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Desfecho das negociações da reforma da PAC beneficia os agricultores dos Açores e Madeira por via do
orçamento comunitário
Já em Portugal, deputados dos Açores em Lisboa defendem apoio ao sector do leite e lacticínios para as regiões.
Ilídia Quadrado defende que a República deve reforçar envelope financeiro para evitar rateios nos Açores, e o
socialista João Castro destaca o acordo alcançado para a nova PAC, para o período de 2023 – 2027, considerando
estar lançado o desafio, sob o chapéu do Pacto Ecológico Europeu, num contributo claro, para “a neutralidade
carbónica; a biodiversidade e para a segurança alimentar”.
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Escola Agrária recebeu certificado de “Bem Estar Animal”
A Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) recebeu o certificado de “Bem Estar Animal” relativo ao ano de 2020,
na sequência de um processo de auditoria pela Lacticoop, entidade a quem a instituição de ensino fornece leite.
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“A única maneira de prevenir ou limitar futuras pandemias é a ‘One Health’
A Organización Colegial Veterinaria Española (OCV) considera que “a única forma de antecipar e prevenir futuras
pandemias como a covid-19 é trabalhar no quadro da One Health“.
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Agroalimentar adota Código de Conduta
A Comissão Europeia apresentou, oficialmente, o Código de Conduta para Práticas Empresariais e Comerciais
Responsáveis para o setor agroalimentar, desde a produção ao consumidor, sendo este o primeiro resultado da
Estratégia “Do Prado ao Prato” apresentada em maio de 2020.
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PAC. Saiba o que vai mudar na agricultura portuguesa
Há já três reformas que a Política Agrícola Comum tem vindo a evoluir praticamente sempre no mesmo sentido e
o acordo agora alcançado sob a presidência portuguesa não foge à regra: a agricultura está cada vez mais amiga
do ambiente, mais eficiente e mais preocupada com o bem-estar animal.
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UTAD criou carta para a alimentaçao saudável e sustentável
Foi criada a "Carta para a Alimentação Saudável e Sustentável da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Dou
(UTAD), integrada nos objetivos do Plano Estratégico da Universidade, que pretende "criar um campus onde a
escolha saudável e sustentável seja mais fácil".
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APMVE contesta Projecto de Lei - Portal Equitação
Conheça a posição da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos (APMVE) face ao Projeto de Lei
n.º 90/XIV/1.ª. “Adequação do sistema de identificação dos equídeos prevendo a aptidão para a companhia,
procedendo à primeira alteração ao Decreto–Lei n.º 123/2013, de 28 de agosto”.
EQUITAÇÃO

Sustentabilidade. Pensar o conceito aplicado à cadeia alimentar
Embora tenha considerado esta tríade – ambiental, económica e social –, durante décadas o debate desenvolveuse em torno das questões relacionadas com o ambiente e se colocássemos – e ainda se colocarmos hoje – a
questão sobre o que é a sustentabilidade, certamente que as respostas estariam relacionadas, em primeiro lugar,
com a preservação dos recursos naturais e as alterações climáticas.
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Leishmaniose: tudo sobre esta doença que pode matar o seu animal de estimação
A leishmaniose é uma doença provocada por um parasita denominado Leishmania. Este parasita pode afetar o
Homem, o cão e, também, o gato. Trata-se de uma zoonose endémica em Portugal continental e, como tal, assume
uma elevada relevância a nível de saúde pública. Se não for tratada pode vir a revelar-se fatal para o animal.
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Estudo revela que 'labradores retrievers' têm maior risco de artrite
O novo estudo da Royal Veterinary College (RVC) revelou que a artrite é a doença com a maior taxa de risco para
os labradores retrievers. Em notícia do site, a RVC informa que esta é uma das principais conclusões da
investigação que analisou a saúde a nível geral deste tipo de cão.
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