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Consumo de carne per capita vai cair na União Europeia
No último relatório da Comissão Europeia sobre a evolução da produção e do consumo de carne na União
Europeia, estima-se que o consumo mundial crescerá, até 2031, a uma taxa média anual de 1,4%, graças ao
aumento da população e do rendimento nos países em desenvolvimento.
GRANDE CONSUMO

DGAV promove webinars gratuitos sobre Regulamento dos Medicamentos Veterinários e dos Alimentos
Medicamentosos
A DGAV — Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária vai realizar dois webinars de esclarecimento, através da
Plataforma Microsoft Teams, sobre o Regulamento dos Medicamentos Veterinários e dos Alimentos
Medicamentosos, que entrará em vigor em Janeiro 2022.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Pandemia de covid-19 diminuiu notificações de zoonoses na Europa
O relatório anual “One Health” da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA, na sigla em inglês) e do
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês) nota que a pandemia de covid19 levou a uma queda, que variou entre 7 e 53% – dependendo da doença-, das notificações de zoonoses em
humanos e surtos alimentares na Europa.
VETERINÁRIA ATUAL

Saúde humana animal e ambiental
A importância de cuidar da saúde animal para garantir a saúde humana e evitar futuras pandemias, através da
adoção da abordagem "One Health" (Uma Só Saúde), foi o foco do XVII Congresso Internacional Veterinário, que
reuniu recentemente cerca de 2000 profissionais de saúde, em Santa Maria da Feira.
SAÚDE E BEM-ESTAR

Conceito One Health
A Organização Mundial de Saúde já o defende há quase três décadas. Contudo, este nunca foi levado a sério pelos
decisores políticos a nível mundial. Ainda hoje é um conceito que facilmente todos acham adequado, porém é
muito romanceado e, na prática, ainda não se impõe como uma política séria a seguir.
SAÚDE E BEM-ESTAR

O que é uma zoonose?
Uma zoonose é uma doença infeciosa transmissível entre animais e humanos. De acordo com um relatório da
WWF, todos os anos surgem entre três a quatro novas doenças zoonóticas, sendo que algumas são muito graves,
como é o caso do VIH/sida e da covid-19.
SAÚDE E BEM-ESTAR

Da emoção à razão, um legado cheio de paixão – Vítor Menino
Vítor Menino dedicou 9 anos à FPAS como Presidente, de 2012 a 2021, mantendo-se atualmente como VicePresidente. No seu legado ficam obras como a Erradicação da Doença de Aujeszky, a FILPORC ou o Porco.PT. Foi
um dos maiores protagonistas dos episódios de tumulto da Suinicultura nacional e é recordado como o elo de
união entre o setor. No ano em que se comemora os 40 anos da FPAS, era inevitável saber o que melhor recorda
deste período.
AGROPORTAL

Crescimento do setor da carne de bovino no País é objetivo de nova parceria
A Carnes Campicarn, a União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Vouga (Lacticoop) e a
Cooperativa Agrícola de Produtores de Leite (Proleite) assinaram um Protocolo de Parceria para a Produção de
Animais de Aptidão Cárnica. Um dos objetivos passa por contribuir para a garantia de abastecimento do mercado
nacional de carne de bovino, e da respetiva indústria.
AGROPORTAL

Farm to Fork: nova publicação sobre a cadeia alimentar europeia
O Eurostat publicou hoje “Key figures on the European food chain”, uma nova publicação centrada na cadeia da
exploração agrícola para a forquilha da UE.
AGROPORTAL

Investimentos em bem-estar animal podem vir a ter apoio comunitário
Estamos em negociações finais para que, no acordo de parceria do próximo quadro comunitário de apoio (…),
podermos incluir o investimento no bem-estar dos animais como sendo passível de ser financiado por fundos
comunitários. O que é uma absoluta novidade relativamente ao que fizemos no passado”, disse João Pedro Matos
Fernandes no encerramento da primeira conferência sobre o bem-estar animal, organizada pelo Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que tutela o setor.
AGROPORTAL

