NOTÍCIAS APIFVET

Escassez de vacinas para animais de companhia deve estar normalizada em janeiro
Jorge Moreira, presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários,
diz que a falta de vacinas coincidiu com um grande aumento na adoção de animais domésticos.A Associação
Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários (APIFVET) diz que a escassez de vacinas
para animais de companhia deverá ficar normalizada no início de janeiro e aconselha ao não açambarcamento,
para evitar futuros desequilíbrios.
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NOTÍCIAS SETOR

FPAS integra consórcio europeu de promoção do bem-estar animal Welfarmers
Um consórcio europeu que junta 17 associações de produtores de suínos em 19 países europeus, liderado pela
Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), quer avaliar o impacto das medidas de bem-estar
animal. A essas associações juntam-se dez universidades e quatro institutos de investigação.
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Expo Animal 2021
Entre os dias 13 e 14 de novembro de 2021, Braga será a capital das exposições, nacional e internacional de cães e
gatos. Nesse fim de semana, a Expo Animal irá reunir nos 7,800 m2 de área exposicional do Pavilhão do Altice
Forum Braga, um considerável número de cães, gatos e animais exóticos em exposição.
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Santarém recebe mais de 3.000 cães em 3 dias
Começa amanhã um evento que reúne mais de 3.000 cães em Santarém, que vão participar em três dias de
Exposições Caninas organizadas pelo Clube Português de Canicultura (CPC), no CNEMA.
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BGI organiza workshop sobre produção de leite e da indústria de lacticínios. Participação gratuita
A Building Global Innovators (BGI), com o patrocínio do EIT Food — a maior rede de inovação alimentar da
Europa —, está a organizar o workshop EIT Food SUDAPS – Inovar a produção de leite e lacticínios em Portugal.
Esta iniciativa terá lugar no dia 16 de Novembro, em formato online, entre as 8h45 e as 17h30, e tem participação
gratuita (inscrições no fim do artigo).
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

II Congresso Nacional de Estratégias Locais para a Promoção do Bem-Estar Animal
O II Congresso Nacional de Estratégias Locais para a Promoção do Bem-Estar Animal terá lugar a 25 de
novembro, das 9h00 às 17h00, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. A primeira parte do Congresso será
subordinada ao tema “Impacto nos Municípios do Novo Quadro Legal do Programa Nacional para os Animais de
Companhia” e na segunda parte serão apresentados projectos que constituem boas práticas na promoção do
bem-estar animal.
DOGS PT MAGAZINE

França com risco 'elevado' de gripe aviária
Os agricultores franceses receberam ordens para manter fechadas as aves de capoeira, por causa do risco de
propagação da gripe aviária pelas aves migratórias. Uma medida semelhante foi adotada nos Países Baixos, na
semana passada. As autoridades holandesas detetaram um caso numa exploração e 36 mil aves foram abatidas
como medida de precaução.
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Suinicultores levam sessões de apresentação da certificação voluntária em bem-estar animal a Montijo e
Leiria
FPAS — Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores e a Organização Interprofissional Filporc, que
congrega a produção de suínos, nos dias 10 e 11 de Novembro, vão proceder à apresentação do “Regulamento de
certificação em bem-estar animal na produção de suínos em regime intensivo e intensivo ao ar livre”, no Montijo
e Leiria, respectivamente.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

IV Simpósio de Ovinos e Caprinos agendado para 19 de Novembro
Este ano o tema central do evento passará pelo “Regime Intensivo de explorações de Ovinos e Caprinos”,
abordando temáticas como a atualização da legislação, o valor acrescentado dos produtos, o bem-estar e
sanidade animal, entre outros.
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“É urgente colocar a One Health na agenda, para que passe de conceito abstrato a boa prática”
Considera que a atual pandemia pôs ainda mais a nu a necessidade da adoção desta abordagem integrada
animais-pessoas-ecossistemas? Sem dúvida. É preciso reforçar a ideia que, de forma alguma, o ambiente pode
ser descurado, na medida em que este – e as agressões que lhe fazemos – vai refletir sempre para a saúde
humana e para a saúde animal.
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Vírus Schmallenberg é endémico em rebanhos de ovinos no centro de Portugal
“O vírus Schmallenberg circula em elevadas altitudes e é endémico em rebanhos de ovinos no centro de
Portugal, incluindo em rebanhos com movimentação restrita”, revelou uma investigação de doutoramento em
Ciências Veterinárias de Fernando Esteves, apresentada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).
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4ª edição do concurso “Transferência de conhecimento: do investigador ao produtor”, decorrerá em Évora a
11 de março
O Hospital Veterinário Muralha de Évora convida todos os interessados a submeterem resumos para
apresentação de comunicações orais e/ou pósteres científicos, na 4ª edição do concurso “Transferência de
conhecimento: do investigador ao produtor”, nas 13as Jornadas do HVME, que decorrerão nos dias 11 e 12 de
Março de 2022 no Evorahotel, em Évora.
TECNO ALIMENTAR

Maioria dos veterinários não usa protocolo para prescrever antimicrobianos a animais. Ato coloca em causa
saúde pública, diz estudo
Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluíram, num estudo que
envolveu 417 médicos veterinários, que a maioria não usa protocolos para prescrever antimicrobianos a animais
de companhia e que o faz de forma empírica. Em declarações à Lusa, Gisélia Alcântara, primeira autora do
estudo, publicado na revista Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, revelou esta
terça-feira que o mesmo surgiu da necessidade de conhecer "o comportamento dos veterinários portugueses na
prescrição de antimicrobianos".
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Certificação voluntária em bem-estar animal é apresentado por FILPORC
O desenvolvimento de um referencial de certificação em bem-estar animal de suínos aplicada a toda a fileira da
carne de porco foi anunciado pela Associação Interprofissional da Fileira da Carne de Porco (FILPORC). Em
comunicado, a iniciativa “Let’s Talk About Pork From Europe” informa que, para esclarecimento ao setor suinícola,
vão existir duas sessões dirigidas aos suinicultores, a ter lugar no Montijo e em Leiria, a 10 e a 11 de novembro.
VETERINÁRIA ATUAL

Comissão recebe 2 milhões de euros de subvenção da UE para carne sintética
O projeto ‘Feed for Meat’ é desenvolvido pela empresa de nutrição animal Nutreco em conjunto com a Mosa
Meat, a empresa que produziu o primeiro hambúrguer cultivado em laboratório em 2013. A carne cultivada,
também conhecida como carne sintética, artificial ou in vitro, é um produto obtido pela colheita de células
musculares de animais que são colocadas em um biorreator e alimentadas com proteínas para auxiliar no
crescimento dos tecidos.
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Parlamento Europeu aprova texto da Estratégia do Prado ao Prato
O documento, disponível em língua portuguesa, traça objetivos e prioridades para alcançar no espaço europeu
um sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente.
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