NOTÍCIAS APIFVET

Uma Só Saúde - Dr. Mário Hilário
A produção segura e sustentável de alimentos é um elemento-chave da “One Health”. É por isso que a APIFVET, a
Associação Portuguesa da Insdústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários, completamente alinhada
com as suas congéneres nacionais europeias, no âmbito da Associação Europeia Animal Healht Europe
recomenda uma Transição no âmbito de Uma Só Saúde para a produção sustentável de alimentos.
REVISTA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

NOTÍCIAS SETOR

Mais de 65 mil animais de laboratório usados em experiências científicas em Portugal
Projetos autorizados pela DGAV baixaram em 2020. Recorre-se sobretudo a murganhos (ratinhos) e ratos, mas
também se utilizam peixes, coelhos e porcos. Em Portugal foram utilizados 65 966 animais em 2020 para fins
científicos, um valor abaixo de 2019 e 2018. Ao longo dos últimos anos, os cientistas têm vindo a procurar
alternativas e a melhorar procedimentos de modo a minimizar o sofrimento.
JORNAL DE NOTÍCIAS ONLINE

ASPOC apela ao consumo de carne de coelho que respeite o modelo de produção europeu
Encontra-se em vigor a segunda campanha europeia de promoção e divulgação de carne de coelho dinamizada
pela ASPOC - Associação Portuguesa de Cunicultura, que conta com o apoio da União Europeia e irá decorrer em
Portugal e em Espanha até 2023.
JORNAL ALVORADA

"Uma tragédia sem precedentes na vida selvagem." Gripe aviária mata milhares de aves no Reino Unido
Um surto de gripe aviária terá estado na origem da morte de milhares de aves nas ilhas Farne, no Reino Unido,
com as autoridades a considerarem tratar-se de "tragédia sem precedentes na vida selvagem" daquele território.
TSF RADIO NEWS ONLINE

EMA cria orientação sobre medicamentos veterinários sem receita
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA), através do Comité Veterinário Europeu dos Medicamentos
Veterinários (CVMP), elaborou uma orientação para ajudar a Comissão Europeia e os Estados-Membros a definir
quais os medicamentos veterinários sujeitos a receita médica. De acordo com o Portalveterinaria, a orientação
está agora em consulta pública até 31 de outubro no site da EMA.
VETERINÁRIA ATUAL

Febre da Carraça: Conheça e previna esta doença - Ericeiraonline
Afebre da carraça, também conhecida por febre escaro-nodular ou febre botonosa, é uma zoonose, ou seja, uma
doença que pode ser transmitida dos animais ao homem.
ERICEIRA ONLINE

'Green Deal: do prado ao prato, como fazer a transição?'
Num cenário em que se prevê que a população global atinja 8,3 mil milhões de pessoas em 2030, e em que a
FAO considera que “o mundo precisará produzir cerca de 35-50% mais de alimentos e energia, juntamente com
30% mais de água potável, enquanto mitiga e se adapta às mudanças climáticas”, a Estratégia do Prado ao Prato
diz pretender “enfrentar os desafios e acelerar a transição para sistemas alimentares sustentáveis, para garantir
que os fundamentos económicos, sociais e ambientais da segurança alimentar e nutricional não sejam
comprometidos para as gerações atuais e futuras”.
AGRITERRA

Rui Silva quer mostrar que é possível criar animais «com respeito»
«Desde que sou criador com algum profissionalismo que venho à FACECO porque acho que tenho de mostrar o
que nós andamos aqui a fazer, aos meus colegas e ao público em geral: mostrar que nós respeitamos estes
animais», frisa Rui Silva, médico veterinário e criador há 20 anos da Raça Bovina Limousine em São Teotónio, no
concelho de Odemira.
SUL INFORMAÇÃO - ALENTEJO

A carne é o melhor e mais completo alimento de todos e não há dieta vegetal que chegue lá perto
Recentemente apareceu a moda de que devemos todos ser ‘verdes / vegetarianos/vegan’, que se esforça mais
para chamar a atenção para os efeitos nefastos da carne, que para as mais-valias dos vegetais, seja com o
argumento ecológico ou com o da saúde. No entanto, não parece haver qualquer esforço para aumentar a
produção de vegetais de forma ecologicamente correcta.
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