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Escola Superior de Saúde de Santarém recebe conferência sobre o Futuro da Europa — IRIS FM
A Assembleia da República promove, no próximo dia 6 de dezembro, às 15h00, no Auditório da Escola Superior de
Saúde de Santarém, o evento “Uma economia que beneficie os cidadãos: a política agrícola e a luta contra as
alterações climáticas”, que se realiza no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa.
IRIS FM
AGROPORTAL

Rede Rural Nacional - Ministra da Agricultura participa em conferência sobre o impacto da PAC no combate
às alterações climáticas
A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, participa, esta segunda-feira, dia 6 de dezembro, na Conferência
sobre o Futuro da Europa, dedicada ao tema “Uma economia que beneficie os cidadãos: a política agrícola e a luta
contra as alterações climáticas”, que decorre em Santarém.
REDE RURAL (PT)

Conheça o projeto PAC4ALL
O projeto PAC4ALL é uma campanha de informação promovida pela Confederação dos Agricultores de Portugal
(CAP) e cofinanciada pela Comissão Europeia, com a missão de informar destinatários específicos sobre a nova
Política Agrícola Comum (PAC): crianças dos 6 aos 12 anos, respetivos professores e sociedade em geral.
AGROPORTAL

Portugal: Gripe das aves detetada obriga a ativar medidas de controlo
A DGAV anunciou que foi detetado um caso de gripe das aves em Palmela, estando já em vigor medidas de
controlo, lembrando que não existe evidência de que esta gripe pode ser transmitida a humanos pelo consumo
de alimentos.
POSTAL DO ALGARVE

Coimbra Pet Hospital inaugura este sábado após investimento de um milhão de euros
O Coimbra Pet Hospital – Hospital Veterinário do Centro é inaugurado este sábado, em Coimbra, e está preparado
para se tornar uma referência nacional ao nível dos cuidados de saúde veterinários de animais de companhia.
NOTÍCIAS DE COIMBRA

Conhecimento oncológico entre profissionais veterinários é classificado de 5 em 10
O recente grupo de trabalho oncológico (WOW, na sigla em inglês) da World Small Animal Veterinary Association
(WSAVA) considera existir uma “necessidade urgente de educação global em oncologia veterinária”. Para tal,
contribuiu o resultado de um estudo realizado internacionalmente que mostrou que os profissionais veterinários
classificam os seus conhecimentos na área em apenas cinco numa escala de 10.
VETERINÁRIA ATUAL

Finalmente! PAC não hostiliza Ganadeiros!
A União dos Criadores de Toiros de Lide (UCTL), em parceria com os seus homólogos de Portugal e de França –
Associação Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide (APCTL) e Association des Eleveurs Français de Taureaux de
Combat (AEFTC) – respectivamente, promoveu uma conferência de imprensa na passada quarta-feira, para
informar sobre a defesa dos interesses da pecuária no sector bravo no âmbito da Política Agrária Comunitária
(PAC).
CORREIO DO RIBATEJO

Certificação 'Let's Talk About Pork From Europe' apresentada aos suinicultores
A certificação voluntária em bem-estar animal 'Let's Talk About Pork From Europe' foi apresentada em meados de
novembro, em Leiria e Montijo, à produção suinícola, em duas sessões dirigidas aos suinicultores. Esta certificação
foi recentemente aprovada pelo Ministério da Agricultura e está, por isso, "em condições de começar a ser
implementada".
VIDA ECONÓMICA

Leishmaniose em debate no 2º episódio dos podcasts da campanha europeia ‘Protect Our Future Too’ |
Medjournal - Editora de Publicações Médicas Periódicas
O quarto e último episódio da primeira temporada dos podcasts da campanha europeia ‘Protect Our Future Too’
vai abordar o tema das doenças zoonóticas, como a raiva ou a leptospirose. Para ouvir a partir de estreia no dia 16
de novembro em healthcarehits.pt e nas plataformas de podcasts (Spotify, Apple Podcasts e Soundcloud).
MEDJOURNAL

“Há uma tendência para a corporização da profissão, o que mais tarde ou mais cedo chegará também a
Portugal”
Felizmente a medicina veterinária tem muitas disciplinas interessantes. Foi após um/dois anos em clínica geral
que me apercebi que a medicina interna era a disciplina que mais me estimulava enquanto médico veterinário. A
abordagem metódica para chegar ao diagnóstico aliada a técnicas diagnóstico-terapêuticas minimamente
invasivas são particularmente fascinantes.
VETERINÁRIA ATUAL

Investigadores portugueses criam guia de bem-estar animal para peixes de aquacultura
Um grupo de investigadores do Centro de Ciência do Mar do Algarve publicou um estudo que serve de guia passo
a passo para a implementação com sucesso de políticas de melhoria do bem-estar dos peixes em aquacultura.
GREENSAVERS

“A maioria dos médicos veterinários ainda prescreve antimicrobianos empiricamente”
A conclusão é de um estudo desenvolvido pelos investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do
Porto (ISPUP) – encabeçado por Gisélia Alcântara – que pretendia saber mais sobre o comportamento dos médicos
veterinários portugueses na prescrição de antimicrobianos. Os resultados indicaram que os profissionais procuram
a eficácia do tratamento e que a maioria ainda prescreve empiricamente
VETERINÁRIA ATUAL

Certificação em bem-estar animal – o caminho do futuro do setor
O programa de rotulagem facultativa em certificação em bem-estar animal, liderado pela FILPORC, prepara-se
para reformar o paradigma produtivo e reforçar a relação de confiança e transparência entre a fileira e os
consumidores.
AGROPORTAL

One Health European Joint Program divulga resultados de projetos já concluídos
O consórcio One Health European Joint Programme –OHEJP-, de que o INIAV é parceiro juntamente com mais 44
instituições europeias, também de referência nas áreas da saúde animal e saúde pública, divulgou os resultados
de 5 projetos já concluídos com sucesso.
TECNO ALIMENTAR

Eurodeputados apelam a mudanças no transporte de animais vivos
Uma mudança de um transporte de animais vivos para um transporte de carne e carcaças foi o apelo da Comissão
de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte (ANIT) do Parlamento Europeu. Em comunicado,
a comissão de inquérito concluiu, após uma investigação de 18 meses, que os regulamentos da União Europeia
(UE) neste domínio nem sempre são cumpridos nos Estados-Membros e não têm plenamente em conta as
diferentes necessidades de transporte dos animais.
VETERINÁRIA ATUAL

“Não temos de estar à espera de situações de resistência aos antimicrobianos para usar o mel”
A afirmação é da médica veterinária Ana Oliveira, no âmbito das Conferências Kimipharma sobre o conceitoOne
Health, que decorreram no passado mês de outubro. A oradora trouxe ao evento a temática da multirresistência
antimicrobiana e, em entrevista exclusiva à VETERINÁRIA ATUAL, fala sobre a mais-valia do mel como
antibacteriano.
VETERINÁRIA ATUAL

Competitividade da indústria agroalimentar alavancada pela tecnologia
O papel da tecnologia na indústria agroalimentar é essencial para que esta possa ser mais competitiva e responder
aos grandes desafios lançados na definição dos sistemas alimentares do futuro, que terão de ser ambiental, social
e economicamente mais sustentáveis.
MANUTENÇÃO

