NOTÍCIAS APIFVET

Zoonoses: o que são e qual o seu impacto na saúde humana?
No âmbito do Dia Mundial das Zoonoses (6 de julho), o presidente da Associação Portuguesa da Indústria
Farmacêutica de Medicamentos Veterinários (APIFVET), Mário Hilário, notou ser “fundamental passar a
mensagem de que, tal como nos humanos, é necessário agir preventivamente no que diz respeito aos animais,
sejam de companhia ou de produção, para prevenir as zoonoses em prol de uma saúde humana, animal e
ambiental sustentáveis”.
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NOTÍCIAS SETOR

Investigadores identificam necessidade de intervir na alimentação e sustentabilidade. Só 5% dos
portugueses têm hábito de comida vegetal
Quase 80% dos inquiridos num estudo que deu origem a um livro consideram que o Governo deve intervir na
alimentação e sustentabilidade.
OBSERVADOR

Webinar BovINE: The Sustainable Meat Project, a successful communication experience to consumers and
stakeholders – 20 de julho
Durante a sua execução, o projecto BovINE – Beef Innovation Network Europe, tem como principal objectivo
recolher e divulgar informação sobre inovações e boas práticas, relacionadas com a produção de bovinos de
carne em quatro áreas temáticas: resiliência socioeconómica; saúde e bem-estar animal; eficiência produtiva e
qualidade da carne; sustentabilidade ambiental.
AGROPORTAL

Europa aprova lista de antibióticos proibidos para uso veterinário
Os estados-membros da Comissão Europeia subscreveram a criação de uma lista que designa os
antimicrobianos reservados exclusivamente para o tratamento de determinadas infeções em seres humanos.
Deste modo, a venda de medicamentos veterinários que contenham estes antimicrobianos será proibida, noticia
o Portalveterinaria.
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“Setor da carne é muito inovador e têm sido feitos investimentos descomunais”
Reforço do bem-estar animal, redução do desperdício alimentar e contribuir para a descarbonização são alguns
dos eixos que norteiam a indústria nacional da carne. Quem o diz é Graça Mariano, diretora executiva da
Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes (APIC) nesta entrevista à iALIMENTAR. A responsável recorda
que as empresas portuguesas "têm tido um enorme investimento nas novas tecnologias". Alerta ainda para a
"falta crónica" de veterinários da DGAV no que aos abates nos matadouros diz respeito.
IALIMENTAR

Leishmaniose
A leishmaniose é uma doença parasitária crónica que afeta cães (rara em gatos) e pode ser transmitida ao ser
humano. A transmissão ocorre pela picada de um inseto (flebótomo) e nunca diretamente entre cães ou do cão
para o Homem.
O ALCOA

Sector da agricultura exige políticas de incentivo à formação técnica para maior eficiência económica e
ambiental
“O Conhecimento na agricultura do futuro” foi o mote para um debate entre especialistas que recentemente se
reuniram no Instituto Superior de Agronomia (ISA), em Lisboa, para discutir caminhos e soluções para uma maior
eficiência económica e ambiental do sector. Numa conferência que contou com a presença de Maria do Céu
Antunes, Ministra da Agricultura e da Alimentação, os especialistas apontaram a necessidade de criar políticas de
incentivo à formação técnica que estimulem os agricultores a encontrar respostas para as exigências ambientais
e económicas actuais.
AGROPORTAL

UE identifica maiores ameaças à saúde pública e coloca pandemias em primeiro
A União Europeia elaborou, pela primeira vez, uma lista com as principais ameaças à saúde pública para as quais
se deve preparar, identificando como as três maiores “agentes patogénicos com elevado potencial pandémico”,
ameaças químicas e resistência antimicrobiana.
SAÚDE +

Comité da Agricultura aprova acordo sobre as estatísticas dos inputs e outputs
Os eurodeputados da agricultura adoptaram por 39 votos a favor, 1 voto contra e 1 de abstenção ao acordo
provisório alcançado com o Conselho a 2 de Junho sobre o projecto de regulamento (SAIO) relativo às estatísticas
sobre os factores de produção e os produtos agrícolas, que unifica a recolha de dados agrícolas na UE, incluindo
estatísticas sobre a utilização de pesticidas. Os dados recolhidos serão utilizados para avaliar o progresso em
direcção aos objectivos da Estratégia da UE em matéria de Biodiversidade "Farm to Fork" e da Estratégia da UE
em matéria de Biodiversidade.
AGROPORTAL

ICBAS acolheu formações do Colégio Europeu de Cirurgiões Veterinários
Os cursos de cariz prático paralelos ao encontro científico anual da European College of Veterinary Surgeons
(ECVS) − que reúne os melhores cirurgiões veterinários da Europa −, ocorreram nas instalações do ICBAS no Porto
e no Campus Agrário de Vairão, contando com a participação de 200 médicos veterinários.
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