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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 Douro Hoje - 26-05-2021

Presidente da República promulga diploma sobre mudança de tutela de animais de companhia
O Presidente da República promulgou, apesar de dúvidas, o diploma que transfere do Ministério da Agricultura
para o Ministério do Ambiente as responsabilidades sobre animais de companhia.
In Alvorada Online - 29-05-2021
MSN PORTUGAL - 31/05/2021

Veterinários lamentam promulgação da passagem dos animais de companhia para a tutela do Ambiente
A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) lamentou hoje a promulgação, pelo Presidente da República, do diploma
que transfere do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente.
In Agroportal Online - 28-05-2021
In TVI 24 Online - 28-05-2021

Tutela dos animais de companhia no Ambiente retira Portugal da "cauda da Europa" – Associações
Organizações de defesa dos direitos dos animais congratularam-se hoje com a promulgação do diploma que
transfere a tutela dos animais de companhia para o Ministério do Ambiente.
In Agroportal Online - 28-05-2021

Diretora da DGAV perde competências depois de escolhida pela Organização Mundial de Saúde Animal como
representante da Europa
Susana Guedes Pombo irá representar a Europa na Organização Mundial de Saúde Animal em matérias de bemestar animal, mas alterações nos ministérios retiram-lhe essas competências em Portugal. O cargo é partilhado
com a Irlanda e encarado como uma distinção do trabalho da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.
In Observador Online - 28-05-2021

Conferência FFA2021 - o futuro da agricultura na UE depende da confiança dos políticos na Ciência - A
cientista agrícola
A edição regional do FFA2021- “Fórum para o Futuro da Agricultura” reuniu ontem, 26 de Maio, em Santarém um
painel de oradores de alto nível num debate sobre a Renovação do Sistema Alimentar.
A CIENTISTA AGRÍCOLA | 31/05/2021

Cecília Meireles questiona Governo sobre nomeação da diretora da DGAV para Organização Mundial de Saúde
Animal
Num requerimento dirigido à Ministra da Agricultura a deputada do CDS Cecília Meireles questiona qual o sentido
que a governante considera existir na retirada de competências da área de bem-estar animal da DGAV, quando a
sua diretora reúne as condições necessárias ao desempenho do cargo no Conselho Diretivo da plataforma regional
para o bem-estar animal na Organização Mundial de Saúde Animal.
In Agroportal Online - 02-06-2021

Ministério da Agricultura anuncia apoio a agricultores e PME no valor de 11,1 ME
Encontram-se abertas as candidaturas à medida excecional e temporária (2.ª fase) para os agricultores e Pequenas
e Médias Empresas (PME) afetados pela pandemia da COVID-19.
In Agroportal Online - 02-06-2021

Um animal de companhia desparasitado contribui para um crescimento saudável das crianças
Ter um animal de companhia contribui positivamente para o desenvolvimento das crianças, nomeadamente ao
nível da sua auto-estima, comunicação não-verbal, empatia e compaixão, além do sentido de responsabilidade.
Contudo, são precisos cuidados apropriados, como a desparasitação animal, para impedir a transmissão de
zoonoses (doenças transmissíveis entre animais e humanos).
NETFARMA | 01/06/2021

BIénio 2021-2022 será determinante para a definição dos contornos socioeconómicos da suinicultura
Apresentando recentemente o “Roteiro para a Sustentabilidade Ambiental para a Suinicultura” surge da
necessidade de projetar de forma transversal e integrada a estratégia do setor da suinicultura em Portugal nos
domínios da bioeconomia circular, da valorização energética e agronómica, da racionalização e preservação dos
recursos naturais e das práticas de maneio.
AMBIENTE MAGAZINE | 01/06/2021

1st International One Health realiza-se no final do mês
A Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior irá realizar o 1º Simpósio formativo de medicina comparada (1st
International One Health Meetings), organizado pelos coordenadores do Mestrado Integrado de Medicina
Veterinária, nos próximos dias 25 de junho e 2 e 9 de julho.
MSN PORTUGAL | 02/06/2021
VETERINÁRIA ATUAL | 02/06/2021

Veterinaria Atual - a atualidade da medicina veterinária em Portugal
São vários os modos como, alegadamente, se refletem as consequências da... Mantendo uma relação próxima com
os agricultores, o médico... Os veterinários lusos necessitam de elevar a sua autoestima e de deixar de fazer o
trabalho.
VETERINÁRIA ATUAL | 01/06/2021

David Neves quer "colocar o setor suinícola na agenda mediática e política"
David Neves é o novo presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS). Sucedeu, este
mês de maio, a Vítor Menino, que esteve nove anos à frente da estrutura. O empresário assume este mandato, de
dois anos, com a "mira" em várias temáticas sensíveis para o setor: o Roteiro Ambiental, a certificação de bem-estar
animal, a criação de um Centro Tecnológico para a Suinicultura, o reforço das exportações ea abertura de novos
mercados, o aumento da autossuficiência, a promoção do consumo de carne de porco nacional ea credibilização
do setor.
VIDA ECONÓMICA | 04/06/2021

❝ O INIAV tem várias equipas a realizar um trabalho consistente em diversas áreas relevantes atualmente
para o setor ❞
Ao nível da agricultura de precisão temos contribuído para várias plataformas digitais e equipamentos que
disponibilizam soluções inteligentes para uma agricultura sustentável, preditiva e autónoma em áreas como o uso
eficiente da água, a deteção precoce de doenças emergentes ou a mitigação dos efeitos das alterações climáticas.
REVISTA VOZ DO CAMPO | 03/06/2021

Há perigo de uma pandemia de gripe aviária?
Caso humano de gripe aviária H10N3 na China.
MSN PORTUGAL | 03/06/2021

