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NOTÍCIAS APIFVET

Agricultores do Sul contra a transferência da tutela dos animais de companhia para o Ministério do Ambiente
A ACOS - Associação de Agricultores do Sul, juntamente com outras 43 organizações de diferentes setores,
subscreveram uma Carta Aberta ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro manifestando a sua oposição
à transferência de competências da DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária para o ICNF - Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas.
In Digital Online (O) - 12-01-2021

ACOS contra mudança da tutela de animais de companhia
A ACOS- Associação de Agricultores do Sul revelou, esta semana, que subscreveu uma carta aberta ao Presidente
da República e primeiro-ministro contra a transferência da tutela dos animais de companhia do Ministério da
Agricultura para o do Ambiente.
In Rádio Pax Online - 13-01-2021

NOTÍCIAS SETOR

Campanha da esterilização abrange 478 animais
"A adesão à campanha é demonstrativa da crescente responsabilidade dos munícipes face aos seus animais de
companhia. Estas campanhas servem também de sensibilização e exemplo da responsabilidade inerente a todos
os detentores de animais de companhia" afirma Cristina Calisto, a presidente da autarquia da Lagoa.
In Açoriano Oriental - 08-01-2021

Projeto de investigação promove ensino e formação em medicina veterinária baseada na evidência
O projeto EVIEDVET foi, recentemente, aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em cerca de 250 mil
euros. Este projeto visa "mapear e avaliar criticamente como a medicina veterinária baseada na evidência é
ensinada atualmente a estudantes e profissionais de veterinária em Portugal", comparando com outras escolas
veterinárias da Áustria, Irlanda e Finlândia.
In Veterinária Atual Online - 08-01-2021

Governo agrava multas mas dá desconto a quem pagar voluntariamente
Novo regime de contraordenações económicas inclui diplomas muito distintos, como abandono de animais e
restrições para fumadores. O Governo vai dar desconto de 20% aos infratores que paguem as multas de processos
de contraordenações económicas voluntariamente.
In Jornal de Notícias Online - 10-01-2021

"Não os deixe ao frio"
Uma associação de apoio a animais escreve pedido para não deixarem os seus animais de estimação ao frio e
desprotegidos. "O frio vai continuar, está a nevar em regiões onde tal não costuma acontecer. Animais
abandonados a viver na rua, animais acorrentados e negligenciados, podem estar em situações de grande
sofrimento.”
In Semanário V Online - 10-01-2021

O impacto da COVID-19 na alimentação animal em Portugal e na União europeia: Desafios e Perspetivas
Se há conclusão que podemos retirar acerca do impacto da Covid-19 na alimentação animal é que o setor é
extremamente resiliente. A produção e distribuição de alimentos compostos não parou e este setor foi
considerado desde logo como essencial.
In Voz do Campo - 31-01-2021

Avanços na cardiologia veterinária oferecem cada vez melhores prognósticos aos pacientes
Apesar de um pouco distante da realidade de outros países, a cardiologia veterinária em Portugal dá passos
seguros para uma prática clínica mais inovadora, com avanços. Em setembro, mês em que se assinala o Dia
Mundial do Coração em medicina humana, fomos saber como evolui esta área em Portugal, quais as patologias
que mais surgem no consultório e o que ainda falta fazer para que os diplomados em cardiologia queiram
regressar ao país.
In Veterinária Atual Online - 13-01-2021

