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NOTÍCIAS APIFVET

Promova o bom uso de medicamentos antimicrobianos
No âmbito da Semana Mundial para a Sensibilização das Resistências aos Antimicrobianos, conheça o testemunho
do Dr. Jorge Moreira da Silva, Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos
Veterinários (APIFVET).
AGROPORTAL

NOTÍCIAS SETOR

Semana Mundial para a Sensibilização das Resistências aos Antimicrobianos
A resistência aos antimicrobianos é um problema de saúde crescente na União Europeia e a nível mundial. Devido
à complexidade, à dimensão transfronteiriça e ao elevado custo económico inerente, este problema de saúde
pública à escala mundial, que afeta a sociedade no seu conjunto, requer uma ação intersetorial em consonância
com a abordagem «Uma só saúde».
AGROPORTAL
VETERINÁRIA ATUAL
REVISTA VOZ DO CAMPO

Médicos veterinários britânicos preocupados com tratamento de infeções face à resistência antimicrobiana
Grande parte dos médicos veterinários no Reino Unido (9 em cada 10 – 92%) estão preocupados pela sua habilidade
de tratar infeções em animais devido à resistência antimicrobiana (AMR). A conclusão é de um novo inquérito da
British Veterinary Association (BVA).
VETERINÁRIA ATUAL

Bem-estar animal – um compromisso de fileira
A fileira da carne de porco une-se para introduzir no mercado nacional um protocolo de certificação que vem
regular o processo produtivo em consonância com os requisitos mais avançados em termos de Bem-Estar Animal.
A Certificação já está aprovada e promete distinguir o mercado português como um dos melhores do mundo.
AGROPORTAL

Doenças zoonóticas | Raiva e leptospirose
O quarto e último episódio dos podcasts da campanha europeia “Protect Our Future Too” foi lançado no dia 16 de
novembro e tem como tema as doenças zoonóticas, como a raiva ou a leptospirose. A raiva e a leptospirose ainda
representam uma preocupação a nível mundial e são essenciais medidas de proteção contra estas enfermidades.
DOGS PT MAGAZINE

Reforma da política agrícola para os agricultores, os consumidores e o ambiente
As propostas do vice-presidente da Comissão Franz Timmermans (Estratégias do Prado ao Prato e da
Biodiversidade) resultariam numa inevitável diminuição da produção, no aumento dos preços dos produtos
agrícolas e na transferência da nossa (UE) pegada de carbono para países terceiros.
PÚBLICO

Ex-ministro alerta para a “pandemia” dos antibióticos
António Correia de Campos integra um grupo de 20 líderes mundiais que foi criado em 2020 para sensibilizar para
o problema da resistência aos antimicrobianos em infecções associadas a cuidados de saúde. Esta é uma
“pandemia silenciosa” que, se não for eficazmente identificada e combatida, pode implicar “um número
acumulado de mais de 50 milhões de mortes” em 2050.
PÚBLICO

OIE apela a aumento da vigilância da gripe aviária
Vários casos de gripe aviária foram confirmados em 41 países nas aves de capoeira e selvagens, desde 1 de maio.
Face a isto, a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) apelou a uma maior vigilância, num
artigo do seu site.
VETERINÁRIA ATUAL
IMPALA (PT)

2021 WSAVA One Health Award reconhece trabalho de combate à raiva
O médico veterinário indiano Thinlay N. Bhutia é o vencedor do 2021 WSAVA One Health Award. Em comunicado,
a World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) nota que o profissional foi reconhecido pelo seu trabalho
em criar, no seu estado natal de Siquim, uma localidade com a raiva controlada.
VETERINÁRIA ATUAL

PAC é aprovada – A posição dos eurodeputados portugueses
O Parlamento Europeu (PE) aprovou a reforma da política agrícola comum (PAC), na sequência do acordo
alcançado com a presidência portuguesa do Conselho em junho.
MSN PORTUGAL

Veterinária Atual - a atualidade da medicina veterinária em Portugal
Os veterinários lusos necessitam de elevar a sua auto-estima e de deixar de fazer o trabalho.
VETERINÁRIA ATUAL

Estatísticas agrícolas da UE: subsídios, emprego, produção (infografia)
Em 2019, foram despendidos 38,2 mil milhões de euros em pagamentos diretos aos agricultores e 13,8 mil milhões
de euros em desenvolvimento rural. Outros 2,4 mil milhões de euros serviram para apoiar o mercado dos produtos
agrícolas.
REVISTA VOZ DO CAMPO

Ponte de Sor recebe a primeira edição da Feira da Saúde
O Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor vai receber, nos dias 26 e 27 de novembro, a Feira da Saúde “Egas
Moniz para Uma Só Saúde", uma parceria entre o Município de Ponte de Sor e a Egas Moniz – Cooperativa de
Ensino Superior.
DESCLA

Código Deontológico Médico-Veterinário: “Um guia de conduta e não apenas um instrumento de
penalização”
A médica veterinária e presidente do Conselho Profissional e Deontológico da Ordem dos Médicos Veterinários
(OMV), Conceição Peleteiro, trouxe a atualização do Código Deontológico Médico-Veterinário às Conferências
Veterinária Atual, realizadas no passado dia 30 de setembro, na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade
de Lisboa (FMV-UL).
VETERINÁRIA ATUAL

A DGAV Informa – Regulamento dos Medicamentos Veterinários e dos alimentos medicamentosos
A DGAV irá realizar no mês de dezembro webinars através da Plataforma Microsoft Teams sobre o Regulamento
dos Medicamentos Veterinários e dos Alimentos Medicamentosos, que entrará em vigor em janeiro 2022.
AGROPORTAL

