NOTÍCIAS SETOR

Ministra da Agricultura visita maior exploração de borregos da Europa certificada em bem-estar animal
A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, visitou na passada segunda-feira o Município de Sousel com
passagens pelo Salão Nobre e nas instalações da empresa Pasto Alentejano, a maior exploração de borregos da
Europa certificada em bem-estar animal.
CORREIO DA MANHÃ

PestNU: para a sustentabilidade da Agricultura na cadeia 'Do Prado ao Prato'
O PestNU é o mais recente desafio abraçado pela APEMETA. Trata-se de um projeto europeu, a desenvolver pelo
consórcio de 20 entidades de nove países, e ambiciona ligar vários setores e atores da cadeia do 'Prado ao Prato'
(Farm2Fork) para dar um suporte efetivo à atual Estratégia Europeia neste âmbito.
AGRITERRA

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. “Desafio é produzir mais e melhor”
Até 2050, a produção alimentar a nível mundial terá de crescer em 60%, para fazer face ao aumento esperado da
população. Os principais desafios, que se colocam atualmente, podem ser organizados em duas grandes
dimensões, na opinião de Nuno Canada, o presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária.
JORNAL ECONÓMICO

Uma só Saúde
De tudo o que sabe até hoje e que vai muito para além das teorias da conspiração o Sars-Cov-2, o vírus que
provoca a covid19, teve origem num animal. Os peritos da Organização Mundial de Saúde enviados à China,
concluíram que o cenário mais provável é o de uma origem zoológica através de um hospedeiro intermediário
fosse ele um morcego ou um outro animal que ainda não foi identificado. O que veio a mostrar quão essencial é
vigiar os vírus nos animais de forma a evitar o contágio de seres humanos.
RTP1

DGAV assinala janeiro como o mês de Uma Só Saúde
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) comemora o mês de celebração “Uma Só Saúde” em
janeiro, reunindo e partilhando os contributos de várias entidades parceiras e de outros intervenientes,
empenhados na concretização deste conceito.
VETERINÁRIA ATUAL

Gripe das aves obriga a abate de 6 mil perus
Foi detetado um terceiro foco de gripe das aves em Portugal numa exploração de perus em Praia do Ribatejo,
Vila Nova da Barquinha, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. As autoridades já procederam à
eliminação dos animais afetados, que se estima em cerca de 6 mil.
CORREIO DA MANHÃ

Confirmado quarto foco de gripe das aves em Portugal - DGAV
A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) anunciou que foi detetado um novo foco de gripe das aves
em Portugal, numa exploração de galinhas e patos em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal. Segundo um
edital da DGAV hoje publicado, são quatro os focos de gripe aviária detetados em Portugal.
LUSA

Registado quinto foco de infeção por gripe das aves em Portugal
Foco não obrigou à determinação de zonas de restrição, mas foram reforçadas as medidas de vigilância na zona.
Portugal tem agora confirmados cinco focos de infeção pela gripe das aves, após o vírus ter sido detetado num
ganso selvagem encontrado morto em Alpiarça, distrito de Santarém, indicou a DGAV, esta quarta-feira,
apelando ao cumprimento das regras de biossegurança.
RÁDIO RENASCENÇA

Hong Kong proíbe importação de frango de Santarém após casos de gripe aviária
Hong Kong proibiu na terça-feira a importação de carne de frango e derivados, incluindo ovos, do distrito
português de Santarém, após a deteção de casos de gripe aviária. Num comunicado, o Centro para a Segurança
Alimentar da região chinesa sublinha que a decisão foi tomada "para proteger a saúde pública", após receber
uma notificação da Organização Mundial de Saúde Animal.
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