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O que reserva o período de transição e a nova PAC em 2023?
Criada no ano de 1962, a Política Agrícola Comum (PAC) é uma parceria entre o setor agrícola e a sociedade, bem
como uma parceria entre os agricultores europeus e a Europa. Agora o importante passa por estruturar o novo
caminho da política agrícola que se inicia em 2023.
In Agrotec - 31-03-2021

Salvar as pequenas explorações
A principal conclusão que se tira é que consistem em produções muito especializadas e que preferem uma
atividade menos intensiva do que as maiores. Isto pode refletir as formas pelas quais conseguem penetrar no
mercado e responder aos anseios crescentes do consumidor europeu, através da diferenciação dos produtos e
através de um sistema de produção visto como mais sustentável, mais amiga do ambiente e dos animais.
In Agrotec - 31-03-2021

Ministro apoia proposta para criação de centro académico clínico em Vila Real
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
(CHTMAD) assinaram um protocolo com vista à criação de um centro académico clínico, que tem garantido apoio
por parte do Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
In Notícias de Vila Real - 31-03-2021

Menos explorações, mais produção
Os dados disponíveis nesta fase mostram que em 2019 foram recenseadas 13.534 explorações agrícolas, menos 77
que em 2009, o que corresponde a uma ligeira redução de 0,6%. É a queda menos acentuada alguma vez verificada
entre recenseamentos.
In RTP Online - 01-04-2021

INE divulga resultados do Recenseamento Agrícola de 2019
No Recenseamento Agrícola 2019 foram recenseadas 290 mil explorações agrícolas, menos 15 mil que em 2009, o
que corresponde a uma redução de 4,9%. A Superfície Agrícola Utilizada (SAU) aumentou 8,1% face a 2009,
passando a ocupar 3,9 milhões de hectares (43% da superfície territorial).
In AgroNegócios Online - 01-04-2021

Associação dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais
O tema central da emissão de hoje é o setor agroalimentar e produção animal. Em Portugal há cinco laboratórios
colaborativos nesta área. Conversa com o secretário geral da Associação dos Industriais de Alimentos Compostos
para Animais, Jaime Piçarra.
In Antena 1 - Portugal em Direto - 01-04-2021

Veterinários contra alteração de competências da tutela de animais de companhia para ICNF
O Conselho de Ministros aprovou na passada quinta-feira, dia 25 de março, a transferência das competências dos
animais de companhia, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para o Instituto da Conservação da
Natureza e Florestas (ICNF).
In Maia Primeira Mão Online - 02-04-2021

Patrícia Fonseca assume direcção-geral da Organização Interprofissional da Fileira da Carne de Porco
Patrícia Fonseca assume direcção-geral da Organização Interprofissional da Fileira da Carne de Porco Agricultura
e Mar Actual. A ex-deputada e actual assessora da Casa Civil do Presidente da República vai estar à frente da
Filporc, a Organização Interprofissional da Fileira da Carne de Porco.
In Agricultura e Mar Actual Online - 03-04-2021

Webinars - Alergia Veterinária: Do Diagnóstico ao Tratamento
A Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de Évora, em parceria com o professor Luís
Martins, darão a oportunidade de aprofundares os teus conhecimentos na área da Alergia Veterinária.
In Voz do Campo Online - 03-04-2021

Provedor do Animal é o novo representante dos animais de companhia
A nova figura deverá iniciar funções este ano. Será ainda implementado um Programa Nacional para os Animais
de Companhia. A defesa do bem-estar animal é a missão do novo cargo aprovado na passada quinta-feira, 25 de
março, pelo Conselho de Ministros.
In Região de Leiria Online - 04-04-2021

Webinar "Resistência a antibióticos: meio ambiente, animais e humanos"
Este seminário reúne especialistas em resistência a antibióticos, trabalhando em diferentes áreas do continuum
One-Health, que discutirão as implicações das múltiplas interseções entre o meio ambiente, os animais e os
humanos e as consequências em termos de disseminação da resistência aos antibióticos.
In AgroNegócios Online - 05-04-2021

Transferência da tutela dos animais de companhia
A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) considera “um erro histórico, de consequências imprevisíveis”, a
transferência de competências aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros e apela ao Presidente da
República e aos municípios para que revertam “uma má decisão do Governo”.
In Diário As Beiras - 06-04-2021

Agricultura biológica triplica em Portugal em dez anos
Na última década, o País agrícola mudou muito: Além do grande aumento da produção em modo biológico, o
setor tem mais área de exploração, novas produções e mão-de-obra mais envelhecida. O que mais mudou na
agricultura nos últimos 10 anos?
In Agroportal Online - 06-04-2021

Governo dos Açores quer todas as explorações agrícolas com selo de bem-estar animal até 2022
Governo dos Açores quer todas as explorações agrícolas com selo de bem-estar animal até 2022. O Governo dos
Açores quer certificar até ao final de 2022 todas as explorações agrícolas pecuárias da região com um selo
comprovativo de "bem-estar animal", avançou hoje o secretário regional da Agricultura, António.
In Açores 24Horas Online - 06-04-2021

João Castro assinala transformação do setor da pecuária
O deputado Socialista à Assembleia da República, João Castro, recordou o papel que a agricultura, tal como a
pecuária, desempenham enquanto atividade económica essencial para a vida humana, sublinhando, nessa
medida, o empenho dos produtores pecuários no bem-estar dos seus animais e a implementação de regras de
maneio e de bem-estar animal em Portugal.
In NO Revista Online - 06-04-2021

Governo anuncia certificação do bem-estar animal
O Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, António Ventura, anunciou ontem, em Angra
do Heroísmo, que “o Governo Regional vai iniciar nos Açores um processo de certificação da produção, no âmbito
do bem-estar animal”.
In Diário dos Açores - 07-04-2021

Unidade de 10,7 milhões em Santarém vai usar moscas para produzir ração animal e fertilizantes
A indústria das rações para animais será o principal mercado para os primeiros produtos da EntoGreen, que serão
integrados na alimentação para peixes, aves, suínos e animais de companhia.
In Dinheiro Vivo Online - 07-04-2021

