NOTÍCIAS SETOR

Vírus contagioso está a matar gatos
Um vírus muito contagioso e caracterizado por uma elevada mortalidade está a matar os gatos e já levou a
Câmara Municipal de Pombal a pedir aos moradores para recolherem os seus animais em casa. O parvovírus, que
causa a panleucopenia felina, é semelhante ao vírus responsável pela parvovirose canina, mas não é transmissível
a outros animais de estimação, além dos felinos, nem às pessoas, afetando sobretudo os gatos que não estiverem
vacinados.
CORREIO DA MANHÃ

Portugal regista novo caso de gripe das aves em Constância -- DGAV
A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) confirmou hoje um foco de infeção por vírus da gripe
aviária numa instalação que detém aves de coleção em Constância, no distrito de Santarém.
SAPO 24

Perspetivas Futuras da Suinicultura – António Tavares
A atividade suinícola em Portugal e na Europa tem desde que me lembro fortes baixas e fortes altas o que
motivou que no nosso país fosse considerada como um negócio de “trombada”.
AGROPORTAL

Monte do Pasto investe um milhão para inovar na carne bovina
Foi assinado o protocolo que formaliza a criação da Cátedra, no dia 21 de dezembro, numa sessão que teve lugar
na Sala dos Docentes, Colégio do Espírito Santo, da Universidade de Évora.
RÁDIO CAMPANÁRIO

Cresce o interesse dos investidores pelo setor agro-alimentar
O setor agroalimentar tem despertado interesse do mundo financeiro com entrada de investidores no setor.
Cada vez mais se ouve falar de fundos de investimento a investir em explorações agrícolas na zona do Alqueva, e
de startups deste setor que angariam investidores para apoiar os seus planos de crescimento.
AGROPORTAL

Consultor da FPAS: “China vai voltar outra vez em força aos mercados” levando a “uma subida do preço dos
porcos”
“Estou convencido de que a China vai voltar outra vez em força aos mercados e que vamos ter uma subida do
preço dos porcos nos primeiros meses do ano, sendo que as matérias-primas devem manter-se a níveis altos até
à próxima colheita. Esta situação não vai seguramente evitar que muitos produtores europeus parem com a
produção e que se registe uma forte reestruturação do sistema de produção a nível europeu”.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Estratégia do Prado ao Prato. Sabe quais os instrumentos políticos necessários para atingir as metas?
O webinar “Estratégia Farm to Fork – Quais são os instrumentos políticos necessários para atingir as metas?”
realiza-se no próximo dia 27 de Janeiro, entre as das 9h30 às 10h45 (CET). O objectivo é discutir o impacto da
estratégia da União Europeia na agricultura, nos consumidores e no ambiente.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Focos de Gripe Aviaria de Alta Patogenicidade em Portugal Continental
Desde o dia 1/12/2021 até à presente data registaram-se em Portugal Continental 5 focos de Gripe Aviária de Alta
Patogenicidade (GAAP) em Aves de Capoeira e Aves Selvagens. Estão neste momento em vigor 4 Editais da Gripe
Aviária.
REGIÃO DE AVEIRO

DGAV alerta para situação epidemiológica da Peste Suína Africana na Europa
A situação epidemiológica da Peste Suína Africana (PSA) na Europa, continua a agravar-se devido à disseminação
da doença a novas áreas livres, com elevado número de focos em suínos domésticos e em javalis; informou a
DGAV na segunda-feira, em comunicado.
ON CENTRO

Peça aos Eurodeputados mudanças no transporte marítimo 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, criada
em junho de 2020 para investigar alegadas violações das regras da UE.
THE UNIPLANET

Deteção do 5º foco de infeção por vírus da gripe aviária de alta patogenicidade H5N1
A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) informa que, a 17 de janeiro, recebeu nova confirmação de
foco de gripe aviária por vírus do subtipo H5N1 em ganso (Anser anser), na Lagoa de Santo André, em Santiago do
Cacém, distrito de Setúbal.
REGIÃO DE AVEIRO

Pacense preside à Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite
A eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2022-2025 aconteceu ontem, sendo “o novo conselho de
administração presidido por Idalino Leão, da Agros, acompanhado de José Marques e Nuno Cardoso, da
Lacticoop, e Adalberto Póvoa e Vítor Santos, da Proleite”, informa nota de imprensa.
VERDADEIRO OLHAR

Impacto da legislação de raças potencialmente perigosas no bem-estar de animais e veterinários
O médico veterinário e especialista europeu em bem-estar animal, Manuel Sant’Ana, e o médico veterinário e
residente em bem-estar animal, Alexandre Azevedo, debateram nas Conferências Veterinária Atual de 2021 o
impacto da legislação de raças potencialmente perigosas no bem-estar de animais e médicos veterinários. Fique
com as principais considerações desta apresentação que pretendeu orientar os profissionais para as situações em
que os animais não estão identificado.
VETERINÁRIA ATUAL

FENALAC elege novos corpos sociais para 2022-2025
Na Assembleia que decorreu no dia 18 de janeiro na sede da FENALAC, na cidade do Porto, foram eleitos os novos
Órgãos Sociais da FENALAC - Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite para o quadriénio
2022-2025. O novo Conselho de Administração é presidido pelo Dr. Idalino Leão, da Agros, acompanhado dos
Senhores José Marques e Nuno Cardoso, da Lacticoop, e Eng.os Adalberto Póvoa e Vítor Santos, da Proleite.
AGRONEGÓCIOS.EU

França vai abater até 2,5 milhões de aves para travar gripe aviária
O Governo francês anunciou hoje que vai abater até 2,5 milhões de aves em quintas do sudoeste do país para
tentar conter a expansão de casos de gripe aviária, quando já foram identificados mais de 230 focos da doença.
SAPO LIFESTYLE (PT)

Simpósio sobre ensino da medicina veterinária baseada na evidência realiza-se em fevereiro
O Simpósio “Ensino da Medicina Veterinária Baseada na Evidência: da Teoria à Prática”, promovido pelo projeto
“Promoção do Ensino e Formação em Medicina Veterinária Baseada na Evidência” (EVIEDVET), vai realizar-se na
Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e também através da plataforma Zoom, no dia 23
de fevereiro.
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