NOTÍCIAS SETOR

Exportação de agroalimentares para a China com novas regras a partir de 2022
Na documentação agora exigida inclui-se uma carta de recomendação da autoridade competente, a lista de
estabelecimentos que pretenderem ser habilitados e documento de identificação do estabelecimento.
OBSERVADOR

Uso de antibióticos em animais diminui em quase metade nos últimos 10 anos
A venda de antibióticos veterinários entre 2011 e 2020 diminuiu 43,2% em 25 países pela Europa. A conclusão é do
11º relatório European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC), que cobriu dados de 31
países, revela a Federação de Veterinários da Europa (FVE) num artigo do seu site.
MSN PORTUGAL

Galinhas, perus, patos e gansos em quarentena por entre receios de propagação da gripe aviária
Todas as galinhas, perus, patos e gansos serão forçados ao confinamento a partir da próxima segunda-feira por
entre os medos de que a gripe aviária se possa espalhar pela Grã-Bretanha. A medida drástica do Governo
britânico para manter as aves em cativeiro surge depois de uma série de casos confirmados da variante H5N1,
mais contagiosa e mortal do vírus.
MULTINEWS

França anuncia surto de gripe aviária em exploração avícola no norte do país
A França detetou um surto de gripe aviária numa exploração avícola no norte do país, o primeiro surto
reprodutivo identificado desde a epizootia do inverno passado, anunciou hoje em comunicado o Ministério da
Agricultura.
HEALTHNEWS

Por que razão é que os animais de estimação não são vacinados contra a covid-19?
Os animais de estimação, ao contrário dos que vivem em cativeiro, não são vacinados contra a convid-19. Mas,
afinal, qual é a explicação? Durante o ano passado, as vacinas contra a covid-19 foram administradas a milhares
de milhões de seres humanos e a milhares de animais selvagens em cativeiro, como jaguares, orangotangos,
lontras, furões, morcegos da fruta, leões, tigres e ursos. No entanto, o mesmo não acontece com os animais
domésticos, como os cães e gatos.
ZAP (PT)

Sector europeu de bovinos de carne reúne-se para promover a sustentabilidade
O 2º Encontro Internacional do Projeto BovINE, projeto europeu financiado pelo Horizonte 2020, é organizado por
Liivimaa Lihaveis, Estónia, parceiro no BovINE. O encontro reúne produtores de carne de bovino, consultores,
fornecedores, investigadores e decisores políticos para partilhar conhecimento e ideias, procurando melhorar a
sustentabilidade do setor europeu de carne bovina.
AGROTEC

Colégio de Veterinários de Madrid reivindica relevância dos médicos veterinários nos últimos anos
O presidente do Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema), Felipe Vilas reivindicou o papel importante
dos médicos veterinários nos últimos anos “especialmente em várias crises alimentares, como, por exemplo, a
crise das vacas loucas”. A declaração surgiu no âmbito da conferência ‘Ayer, hoy y mañana de la Seguridad
Alimentaria’, organizada pela Agrifood Comunicación, pelo Colvema e pelos jornais digitais Qcom.es e
Euroganadería.eu.
VETERINÁRIA ATUAL

Gripe das aves alastra e já atinge populações avícolas em 40 países
A Organização Mundial da Saúde Animal, OIE, alertou para a recente disseminação do vírus da gripe das aves
tanto em animais de cativeiro como selvagens. Têm sido identificados surtos em mais de 40 países, da Europa,
Ásia e África.
AGROPORTAL

Gripe das aves detetada em Portugal. DGAV ativou medidas de controlo
Foi detetado, na quarta-feira, um caso de gripe das aves em Palmela, revelou a Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária (DGAV). As medidas de controlo já foram ativadas. "O Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária confirmou que um evento de mortalidade ocorrido numa capoeira doméstica no concelho de
Palmela [distrito de Setúbal] ocorreu devido a infeção por um vírus da gripe aviária do subtipo H5N1 de alta
patogenicidade", anunciou, em comunicado, a DGAV.
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