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Mais de mil Agricultores em luta por uma PAC mais justa e solidária
A CNA – Confederação Nacional da Agricultura – com as suas filiadas e com centenas de agricultoras e agricultores,
está hoje em Lisboa a lutar por uma PAC – política agrícola comum – mais justa e solidária, que defenda a
agricultura familiar e um mundo rural vivo!
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Biotecnologia pela Sustentabilidade | TecnoAlimentar.pt
O recurso à biotecnologia, nomeadamente as novas técnicas genómicas, deve ser uma das principais ferramentas
de todo os intervenientes da cadeia de na construção de sistemas alimentares mais sustentáveis. Esta foi uma das
ideias defendidas por Pedro Queiroz, Diretor-Geral da FIPA, num webinar dedicado ao tema, promovido pela CAP
- Confederação dos Agricultores de Portugal e a P-BIO.
TECNO ALIMENTAR

Revisão das normas de comercialização de produtos agrícolas na EU está em consulta pública
A Comissão Europeia lançou, dia 8 de Junho, uma consulta pública com o objetivo de recolher opiniões com vista
a uma eventual revisão das normas de comercialização da União Europeia (UE) para os produtos agrícolas. A
consulta está aberta durante 12 semanas, até 31 de Agosto de 2021.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

FFA Debate Sustentabilidade e Novas Técnicas Genómicas
A 26 de Maio, Santarém acolheu a conferência regional do "Fórum para o Futuro da Agricultura" (FFA), que teve
lugar sob os auspícios da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e com o apoio "local" da
Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). Organizado pela European Landowners' Organization (ELO) e
pela Syngenta - promotores da conferência anual homónima o evento foi acompanhado online por centenas de
pessoas.
FRUTAS LEGUMES E FLORES

Santarém recebe Fórum para o Futuro da Agricultura
Nos dias 26 e 27 de maio, com o patrocínio da Presidência Portuguesa da União Europeia, o Grande Auditório do
CNEMA, em Santarém, foi palco para as conferências internacionais do Fórum para o Futuro da Agricultura (FFA)
e da European Landowners’ Organization (ELO).
AGROTEC

O futuro da produção animal – mesmo intensiva – passa pela sustentabilidade
A produção animal como é sabido tem um forte impacto ambiental. Contudo, também existe poluição no
processamento de alimentos e muito desperdício em toda a cadeia alimentar, aspetos que devem ser mitigados.
A saúde ambiental e a importância que tem na saúde animal e humana deve ser analisada à luz do conceito One
Health, e esta análise tem de ser adaptada à geografia, pois existem diferentes necessidades de alimentos e
dietéticas nos diferentes continentes. Existem sistemas alternativos de produção animal, agro-ecológicos, que
minimizam os impactos na saúde ambiental, animal e humana.
AGROTEC

Procura crescente de certificação em bem-estar animal
É bom que o bem-estar animal ande permanentemente nas páginas das revistas de produtores e de
consumidores. É bom que a Ciência, e não o sensacionalismo e o fundamentalismo, tantas vezes imbuído de
semiverdades e distorções, esclareça e funcione para garantir uma boa vida aos nossos animais de produção.
Quando temos decisores a confundir o que é bem-estar e a insinuar que quem regulamenta, supervisiona e
controla a produção animal não pode zelar pelo bem-estar animal – como se um polícia não pudesse proteger o
bem-estar dos cidadãos – é essencial esclarecer tudo com apoio da Ciência.
AGROTEC

Que indicadores devemos usar para avaliar o bem-estar animal?
Uma vez que as abordagens centradas apenas em alguns aspetos específicos do bem-estar (por exemplo,
comportamento, estado emocional, saúde ou desempenho produtivo), podem não dar uma visão geral completa
de uma exploração, as diversas medidas deverão ser combinadas e integradas em protocolos de avaliação muito
mais abrangentes.
AGROTEC

Crise no setor dos lacticínios em Portugal ameaça operadores de falência
A Associação Nacional dos Industriais de Laticínios e a Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de
Leite advertiram hoje o Governo para o facto de a crise vivida no setor dos laticínios estar a ameaçar de falência os
operadores.
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Mestrado Integrado em Medicina Veterinária marca a diferença
A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, CRL, vai lançar no próximo ano letivo o Mestrado Integrado em
cina Veterinária (MIMV). A expetativa da Egas Moniz (EM) é que este mestrado seja uma referência e potencie o
conhecimento, a investigação e o ensino em saúde animal e One Health, integrando o dinâmico Centro de
Investigação Interdisciplinar Egas Moniz (CiiEM) e privilegiando o contacto com os parceiros, num esforço global,
concertado e direcionado para o ensino de excelência.
SÁBADO

Parlamento Europeu aprova fim do uso de gaiolas na pecuária
O Parlamento Europeu aprovou na sua maioria (558 a favor, 37 contra e 85 abstenções) a eliminação progressiva
do uso de gaiolas na pecuária. Os eurodeputados pediram à Comissão a realização de um estudo de avaliação e
um período de transição para uma possível implementação das alterações em 2027, avança a Euronews.
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Os pequenos e médios agricultores exigem uma PAC mais justa
A conferência de imprensa deu destaque aos agricultores familiares, que representam 95% dos 10,5 milhões de
explorações agrícolas da UE. Para estes agricultores está claro que a aprovação e introdução obrigatória de uma
série de medidas específicas é a única forma de ter esperança na actual reforma da PAC que é inadequada e
insuficiente.
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O caminho da enfermagem veterinária em Portugal
Numa breve introdução ao contexto histórico do ensino, Portugal é o Estado-Nação mais antigo da Europa, sendo
que a sua longa tradição académica revela um projeto educativo confirmado e sólido desde o século XVIII, sob a
governação de Marquês de Pombal, que encetou uma reforma dos vários níveis de ensino. A realidade é que as
reformas na educação se mantêm até então. Sendo um País democrático e um estado de direito, é imperativo que
os seus cidadãos sejam os mais informados e esclarecidos possíveis.
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