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Mercado de pet food mantém dinamismo
Mercado de pet food mantém dinamismo. O mercado nacional de alimentação para animais de estimação
registou uma evolução positiva no arranque deste ano. Tem vindo a crescer, gradualmente, e a perspetiva das
marcas é de que, ao longo de 2021, continue a apresentar uma dinâmica positiva.
In Grande Consumo - 30-04-2021

Webinar: "Qual o papel da nutrição na saúde e bem-estar animal?"
A 19 de maio, quarta-feira, às 08h30, a FEFAC - Federação Europeia dos Fabricantes de Alimentos para Animais que tem como federada a portuguesa IACA - Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos para Animais é uma das promotoras da Conferência "Qual o papel da nutrição na saúde e bem-estar animal?" que decorre em
ambiente virtual.
In Voz do Campo Online - 14-05-2021
In AgroNegócios Online - 14-05-2021
In Agrotec Online - 14-05-2021

Pecuária extensiva e alterações climáticas - 24 de maio a 18 de junho
O curso "Pecuária extensiva e alterações climáticas" é o primeiro de cinco cursos online promovido no âmbito do
Projecto LiveAdapt. Têm um carácter introdutório e está centrado na compreensão das bases de adaptação da
pecuária extensiva às alterações climáticas, as quais se aprofundarão nos cursos seguintes.
In Agroportal Online - 15-05-2021

Assinatura do Roteiro Ambiental para a Suinicultura reúne FPAS, ISA, UÉ e UTAD numa cerimónia com a
Ministra da Agricultura
Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), Instituto Superior de Agronomia, Universidade de
Évora e Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro assinam o Roteiro para a Sustentabilidade Económica e
Ambiental das explorações suinícolas, com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.
In Agroportal Online - 14-05-2021
In AgroNegócios Online - 15-05-2021
In Agrotec Online - 17-05-2021
In Agrotec Online - 19-05-2021
In Agricultura e Mar Actual Online - 19-05-2021

Novos corpos sociais da FPAS
O Ato de Posse dos Corpos Sociais da FPAS para o biénio 2021/2022 teve lugar no passado dia 12 de maio, nas
instalações da FPAS, no Montijo, eleitos em Assembleia Geral.
In Agroportal Online - 16-05-2021

Cientistas portugueses descobrem como atacar bactérias resistentes a antibióticos. É o segundo maior
problema das doenças infeciosas
Equipa de cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência descobriu um mecanismo que as bactérias resistentes a
antibióticos usam para crescerem mais depressa. E encontrou uma forma de o travar.
In Observador Online - 16-05-2021

Provedor do Animal avança a diferentes velocidades no país, e Madeira será pioneira
Figura de provedor do Animal já foi aprovada na Madeira e no continente. Nos Açores, é votada esta semana no
Parlamento. A Madeira está prestes a tornar-se a primeira região do país a ter um provedor para os animais
Provedor do Animal avança a diferentes velocidades no país, e Madeira será pioneira Figura de provedor do Animal
já foi aprovada na Madeira e no continente.
In Público - 17-05-2021

PAN quer ouvir ministros da Saúde, Ambiente e Agricultura sobre más práticas ambientais
O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) requereu hoje a audição conjunta dos ministros da Saúde, do Ambiente e da
Ação Climática e da Agricultura na Assembleia da República sobre Estratégia Nacional para os Efluentes
Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI 2030).
In Notícias de Coimbra Online - 17-05-2021

IACA lança Guia de Rotulagem de Alimentos Compostos para Animais Produtores de Géneros Alimentícios
A IACA – Associação Portuguesa dos Industriais dos Alimentos Compostos para Animais lançou o Guia de
Rotulagem de Alimentos Compostos para Animais Produtores de Géneros Alimentícios, um documento com
revisão e validação da DGAV — Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária.
In Agricultura e Mar Actual Online - 17-05-2021

Explorações pecuárias poluem um terço dos rios e albufeiras de Portugal
Metade da área de Portugal Continental com excesso de azoto animal por causa dos efluentes. Explorações
pecuárias poluem um terço dos rios e albufeiras de Portugal. Metade da área de Portugal Continental com excesso
de azoto animal por causa dos efluentes.
In Agroportal Online - 18-05-2021

Um laboratório aliado à salvaguarda da One Health
O MicroART, liderado pela docente Patrícia Poeta, continua empenhado e ativo tendo o conceito One Health como
base de qualquer investigação. Localizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o MicroART integra
uma equipa multidisciplinar composta por 25 elementos.
In Veterinária Atual Online - 19-05-2021

Ministra da Agricultura: PDR 2020 vai apoiar certificação de explorações pecuárias no âmbito do bem-estar
animal
O PDR 2020 vai ter, em breve, um novo Aviso para apoiar a certificação das explorações pecuárias na dimensão do
bem-estar animal.
In Agricultura e Mar Actual Online - 19-05-2021

Açores aprovam proposta do PAN para criar provedor do animal
A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou ontem por unanimidade uma proposta do PAN para a criação da
figura do provedor do animal no arquipélago açoriano. Durante a discussão da proposta no plenário da Assembleia
Legislativa Regional, que decorreu na cidade da Horta, os deputados divergiram sobre se as funções do provedor
do animal deveriam incluir os animais de produção.
In Diário de Notícias da Madeira Online - 21-05-2021

Projeto da UTAD vai estudar cancro em animais num conceito One Health
O projeto da UTAD que pretende estudar neoplasias em animais e humano numa abordagem one health foi
aprovado pelo FEDER. O projeto One health concept in animal cancer (OneHcancer) do Centro de Ciência Animal
e Veterinária (CECAV) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) foi recentemente aprovado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pretende estudar neoplasias em animais e humanos
numa abordagem One health.
In Veterinária Atual Online - 20-05-2021
In HealthNews Online - 20-05-2021

Higiene das mãos: A chave de ouro na prevenção de infeções
A lavagem das mãos é uma prática simples e eficaz de prevenir infeções associadas a cuidados de saúde. Com este
gesto simples estamos não só a evitar a transmissão de microrganismos e infeções, mas também a reduzir a
prescrição de antimicrobianos – sendo a resistência dos microrganismos aos antimicrobianos considerada desde
2014, pelas Nações Unidades, como uma ameaça à Saúde Pública.
In Jornal Nordeste - 18-05-2021

