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II Jornadas de Inovação e Valorização das Raças Autóctones
O Município do Fundão, em parceria com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, a Equipa d'Alpetratínia, o
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco e a Ovibeira, irá promover, nos
dias 11 e 12 março, em formato online, as Segundas Jornadas de Inovação e Valorização das Raças Autóctones
Portuguesas.
In Voz do Campo Online - 18-02-2021

Cantanhede Immunethep assina acordo com farmacêutica MSD
Empresa de biotecnologia assinou um acordo de investigação com farmacêutica. A Immunethep, sediada no
Biocant Park, distinguiu-se recentemente pelo trabalho numa vacina contra a covid-19. A Immunethep vai
“desenvolver imunoterapias inovadoras para infeções bacterianas” com a farmacêutica Merck Sharp and Dohme
- MSD.
In Diário As Beiras - 19-02-2021
In Netfarma Online - 19-02-2021

"Os suinicultores não tem capacidade financeira para aguentar pelos apoios que só chegam em Junho"
lamenta Nuno Faustino
O presidente da Associação de Criadores do Porco Alentejano de Ourique congratula-se com os apoios ao sector
por parte do Ministério da Agricultura. Nuno Faustino lamenta, contudo, que "o facto de só recebermos esses
apoios em Junho ou Julho seja demasiado tarde para muitos produtores que estão com a corda na garganta".
In Rádio Castrense Online - 20-02-2021

Ordem dos Veterinários defende existência de lugares destinados a animais "órfãos"
O bastonário da Ordem dos Veterinários, Jorge Cid, defende que devia haver lugares destinados a animais de
estimação que ficam sozinhos devido à morte do dono para garantir que "nunca fiquem ao abandono". No dia em
que se celebra "o animal de estimação, Jorge Cid falou à agência Lusa de como a pandemia de covid-19 também
afetou a vida dos animais de companhia.
In HealthNews Online - 20-02-2021

FPAS reúne com Rui Martinho e apresenta queixas do setor
O Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho, reuniu-se com a direção da FPAS
para tomar nota das atividades da Federação em prol do setor.
In Agroportal Online - 19-02-2021

Devido à pandemia, vem aí uma Ovibeja... virtual
Devido à pandemia, vem aí uma Ovibeja... virtual. Depois da edição de 2020 ter sido cancelada, a 37.ª Ovibeja vai
realizar-se (quase) como habitualmente, nos próximos dias 22 e 23 de abril, mas apenas na Internet.
In Diário do Alentejo Online - 22-02-2021

Validade da vacinação de ovelhas contra língua azul prolongada
A validade da vacinação em ovelhas no Algarve em 2020 contra a Língua Azul foi prolongada para durar enquanto
vigorar o estado de emergência, segundo um despacho da Direção-geral de Alimentação e Veterinária (DGAV),
hoje publicado.
In Notícias ao Minuto Online - 22-02-2021

O Conselho Diretivo
O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) reúne hoje em Coimbra. Dos
vários temas em debate irá estar o projeto de Decreto-Lei que concretiza o quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais no domínio do bem-estar dos animais de companhia e o projeto de
criação da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário.
In Diário As Beiras - 23-02-2021

Houve mais carne de vaca no ano passado e menos de suíno e aves
O abate de carne de bovino aumentou no ano passado nos Açores, enquanto o de suíno e aves baixou. De acordo
com os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), o abate de carne de gado bovino para carne
no ano passado foi de 16,5 toneladas, quando no ano anterior tinha sido de 16,2 toneladas, uma ligeira subida de
0,37%.
In Diário dos Açores - 23-02-2021

Validade da vacinação de ovelhas contra língua azul prolongada
A validade da vacinação em ovelhas no Algarve em 2020 contra a Língua Azul foi prolongada para durar enquanto
vigorar o estado de emergência, segundo um despacho da Direção-geral.
In Agroportal Online - 22-02-2021
In Observador Online - 22-02-2021
In Público Online - 22-02-2021

Iniciativa pelo fim do uso de gaiolas na pecuária na UE com apoio de 140 cientistas
A iniciativa de cidadania europeia "End the Cage Age" ("Fim da Idade da Gaiola") reuniu mais de 1,4 milhões de
assinaturas contra o fim da utilização de jaulas para animais de pecuária na UE. Mais de 140 cientistas apoiaram
uma iniciativa de cidadania europeia que apela para o fim da utilização de gaiolas e jaulas para animais de pecuária
em toda a União Europeia (UE), divulgou esta quarta-feira a associação SOS Animal.
In Observador Online - 25-02-2021

CEB cria soluções para acelerar diagnósticos de infeções secundárias
Os cientistas do CEB – Centro de Engenharia Biológica da UMinho estão, em colaboração com o Hospital de Braga
e o Centro Clínico Académico de Braga, a desenvolver uma tecnologia inovadora que permitirá identificar de forma
rápida, precisa e barata as bactérias responsáveis pelas infeções em doentes infetados com Covid-19.
In Diário do Minho - 25-02-2021

APMVEAC disponibiliza recursos para promover a saúde mental das equipas veterinárias
A medicina veterinária, com todos os desafios e particularidades inerentesé, é das atividades mais afetadas pelo
burnout. A APMVEAC tem desenvolvido ações dedicadas à saúde mental dos profissionais e, recentemente, criou
uma página no seu site onde disponibiliza ligações a recursos (linhas de apoio, estudos e apps) existentes por todo
o mundo.
In Veterinária Atual Online - 24-02-2021

Guia sobre parasitas gastrointestinais em pequenos ruminantes disponível
A Servet lançou um guia que pretende ajudar no diagnóstico e controlo das doenças gastrointestinais mais
comuns nos pequenos ruminantes. A Servet, editora especializada em livros de medicina veterinária, lançou o guia
"Essential Guides on Small Ruminant Farming.
In Veterinária Atual Online - 24-02-2021

"E Se Nós Falássemos"
Quantas vezes desejou que o seu cão falasse, que o seu gato lhe respondesse, que pudesse interagir com a mesma
linguagem? Os animais de estimação têm o poder de despertar essa vontade de comunicação. E com um porco,
uma ovelha ou vaca? Serão muito diferentes, os animais que estimamos daqueles que trazemos para o prato?
Será que todos têm consciência, que todos eles sofrem e que todos eles sentem? Ainda mal começámos a
descortinar o tema e já muitos de nós nos questionamos.
In RTP1 - Linha da Frente - 25-02-2021

