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Carta aberta a Marcelo e Costa contesta mudança da tutela de animais de companhia
Foram 44 as entidades que assinaram a carta aberta, enviada ao Presidente da República e ao primeiro-ministro
protestando contra a transferência da tutela dos animais para o ministério do Ambiente.
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A desparasitação dos animais de companhia é fundamental durante todo o ano
A desparasitação regular dos animais de companhia durante todo o ano é fundamental para a manutenção da
sua saúde e bem-estar. Para além do incómodo que representam para o animal, as infestações parasitárias por

pulgas e carraças, bem como por certos insetos voadores (como mosquitos e flebótomos) podem provocar
dermatite, comichão e a queda de pelo.
In Dogs PT Magazine Online - 07-01-2021

Procedimento para o Registo de Detenção Caseira de animais
A DGAV atualizou os procedimentos para o registo da Detenção Caseira de animais de espécies não cinegéticas
para lazer ou abastecimento/auto consumo do seu detentor.
In Agroportal Online - 06-01-2021

Alentejo: Seis contratos de financiamento aprovados para centros de recolha de animais
Foram aprovadas candidaturas a financiamento para a construção e modernização dos centros de recolha oficial
de animais de companhia. A Direção-Geral das Autarquias Locais aprovou recentemente mais um conjunto de
candidaturas a financiamento para a construção e modernização dos centros de recolha oficial de animais de
companhia.
In Digital Online (O) - 06-01-2021

China suspende importação de aves de França devido a surto de gripe aviária
Mais de 200 mil patos foram abatidos em França para travar a progressão de vários surtos de gripe aviária. A
China anunciou esta quarta-feira que suspendeu a importação de aves de criação provenientes de França devido
aos vários surtos de gripe aviária em quintas francesas, situação que já desencadeou o abate de centenas de
milhares de animais.
In SIC Notícias Online - 06-01-2021

Baião e Resende: Municípios constroem CRO para animais errantes
As Câmaras Municipais de Baião e Resende vão construir um Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO) em
terrenos da Quinta de Brinces, na União das Freguesias de Felgueiras e Feirão, no concelho de Resende.
In Marcoense FM Online - 07-01-2021

Plano Municipal de Esterilização para animais de companhia e abandonados venceu OPJ de Lousada
Plano Municipal de Esterilização para animais de companhia e abandonados venceu OPJ de Lousada. Reuniu 318
votos e a Câmara disponibilizará 30 mil euros para que seja implementado. O projeto vencedor da edição deste
ano do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) de Lousada é o Plano Municipal de Esterilização para animais de
companhia e abandonados.
In Dogs PT Magazine Online - 07-01-2021

Abandono da ETES irrita suinicultores, população e autarcas
O anúncio do ministro do Ambiente de que não será construída uma estação de tratamento de efluentes
suinícolas em Leiria, por falta de compromisso com os empresários do sector, deixou os vários atores deste
processo incrédulos e não poupam críticas à tutela Abandono da ETES irrita autarcas, suinicultores e população
Efluentes. O anúncio do ministro do Ambiente de que não será construída uma estação de tratamento de
efluentes suinícolas.
In Jornal de Leiria - 07-01-2021

Associações zoófilas pedem nova tutela para animais de companhia
Mais de cem organizações consideram que “há necessidade de criar uma tutela autónoma para o bem-estar dos
animais de companhia”.
In Público Online - P3 Online - 07-01-2021

