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Mundo Rural une-se em manifesto contra "campanha de fake news" sobre sector agroalimentar
São 18 as organizações do Mundo Rural que se uniram num manifesto "Por uma alimentação consciente em
Portugal", considerando existir uma "campanha de fake news" que gera indignação no sector agroalimentar.
In Agricultura e Mar Actual Online - 06-05-2021
In Vida Económica - 07-05-2021
In Agricultura e Mar Actual Online - 06-05-2021

DGAV determina recolha de embalagens de Diptron 100 mg/ml solução para unção punctiforme para cães
A DGAV — Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, depois de detetar caixas contendo uma pipeta e de caixas
contendo 30 pipetas com rotulagem não aprovada do medicamento veterinário Diptron 100 mg/ml solução para
unção punctiforme para cães, determinou a recolha de todas as embalagens dos seguintes lotes: A586-A, A586-B,
A593-A, A593-B, A593-D, A593-E, A631-A, A632-A, A673-A, A673-B, A724-A e A735-A.
In Agricultura e Mar Actual Online - 06-05-2021
In Tinta Fresca Online - 09-05-2021

Profissionais veterinários unem-se contra reprodução de raças braquicefálicas
Mais de mil profissionais veterinários, assim como centros clínicos e organizações uniram-se contra a reprodução
de raças braquicefálicas.
In Veterinária Atual Online - 06-05-2021

Leishmaniose em cães - Entrevista a Rodolfo Oliveira Leal e Isabel Pereira da Fonseca
In Revista Business Portugal - 30-04-2021

Ministra da Agricultura vem ao Montijo "apadrinhar" roteiro ambiental para a suinicultura
Documento vai ser rubricado entre a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), o Instituto
Superior de Agronomia e as universidades de Évora e de Trás-Os-Montes e Alto Douro. A ministra da Agricultura,
Maria do Céu Antunes, vai presidir à assinatura do Roteiro para a Sustentabilidade Económica e Ambiental das
explorações suinícolas, que vai decorrer no próximo dia 18 no Montijo.
In Setubalense Online (O) - 07-05-2021

Formados nos Açores primeiros 18 auditores para o bem-estar animal
Estão já formados nos Açores os primeiros 18 auditores para o bem-estar animal, com vista à certificação da
produção no âmbito do bem-estar animal nos Açores, informou a Secretaria Regional da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural.
In Açores 24Horas Online - 08-05-2021

Projeto ´LIFE Live-Adapt´: ciclo de cursos sobre pecuária extensiva e alterações climáticas
Inscrições gratuitas até 17 de maio. O curso 'Pecuária extensiva e alterações climáticas' terá lugar entre 24 de maio
e 18 de junho. Este é o primeiro de cinco cursos online promovido no âmbito do Projeto 'LiveAdapt'.
In Agriterra Online - 10-05-2021

Veterinária entre as profissões com melhores perspetivas de emprego em Espanha
O último relatório de ocupações do Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mostra que as contratações de
médicos veterinários em Espanha dispararam durante o mês de fevereiro em comparação com o mesmo mês do
ano anterior, pouco antes do início da pandemia, noticia o Animal's Health.
In Veterinária Atual Online - 11-05-2021

Exclusão de raças autóctones dos apoios anunciados pelo Governo é "inaceitável"
A Federação Nacional das Associações das Raças Autóctones (Fera) considerou hoje “inaceitável” a “exclusão” dos
bovinos e das raças autóctones da resolução governamental que aprovou medidas para promover a atividade
agrícola e reduzir o risco de incêndio.
In Agroportal Online - 12-05-2021

Grupo Lusiaves investe 15 milhões de euros em nova unidade de produção alimentar
O Grupo Lusiaves tem em curso um projeto para instalação de uma unidade de produção alimentar num
investimento superior a 15 milhões de euros. A futura fábrica (Lusiaves Fablab), a construir na Zona Industrial da
Guia (Pombal), faz parte de um conjunto de unidades de produção que integram este Grupo, cuja missão "é
produzir e oferecer um serviço de excelência, com produtos alimentares de qualidade, inovadores e competitivos",
adianta o Grupo.
In Figueira na Hora Online - 12-05-2021

David Neves assume presidência da FPAS e coloca a Suinicultura na agenda da sustentabilidade ambiental
e bem-estar animal
Após 9 anos à frente dos desígnios da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), Vítor Menino
é sucedido por David Neves, Vice-Presidente da FPAS durante esse período, que assume mandato com a mira em
temáticas como Roteiro Ambiental, Certificação de Bem-Estar Animal, Centro Tecnológico para a Suinicultura,
reforço das exportações e abertura de novos mercados, aumento da autossuficiência, promoção do consumo de
carne de porco nacional e credibilização do setor.
In Agroportal Online - 12-05-2021

