo noticia o
CiB-Centro de Informação de Biotecnologia.
FRUTAS LEGUMES E FLORES

Portugal lidera projeto europeu em educação de ciência sobre desafios da Saúde Pública - PT Jornal
Portugal lidera projeto europeu em educação de ciência que prepara para os desafios da saúde pública. O PAFSE
“Partnerships for Science Education” vem criar parcerias entre escolas, universidades, centros de investigação,
laboratórios, empresas, associações, representantes da sociedade civil, entre outros, envolvendo-os nos esforços
de enriquecer a educação nas áreas curriculares STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) com o
seu contributo para a saúde pública.
PT JORNAL

O futuro da agricultura e da alimentação
Os sistemas agroalimentares são decisivos para o futuro da biosfera e para o bem-estar das pessoas e dos
animais. A primeira grande revolução da Humanidade foi a Revolução Agrícola. Desde então, o progresso
científico, económico, social e cultural tem sido surpreendente. Sem a Revolução Agrícola, não teriam sido
possíveis os extraordinários aumentos da população e da longevidade desde então, nem o bem-estar material
que alcançámos, nem sequer a criação dos Estados. Porém, a Revolução Agrícola também marca o início de um

período de impactes severos da atividade humana no planeta, nomeadamente, nos equilíbrios da biosfera e dos
seus ecossistemas.
ECO

