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Leishmaniose é o tema do segundo episódio dos podcasts da ‘Protect Our Future Too’
A campanha europeia ‘Protect Our Future Too’ lançou o segundo episódio da sua série especial de podcasts
sobre saúde animal, humana e ambiental. Em comunicado, a iniciativa revela que a Leishmaniose e a forma
como esta se pode tornar um perigo para a saúde pública é o grande tema do episódio.
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Vacinar animais contra a covid-19? Dezenas de zoos nos EUA estão a avançar com a ideia
Cerca de 70 jardins zoológicos e espaços de conservação nos Estados Unidos estão a administrar a vacina da
farmcêutica veterinária Zoetis aos seus animais. Não são só os humanos que estão a ser vacinados contra a
covid-19. O jardim zoológico de Maryland, na cidade de Baltimore, está a proteger alguns dos nossos amigos de
quatro patas contra a doença, revela o Washington Post.
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Política Agrícola Comum: como é que a UE apoia os agricultores?
A União Europeia (UE) apoia a agricultura através da sua Política Agrícola Comum (PAC). Criada em 1962, esta
passou por uma série de reformas para tornar a agricultura mais justa para os agricultores e mais sustentável.
Existem cerca de 10 milhões de explorações agrícolas na UE e os setores agrícola e alimentar, em conjunto,
proporcionam quase 40 milhões de empregos na Europa.
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Agricultura: Dia Biológico da UE passa a ser celebrado a 23 de Setembro
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão celebram hoje o lançamento de um “Dia Biológico da UE”
anual. As três instituições assinaram uma declaração conjunta que estabelece 23 de Setembro como o “Dia
Biológico da UE”. Esta iniciativa inscreve-se no Plano de Acção para o Desenvolvimento da Agricultura Biológica
adoptado pela Comissão em 25 de Março de 2021, o qual anunciava a criação deste dia para sensibilizar a opinião
pública para a produção biológica.
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ANIPLA e CAP debatem tema das alterações climáticas na agricultura
Webinar sobre o tema decorre a 7 de outubro e intitula-se 'Alterações Climáticas e Novos Problemas
Fitossanitários'. A iniciativa pretende debater temas como a influência das alterações climáticas na agricultura,
nomeadamente ao nível dos problemas fitossanitários e consequente efeito ao nível da produção.
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Congresso da BSAVA em 2022 vai ter novo formato
A British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) anunciou que o seu congresso anual vai realizar-se em
formato híbrido em 2022, durante os dias 24 e 26 de março. A componente virtual vai ocorrer em Manchester,
revela a associação, em notícia do seu site. "O novo local oferece uma oportunidade para realmente agitar o
conteúdo", disse o novo presidente da comissão de programas de congressos da BSAVA, Paul Higgs.
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FPAS já está a preparar a V Gala de Entrega dos Prémios Porco D’Ouro
A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) garante que está “já a preparar a V Gala de
Entrega dos Prémios Porco D’Ouro que acontecerá em 2021”. O anúncio surge no apanhado que a Federação faz
da sua participação na Figan — Feria internacional da Produção Animal, que decorreu de 21 a 24 de Setembro, na
Feira de Zaragoza, em Espanha.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

A nova PAC e o crescente centralismo de Bruxelas – Manuel Chaveiro Soares
A União Europeia tende para uma construção cada vez mais centralista que tem causado desagrado a alguns
povos, cujo descontentamento já se concretizou com a saída dos britânicos, que poderão vir a ser acompanhados
por outros países. Na verdade, a história mostra-nos como o centralismo estatal pode conduzir a insucessos
graves, designadamente no domínio da agricultura
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Língua azul dos ovinos: DGAV determina vacinação obrigatória no Algarve, Alentejo e distrito de Santarém
A DGAV — Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, na sequência da confirmação de novos de novos focos
da língua azul, ou febre catarral ovina, determinou uma área de vacinação obrigatória para os serotipos 1 e 4, que
abrange toda a região do Algarve e uma área de vacinação obrigatória para o serotipo 4 que passa a abranger
toda a região do Alentejo e o distrito de Santarém. A língua azul ou febre catarral ovina é uma doença epizoótica
de etiologia viral que afecta os ruminantes, com transmissão vectorial, incluída na lista de doenças de declaração
obrigatória nacional e europeia e na lista da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).
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National Geographic Wild emite Maratona no Dia do Animal
No dia 4 de outubro, o National Geographic Wild emite uma maratona de 24 horas, por ocasião do Dia Mundial
dos Animais. O objetivo da celebração do Dia Mundial dos Animais é unir o movimento de bem-estar animal,
mobilizando-o para uma força global de tornar o mundo um lugar melhor para todos eles.
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Dia Mundial Contra a Raiva: doença ainda mata 59 mil pessoas por ano
Apesar de agosto ser conhecido como o mês do “cachorro louco”, por causa da alta incidência da raiva, é em 28
de setembro que é comemorado o Dia Mundial Contra a doença. A raiva deve ser evitada o ano inteiro, mas a
data serve para reforçar aos tutores a importância de manterem a carteira de vacinação de cães e gatos em dia.
MSN PORTUGAL

Conferências Veterinária Atual acontecem já no dia 30 de setembro
Que papel assumem os médicos veterinários na saúde e bem-estar animal? Como se reflete esta tendência na
prática clínica veterinária? De que forma contribuem as entidades empregadoras para o bem-estar profissional?
Estas são algumas das perguntas de partida das Conferências Veterinária Atual que acontecem já no dia 30 de
setembro, quinta-feira, no Auditório da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa.
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Dia Mundial Contra a Raiva celebra-se a 28 de Setembro. Como prevenir esta zoonose?
O Dia Mundial Contra a Raiva celebra-se a 28 de Setembro. Esta iniciativa, criada e coordenada pela Global
Alliance for Rabies Control – GARC, em parceria com vários organismos públicos (OMS, OIE, FAO) e privados, bem
como comunidades de voluntários em todo o Mundo, pretende alertar para o problema que a raiva representa,
envolver todos e incentivar à participação activa para eliminar esta doença, através de uma rede de actuação,
divulgação e partilha das acções realizadas, explica a DGAV — Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária.
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IV Simpósio de Ovinos e Caprinos agendado para 19 de Novembro em Vila Real
Associação Internacional de Estudantes de Agricultura da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro aceitou o
desafio de voltar a realizar o IV Simpósio de Ovinos e Caprinos, previsto para dia 19 de Novembro, em Vila Real. O
programa será disponibilizado brevemente, mas as inscrições para o Simpósio estão já abertas, aqui.
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Estudo: Estratégia “do Prado ao Prato” vai reduzir produção agrícola europeia
A produção agrícola na União Europeia (UE) vai sofrer uma redução significativa com a implementação total da
estratégia “do Prado ao Prato”, revelou um estudo da Universidade de Quiel (Alemanha), encomendada pela
aliança Grain Club e outras instituições. No entanto, a universidade relata, em comunicado, que o autor do
estudo, Christian Henning, nota que isto poderia também levar a oportunidades de todos os lados.
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O Ensino e a Produtividade!
Na véspera em que as Conferências da Veterinária Atual regressam ao formato presencial, com uma
mesa-redonda sobre a articulação entre as universidades e o mundo laboral, deixo-vos uma opinião que ando
para escrever há muito e que poderá servir de mote à reflexão e ao debate. Antes de mais, quero deixar claro que
o conhecimento que fui adquirindo ao longo dos anos é centrado apenas nos centros de atendimento médico
veterinários, com uma incidência de praticamente 100% da sua atividade em animais de companhia.
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Medicamentos veterinários genéricos estão a aumentar importância na Europa
As empresas de medicamentos veterinários genéricos estão a liderar no campo das novas autorizações de
marketing e de todas as autorizações na União Europeia (UE) , revela um estudo sobre o mercado europeu entre
2017 e 2019 encomendado pelo European Group for Generic Veterinary Products (EGGVP) e feito pela empresa de
pesquisa Kynetec, com o apoio dos membros do grupo. Em comunicado, o EGGVP revela que as indústrias de
genéricos são responsáveis por 60% das novas autorizações de marketing e apresentam mais de metade de
todas as autorizações na União Europeia.
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