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Ministra da Agricultura assina acordo para suinicultura mais limpa
A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, afirmou ontem que o País tem de “congregar esforços para
impulsionar a transição para uma economia limpa”, na assinatura de um Roteiro Ambiental para a Suinicultura,
no Montijo.
In Setubalense (O) - 19-05-2021
In Setubalense (O) - 21-05-2021

Fenapecuária marca Concentração pelo Mundo Rural e por Portugal para 5 de Junho
A Fenapecuária - Federação Nacional das Cooperativas de Produtores Pecuários está a organizar uma
"Concentração pelo Mundo Rural - Por Portugal", marcada para o próximo dia 5 de Junho, em Lisboa.
In Agricultura e Mar Actual Online - 21-05-2021

Aprovada a proposta do PAN/Açores para criar provedor do animal
Provedor terá a função de "sensibilizar a sociedade" e "dar pedagogia jurídica sobre o que são denúncias reais" de
maus-tratos a animais. A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou esta quinta-feira, 20 de maio, por
unanimidade uma proposta do PAN para a criação da figura do provedor do animal no arquipélago açoriano.
In Diário da Lagoa Online - 21-05-2021

WVA anuncia webinar sobre inovações em cuidados veterinários
A World Veterinary Association (WVA) e HealthforAnimals estão a promover um webinar sobre Inovações em
Cuidados Veterinários que irá realizar-se no dia 4 de junho e pretende explorar as inovações reestruturando os
cuidados veterinários em todo o mundo.
In Veterinária Atual Online - 21-05-2021

Cientistas de vários países debatem na UTAD saúde animal e saúde humana
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar, nos próximos dias 1 e 2 de junho, na Aula Magna,
a conferência internacional intitulada "One Health: new insights and challenges of zoonotic diseases", que conta
com a participação de vários oradores internacionais dedicados em particular aos temas da saúde animal,
zoonoses e saúde humana.
In Gazeta Rural Online - 24-05-2021

Cientistas de vários países debatem na UTAD saúde animal e saúde humana
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar, nos próximos dias 1 e 2 de junho, na Aula Magna,
a conferência internacional intitulada "One Health: new insights and challenges of zoonotic diseases", que conta
com a participação de vários oradores internacionais dedicados em particular aos temas da saúde animal,
zoonoses e saúde humana.
In AgroNegócios Online - 25-05-2021

FPAS assina Roteiro Ambiental para a Suinicultura
O Roteiro para a Sustentabilidade Ambiental das explorações suinícolas foi assinado pela FPAS, o ISA, a UÉ e a
UTAD O Roteiro para a Sustentabilidade Ambiental das explorações suinícolas foi assinado pela Federação
Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora e
a Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, num evento que teve a presença da Ministra da Agricultura, Maria
do Céu.
In Vida Rural Online - 25-05-2021

Sessão de Apresentação e Divulgação do Projeto Conjunto de Internacionalização PORTUGUESE MEAT
A Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones (FERA) realizou no dia 24 de maio de 2021, na Sala de
Conferências do Mira Center (Centro de Ciência e Iniciativas Empresariais de Mira) em Mira, a Sessão de
Apresentação e Divulgação do Projeto Conjunto de Internacionalização PORTUGUESE MEAT.
In Agroportal Online - 25-05-2021

Alimentação, uma discussão intelectualmente desonesta
As ferramentas existem. Do que estamos à espera para medir, de facto, os impactos ambientais, sociais e
económicos da produção da alimentação? Recentemente ganharam intensidade a uma velocidade alucinante, e
depois perderam-na com a mesma rapidez, dois grandes temas, ambos ligados à alimentação, a mais básica das
necessidades do ser humano.
In Observador Online - 26-05-2021

Medidas simples pela nossa saúde pública: combater a resistência aos antibióticos
Em fevereiro 2021, o SNS lançou uma campanha de sensibilização para o uso adequado de antibióticos em
Portugal. Da mesma forma que os antibióticos foram um dos avanços da medicina que mais contribuíram para o
aumento da esperança média de vida, a mais recente situação da resistência a antibióticos afeta mais de meio
milhão de pessoas na União Europeia (UE), tendo sido responsável por mais de 33.000 mortes por ano na UE (dados
Centro de Controlo e Prevenção de Doenças relativos 2018).
In Expresso Online - 27-05-2021

Portugal e Irlanda farão parte do Conselho Diretivo da plataforma (OIE)
A formalização desta nova constituição foi feita na manhã do passado dia 24 de maio de 2021, por ocasião da 88.ª
Sessão Geral Anual da Assembleia Mundial dos Delegados Nacionais, durante a Reunião da Comissão Regional da
OIE para a Europa. Portugal será representado pelo delegado nacional, a Diretora-Geral da Direção-Geral de
Alimentação Veterinária (DGAV), Susana Pombo.
In Voz do Campo Online - 27-05-2021

