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Celebração do Dia Mundial “Uma Só Saúde”, evento
Decorreu no dia 3 de novembro a celebração do Dia Mundial “Uma Só Saúde",
com organização da DGAV, em articulação com a DGS e a Agência Portuguesa
do Ambiente (APA). O programa contou com intervenções da Ministra Maria do
Céu Antunes, da Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária, Susana Guedes
Pombo, do Subdiretor-Geral de Saúde, Rui Portugal e do Presidente da APA,
Nuno Lacasta. A sessão teve lugar na Companhia das Lezírias. Veja aqui parte
da intervenção da Diretora-Geral da DGAV.

Semana Mundial para a Sensibilização das Resistências aos
Antimicrobianos
No âmbito das celebrações da Semana Mundial para a Sensibilização das
Resistências aos Antimicrobianos (18 – 24 novembro), a DGAV recolheu
alguns testemunhos em vídeo, de diferentes personalidades e profissionais das
áreas de Saúde Animal e da Indústria Farmacêutica Veterinária. Visualize todos
os vídeos aqui.

“A DGAV Informa”, webinars
A DGAV realizou, em novembro, um conjunto de webinars através do MS
Teams, sobre o Regulamento dos Medicamentos Veterinários, que entrará em
vigor em janeiro 2022. Estas ações continuarão em dezembro e tem como
principais destinatários - Médicos Veterinários, titulares de AIM (Autorização de
Introdução no Mercado), Farmacêuticos, Técnicos Superiores da DGAV,
Produtores e Distribuidores por grosso e venda a retalho de medicamentos
veterinários. Mais informações aqui.

Diretora-Geral reúne com Embaixador da Moldávia
A Diretora Geral, Susana Guedes Pombo, reuniu com o Embaixador da
República da Moldávia em Portugal, Alexei Cracan, para corresponder a uma
solicitação de apoio aos serviços homólogos da Moldávia na construção da
legislação aplicada aos controlos sanitários e fitossanitários, vigilância e
comunicação. Mais informações aqui.

DGAV participa no programa Sociedade Civil, suplementos
alimentares
A DGAV colaborou no programa Sociedade Civil, da RTP2, sobre Suplementos
Alimentares. Ana Paula Bico, Diretora de Serviços de Nutrição e Alimentação da
DGAV, participou na discussão sobre quais os riscos e as mais valias da
utilização de suplementação alimentar. Veja o vídeo ou oiça em versão
podcast.

Agrovouga 2021, raças autóctones
A feira Agrovouga decorreu de 17 a 21 de novembro, em Aveiro e contou com
a participação da Subdiretora Geral, Paula Cruz Garcia, que entregou os
prémios do XXIV Concurso Nacional da Raça Marinhoa.

Plano de Contingência Aromia bungii, fitossanidade
A DGAV divulgou o Plano de Contingência da praga de quarentena prioritária
Aromia bungii, que visa definir as ações para prevenir a introdução desta praga
no território nacional e estabelece as medidas fitossanitárias necessárias para a
sua erradicação, no caso de vir a ser detetado um surto, impedindo a sua
disseminação. (Fotografia: Fera Science)

IV Simpósio de Ovinos e Caprinos, UTAD
A DGAV esteve presente no IV Simpósio de Ovinos e Caprinos, que se realizou
no dia 19 de novembro na UTAD, Vila Real, tendo sido apresentada uma
comunicação sobre as regras aplicáveis à exportação destas espécies animais,
pela Chefe de Divisão de Internacionalização e Mercados, Isabel Mousinho dos
Santos. Veja a apresentação aqui.

Criação de novo Centro de Competências do pastoreio
extensivo, Ministério da Agricultura
A Ministra da Agricultura homologou o protocolo para a constituição do Centro
de Competências do Pastoreio Extensivo (CCPE), que irá reunir agentes
económicos do setor, entidades do sistema científico nacional e administração
pública. Leia mais aqui.
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