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NOTÍCIAS APIFVET

APIFVET alerta para as consequências das alterações climáticas para a saúde animal e humana
A globalização está a simplificar a passagem de doenças entre animais e humanos como é o caso da COVID-19,
uma doença com origem animal que rapidamente se propagou pelos humanos em todo o mundo. Felizmente,
há cada vez mais a consciência de que as pessoas, animais e o meio ambiente partilham “Uma Só Saúde”.
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NOTÍCIAS SETOR

UF de Coimbra lança comissão para promover bem-estar animal
A União de Freguesias (UF) de Coimbra apresentou, na sexta-feira, no Mercado do Calhabé, a Comissão Local de
Bem Estar Animal, uma entidade pioneira na cidade que tem como grande objetivo assegurar o bem-estar dos
animais que se encontram nas ruas da freguesia, num trabalho articulado com as várias entidades que atuam
nesta área da proteção animal.
O DESPERTAR

O impacto das alterações climáticas nos animais
O impacto das alterações climáticas é transversal, como sabemos, há agora um alerta para as consequências sobre
os animais de companhia.
SIC

Relatório do CESE: Europa é região onde os produtos fitossanitários são usados de forma mais sustentável
Os agricultores europeus fazem uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos. Esta é uma das conclusões do
relatório elaborado pelo Comité Económico e Social Europeu (CESE), coordenado pela União dos Pequenos
Agricultores e Pecuaristas (UPA). A organização agrícola realizou uma avaliação da Diretiva Europeia 2009/128/CE,
concluindo que a utilização destes produtos para combater as doenças das plantas e garantir a produção
alimentar é “razoável e sustentável”.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Estudo sobre resistência a antibióticos em animais em São Miguel publicado em revista internacional
O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, valorizou hoje um
protocolo de cooperação celebrado entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o anterior
Executivo Açoriano, em novembro de 2018, com vista à elaboração e um estudo científico sobre as resistências a
antibióticos em animais das espécies Rattus rattus, Rattus norvegicus e Mus musculus, em São Miguel.
RÁDIO ATLÂNTIDA

Portugal continua com o pior preço do leite à produção na União Europeia
A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (APROLEP) revela, numa carta aberta ao Primeiro-Ministro
português , que, com base em dados atualizados pelo Observatório Europeu do Leite, o País continuou em Abril a
ter o pior preço do leite à produção da Europa, “com a diferença agravada para 5,4 cêntimos abaixo da média
comunitária”. “Em maio a diferença terá aumentado para 5,6 cêntimos”, avança.
VIDA RURAL

Presente e futuro da indústria de alimentação animal na EU
O "Fórum da Alimentação Qcom.es", em colaboração com o "Grupo Omega de Nutrição Animal", celebra um novo
debate online na próxima terça-feira, dia 15 de junho, às 11h00 (PT), onde o futuro e os principais desafios da
indústria de alimentação na União Europeia estarão em cima da mesa.
TECNO ALIMENTAR

Suinicultura: exportações aumentam 9,1% no 1.º trimestre
As exportações de suínos, carne de porco e derivados aumentaram 9,1% em valor face ao período homólogo do
ano passado. Os dados foram divulgados pelo INE que revela que, entre janeiro e março de 2021, o setor exportou
um total de 53,8 milhões de euros, correspondentes a 27,6 mil toneladas, resultando num aumento em volume de
21,9%.
MAIS RIBATEJO

Criar animais em gaiolas será proibido na União Europeia
Parlamento não define data final, mas põe 2027 como horizonte temporal. Esta resolução resulta da Iniciativa de
Cidadania Europeia “Fim da era da gaiola” que foi assinada por mais de 1,3 milhões de europeus.
Renascença Online

Faça Chuva Faça Sol
A legislação europeia para a atividade pecuária é das mais exigentes do mundo, regulando desde as condições
em que os animais são criados até à indústria de carnes. Estas regras visam assegurar o respeito pelos animais e,
consequentemente, a segurança alimentar e a saúde pública. O bem-estar animal está, atualmente, entre as
principais preocupações dos consumidores, a que os produtores procuram responder. Mas afinal o que se entende
por bem-estar animal?
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“Assinala-se, hoje, o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos”
“Sendo parte da missão, diária, da Agricultura, a garantia de produtos seguros, em quantidade suficiente, é,
também, um desafio crescente, designadamente num contexto marcado pelos efeitos das alterações climáticas.
Um desafio cuja relevância se tornou ainda mais evidente no cenário pandémico que atravessamos, que veio
corroborar o papel da alimentação na manutenção da nossa saúde e bem-estar. Aliás, a segurança alimentar é
uma das prioridades definidas pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia para a Agricultura.”
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