NOTÍCIAS SETOR

Alimentação dos açorianos controlada pelo Laboratório Regional de Veterinária
O Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural assegurou, em Angra do Heroísmo, que o Governo
dos Açores quer garantir que a alimentação dos açorianos é “segura, credível e de confiança”, através das análises
que são realizadas no Laboratório Regional de Veterinária.
CORREIO DOS AÇORES

Comissão Europeia lança apoio a ações de informação sobre a PAC para 2022
A Comissão Europeia lançou um convite à apresentação de propostas de apoio ao desenvolvimento de Ações de
informação sobre a Política Agrícola Comum (PAC) para 2022. As propostas apresentadas devem incidir na forma
como a nova PAC contribuirá para a concretização das prioridades políticas da União Europeia, em coerência com
as estratégias estabelecidas
AGRITERRA

Doenças Zoonóticas nos últimos 30 anos
A propósito da campanha de promoção "Uma Só Saúde", a Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) apresenta a
evolução das doenças zoonóticas nos últimos 30 anos. Pode ver o vídeo aqui.
PECUÁRIA

Projectos para inovação no sector da agro-pecuária com apoios
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.
CORREIO DOS AÇORES

Webinar: Medicamentos Veterinários e Alimentos Medicamentosos, O que vai mudar com a nova
Legislação? – 14 de janeiro
Este novo quadro legal não deixará de ter implicações e alterações no nosso setor, estando a IACA preocupada
com o novo enquadramento, a utilização responsável e prudente dos antibióticos, o bem-estar e saúde animal, as
tolerâncias e contaminações cruzadas, as prescrições, bem como as interpretações que as autoridades nacionais
possam vir a fazer de alguns aspetos dos diplomas, as quais não devem penalizar o Setor, nem devem ser mais
restritivos relativamente aos nossos congéneres europeus.
AGROPORTAL

EUVG abre candidaturas para Mestrado em Cirurgia de Animais de Companhia
O novo Mestrado em Cirurgia de Animais de Companhia (MCAC), promovido pela Escola Universitária Vasco da
Gama (EUVG), já tem as inscrições abertas. A primeira fase de candidaturas termina no dia 14 de janeiro. Já a
segunda termina a 26 de janeiro.
MSN PORTUGAL

Notas da Semana – Uma tempestade mais que perfeita? – Jaime Piçarra
A última reunião do Grupo de Acompanhamento da Cadeia de Abastecimento ficou marcada por um conjunto
de preocupações como a falta de mão-de-obra e um elevado nível de absentismo nas empresas que decorre da
pandemia e do período de isolamento, mas também pela manutenção de uma conjuntura de preços de
matérias-primas em alta, bem como os custos dos fretes, transportes, embalagens, energia e combustíveis, ou
seja, de todos os fatores de produção que permitem que os consumidores nacionais disponham de alimentos
seguros e de acordo com as suas necessidades.
AGROPORTAL

França testa vacinas contra gripe das aves e quer homologação pela União Europeia
O Governo francês vai testar vacinas contra a gripe das aves, que afeta dezenas de explorações agrícolas no país e
sensibilizar a União Europeia para a sua homologação como forma de travar epidemias recorrentes, foi hoje
divulgado.
MSN PORTUGAL

Jornal Médico - One Health – A rede que liga as Saúdes Humana, Animal e Ambiental
O Conceito One Health (“Uma Só Saúde”) surgiu da necessidade de mudar a abordagem dos problemas de
saúde, passando do foco no indivíduo / população para uma visão mais abrangente, englobando a Saúde Animal
e a Saúde do Ambiente em que ambos estão integrados.
MÉDICO.PT

Conceito “One Health”: uma só saúde humana, animal e ambiental
Artigo da responsabilidade do Dr. Luís Montenegro. Diretor clínico do Hospital Veterinário Montenegro. One
Health não é um conceito recente. 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

Portugal regista novos casos de gripe das aves em Peniche e Vila Nova da Barquinha — IRIS FM
Portugal tem atualmente seis focos de infeção pela gripe das aves, após o vírus ter sido hoje confirmado em
patos selvagens em Vila Nova da Barquinha (Santarém) e numa gaivota no Baleal (Peniche), disse à Lusa fonte da
DGAV.
SAÚDE +
IRIS FM
ON CENTRO

Rede Rural Nacional - Estratégia Do Prado ao Prato: Quais os instrumentos políticos necessários para atingir
as metas?
A estratégia Do Prado ao Prato (Farm to Fork), que delineia várias metas para tornar o setor agroalimentar da UE
mais ecológico, gerou debate desde sua apresentação, em maio de 2020. Neste sentido, a EURACTIV está a
organizar um webinar, que se realiza em formato online no próximo dia 27 de janeiro, para discutir o impacto que
a estratégia Farm to Fork terá nos agricultores e consumidores da UE, e no meio ambiente.
REDE RURAL (PT)

A verdade da carne
O consumo de carne é importante para uma vida saudável? O bem-estar animal é fundamental para uma carne
de qualidade? Sabe que impacte tem a produção de carne no ambiente? Os especialistas informam.
OBSERVADOR

DGAV realiza sessão de esclarecimento da gripe aviária
Depois da detecção em Portugal de cinco focos de gripe aviária, dois deles no distrito de Santarém, a Direcção
Geral de Agricultura e Veterinária realiza esta quarta-feira, uma sessão de esclarecimento sobre o tema.
NOTÍCIAS DE SORRAIA

Hospital Veterinário de Santo Tirso “será uma referência a nível nacional”
O presidente da Câmara de Santo Tirso inaugurou o Hospital Veterinário, uma unidade “com características
únicas no concelho”, que resulta de um investimento privado de um milhão de euros. Na cerimónia de
inauguração, Alberto Costa manifestou a convicção de que esta unidade veterinária “será uma referência a nível
nacional”, referindo que “a par das políticas desenvolvidas pelo Município, é mais uma resposta na
implementação de medidas que promovem o bem-estar animal”.
MUNDO ATUAL

DGAV publica medidas de controlo para focos de gripe aviária
Desde o dia 1 de dezembro de 2021 têm sido confirmados pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária (laboratório nacional de referência para as doenças dos animais), vários focos de infeção por vírus da
gripe aviária de alta patogenicidade do subtipo H5N1 em aves domésticas.
PECUÁRIA

