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Colocar a Ciência no centro da elaboração das Políticas Agrícolas
O Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) de Portugal para o período 2023-2027 esteve em
consulta pública entre 19 de Novembro e 6 de Dezembro. A ADVID, enquanto associação dedicada à produção e
transferência de conhecimento com vista à modernização e capacitação da vitivinicultura, apresentou os seus
contributos com base no mais recente conhecimento científico, fundamentando-os na experiência adquirida no
âmbito das actividades de investigação, desenvolvimento experimental e disseminação promovidas ao longo de
39 anos e que são o motivo da sua fundação e existência.
AGROPORTAL

O sector produtivo tornou-se o bode expiatório para muitos males da nossa sociedade
Francisco Silva, secretário-geral da Confagri – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito
Agrícola de Portugal, diz que é urgente contrariar os “ataques” que são feitos aos agricultores, bem como a
escalada dos custos de produção. Fazendo um balanço do ano, o mesmo responsável aborda questões-chave da
actualidade do sector, nomeadamente o que tem de ser acautelado em termos de políticas públicas.
AGROPORTAL
FRUTAS LEGUMES E FLORES

O Portal de Informação Agroalimentar de Portugal
De acordo com a primeira estimativa das Contas Económicas da Agricultura (CEA) para 2021, publicada pelo
Instituto Nacional de Estatísticas (INE), “o rendimento da atividade agrícola, deverá registar um aumento de 11,1%.
AGRONEGÓCIOS.EU

FAO, OIE, OMS e UNEP unem-se para operacionalizar estratégia “One Health”
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês), a Organização
Mundial da Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP, na sigla em inglês) emitiram um comunicado conjunto em que
apoiam a nova definição operacional de One Health do painel de consultores One Health High Level Expert Panel
(OHHLEP).
VETERINÁRIA ATUAL

UE reforça apoio na promoção de produtos agroalimentares sustentáveis em 2022
Para 2022, um total de 185,9 milhões de euros foi atribuído à promoção de produtos agroalimentares da UE dentro
e fora da UE. Similarmente a 2021, o programa de trabalho da política de promoção do próximo ano concentra-se
em produtos e práticas agrícolas que apoiam os objetivos do Acordo Verde Europeu, como produtos orgânicos da
UE, frutas e vegetais, agricultura sustentável e bem-estar animal.
EGGAS
TECNO ALIMENTAR

Gripe aviária: um oitavo surto detectado em uma granja em Gers
Um surto de influenza aviária altamente patogênica (HPAI) H5N1 foi confirmado em 16 de dezembro em uma
fazenda de patos pronta para alimentação forçada localizada em Manset Town, província de Gires. Este é o
primeiro surto detectado em aves de criatório no sudoeste desde o início da epidemia no inverno passado, que
afetou gravemente a região.
LEIRIA ECONÓMICA

Universidade de Évora cria cátedra focada na agropecuária e bem-estar animal
A Universidade de Évora (UÉ) anunciou hoje a criação de uma nova cátedra, centrada no setor agropecuário, bemestar animal e sustentabilidade, para desenvolver aquela área e atrair e fixar profissionais qualificados na região.
RÁDIO CAMPANÁRIO
DIANA FM

Importância dos vírus nas doenças transmitidas por alimentos
Durante o século passado, a maioria das doenças transmitidas por alimentos era atribuída a agentes patogénicos
de origem bacteriana. No entanto, com o desenvolvimento da investigação epidemiológica e das tecnologias de
diagnóstico, atualmente sabe-se que alguns vírus entéricos são também causadores de doenças transmitidas por
alimentos.
VIVER SAUDÁVEL

Improve International e ISVPS apoiam comunidade veterinária mundial com doação à Worldwide Veterinary
Service
A Improve International e a International School of Veterinary Practice (ISVPS) fizeram recentemente uma doação
de aproximadamente 3000€ à organização de promoção ao bem-estar animal Worldwide Veterinary Service
(WVS). A WVS foi fundada em 2003 e atua um pouco por todo o mundo, sendo a sua ação focada na prestação de
cuidados veterinários gratuitos e na formação de profissionais em lugares desfavorecidos.
VIVER SAUDÁVEL

Tecnologia inovadora na Medicina veterinária
Portugal tem um equipamento com uma tecnologia inovadora na medicina Veterinária, só há 4 em toda a Europa.
SIC

Apreendidos medicamentos veterinários no Faial, Pico e São Jorge
O Comando Territorial dos Açores, através dos Postos Territoriais da Horta (ilha do Faial), de São Roque do Pico
(ilha do Pico) e das Velas (ilha de São Jorge), nos dia 16, 17 e 21 de dezembro, respetivamente, apreendeu diversos
medicamentos de uso veterinário, na ilha do Faial, Pico e São Jorge.
SAPO (PT)

Empresas especialistas em logística da saúde criam aliança Skandi Network – Logística Moderna
Sete empresas especialistas em logística da saúde criaram a aliança Skandi Network, a primeira rede internacional
de distribuição, de temperatura controlada, em conformidade com a norma europeia de Boas Práticas de
Distribuição, dedicada a produtos life science.
LOGÍSTICA MODERNA

Conselho Europeu aprovou proposta de plano para o abastecimento alimentar na UE
O Conselho Europeu, através do conjunto de ministros da Agricultura, aprovou, a 13 de dezembro, as conclusões
sobre a proposta de plano de contingência para garantir o abastecimento alimentar e a segurança alimentar em
toda a União Europeia.
AGRITERRA

Comunicação e a Medicina Veterinária: uma sinergia vencedora
Nos dias que correm, temos vindo a assistir a um aumento de animais de companhia, não apenas em Portugal,
mas também no mundo inteiro. Este aumento significa várias coisas, mas uma delas é indubitável: a procura
incessante do bem-estar e conforto, por parte dos tutores, dos seus animais. E como é que as pessoas se
comportam para que isso aconteça?
VETERINÁRIA ATUAL

Reino Unido enfrenta maior surto de gripe aviária de sempre com mais de 60 casos confirmados
O Reino Unido está a enfrentar o maior surto de gripe aviária de todos os tempos, com mais de 60 casos
confirmados em todo o país desde o início de Novembro. A Directora Veterinária do Reino Unido, Christine
Middlemiss, pede a todos os criadores de aves que não sejam complacentes e tomem as medidas urgentes de
biossegurança necessárias para manter as suas aves seguras e ajudar a impedir a propagação da gripe aviária.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Lançamento da plataforma ANIMAS | TecnoAlimentar.pt
A DGAV – Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
apresentam uma nova plataforma, criada em parceria, que permite o registo de mortalidade de animais selvagens.
TECNO ALIMENTAR

