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NOTÍCIAS APIFVET

Escassez de vacinas APIFVET considera que escassez temporária de vacinas poderá ser ultrapassada em
breve
A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários (APIFVET) considerou a
escassez de vacinas e outros medicamentos veterinários como algo que é esperado ser ultrapassado no “curto
prazo ou se revistam de uma natureza pontual”. Em comunicado, a associação explica que, para tal, contribuiu os
planos desenvolvidos pela indústria farmacêutica veterinária para robustecer o fornecimento.
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NOTÍCIAS SETOR

Três sinais de que o seu animal de estimação pode ter diabetes
A doença debilitante não afeta apenas os seres humanos. Segundo o site Sputnik, estima-se que
aproximadamente três em cada mil gatos e cinco em cada mil cães sofre de diabetes - uma patologia grave que
pode por sua vez causar danos renais e cegueira.

NOTÍCIAS AO MINUTO

A transição tem mesmo de ser dolorosa? – Jaime Piçarra
Esta semana fica marcada pelo fim da COP 26 e pelas respetivas declarações conjuntas e conclusões, que, já
sabemos, ficarão aquém das expectativas e ambições. Outro marco da semana, a contínua subida dos preços das
principais matérias-primas para a alimentação animal e humana, com impacto nos preços dos alimentos.
AGROPORTAL

Ministra da Agricultura não responde às dificuldades dos produtores de leite
Os produtores de leite precisam de efetuar avultados investimentos para tornar as empresas agrícolas mais
eficientes, nomeadamente, para aumentar a produção de forragens, reduzindo a utilização de rações, para
participar no esforço coletivo para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para aumentar os níveis
de segurança alimentar e bem-estar animal, tal como nos é exigido.
REVISTA VOZ DO CAMPO

Sessão de Apresentação da Certificação Voluntária em Bem-Estar Animal na produção de Suínos
O bem-estar animal é hoje uma realidade cada vez maior em toda a cadeia de produção pecuária, mas tem de ser
aprofundado e comunicado, porque o consumidor e o mercado assim o exigem. Por esse motivo, a fileira de carne
de porco portuguesa, através da FILPORC-Organização Interprofissional da fileira da carne de porco, desenvolveu
uma certificação de Bem-Estar Animal, que foi recentemente aprovada pelo Ministério da Agricultura e que está
por isso em condições de começar a ser implementada.
AGROPORTAL

Mais saúde animal e ambiental para evitar pandemias
A importância de cuidar da saúde animal e ambiental para otimizar a saúde pública e evitar futuras pandemias,
como a Covid-19, foi o foco do XVII Congresso Internacional Veterinário Montenegro. A adoção da abordagem One
Health em Portugal foi o ponto alto do evento.
VIDA & SAÚDE NATURAL

Gripe das aves espalha-se pela Europa e Ásia: China relata 21 casos de infeção humana
Vários surtos de gripe aviária severa na Europa e na Ásia têm sido relatados nos últimos dias pela Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE), o que colocou a indústria avícola em sinal da alerta, segundo relatou esta segundafeira a agência Reuters. A disseminação da gripe aviária altamente patogénica tem chamado à atenção dos
epidemiologistas pois o vírus pode ser transmitido para humanos.
MULTINEWS

Cinco tendências da indústria FoodTech para os próximos anos
A mudança dos hábitos alimentares para regimes mais sustentáveis, a introdução de tecnologia na confeção e
uma cadeia de abastecimento cada vez mais local são algumas das tendências traçadas para a indústria FoodTech,
no que se refere às soluções tecnológicas aplicadas à indústria agroalimentar, segundo o estudo orientado pela
Bynd Venture Capital, sociedade gestora de capital de risco, e desenvolvido pelo Venture Capital Club da
Universidade Católica Portuguesa.
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Mais de dez mil pessoas visitaram a Expo Animal
Mais de dez mil pessoas passaram, neste fim de semana, pelo Altice Forum Braga para visitarem mais uma edição
da Expo Animal. Um número que supera as expetativas da organização e que coloca este certame como um dos
mais importantes sob a alçada da InvestBraga.
DIÁRIO DO MINHO

Quem faz a diferença, do prado ao prato
A Estratégia Europeia do Prado ao Prato engloba um conjunto de medidas que visam trazer mais sustentabilidade
à cadeia alimentar quer ao nível ambiental quer social, tornando-a mais rentável e atrativa para os mais jovens.
Inspirado por esta estratégia, a IFE by Abilways [empresa detentora da revista Sustentável] está a produzir um
projeto de comunicação sob o mote ‘Do prato ao Prato’ para conhecer as práticas de referência em
sustentabilidade ao longo da cadeia, desde o campo até ao prato do consumidor.
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