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Indústria Fitofarmacêutica subscreve Código de Conduta da EU
A CropLife Europe, associação que representa a indústria fitofarmacêutica a nível europeu, da qual a ANIPLA é
membro, assinou o Código de Conduta de Agribusinesse práticas de Marketing responsáveis.
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Regime geral do bem-estar animal até ao fim do ano, diz ministro
O ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, assegurou hoje que o regime geral de
bem-estar dos animais de companhia está pronto até final do ano.
RTP
NOTÍCIAS AO MINUTO
RÁDIO REGIONAL
LUSA
CORREIO DA MANHÃ CANADÁ

Veterinários querem levantamento nacional de animais abandonados
O bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, quer um levantamento nacional dos animais
abandonados para assim evitar a repetição da tragédia vivida há um ano em Santo Tirso, com a morte de dezenas
de animais num incêndio.
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Zoonoses e “uma só saúde”
Artigo de Liliana Vaz de Carvalho. Mulher. Mãe. Médica Veterinária. Exerce funções na Câmara Municipal de
Braga. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define zoonoses como “Doenças ou infeções naturalmente
transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos” (OMS, 2016).
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Mais de metade das famílias tem animais de estimação
O Sistema de Identificação de Animais de Companhia já reúne 2,75 milhões de registos. As contas são do ministro
do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que anunciou, ontem no Parlamento, um financiamento de 10
milhões de euros para investimentos na área do bem-estar animal.
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Utilização europeia de antibióticos na produção animal é menor que em humanos
O mais recente relatório da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA, sigla em inglês), da Agência
Europeia de Medicamentos (EMA, sigla em inglês) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das
Doenças (ECDC, sigla em inglês) revela que o uso de antibióticos na produção animal diminuiu, sendo
atualmente ainda menor que a utilização em humanos.
VETERINÁRIA ATUAL

“A alimentação sustentável é uma equação multivariada”
“Qual é a alimentação mais sustentável?” A resposta é: várias! Falámos * com dois especialistas que sublinham
que a alimentação é um elemento “muito complexo”, pelo que há vários caminhos para a sustentabilidade.
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Mais de metade das famílias tem animais de estimação
Mais de metade das famílias portuguesas tem animais de estimação. O Sistema de Identificação de Animais de
Companhia já reúne 2,75 milhões de registos.
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Governo atribui 10 milhões de euros para bem-estar dos animais de companhia
O ministro do Ambiente anunciou hoje, no parlamento, a atribuição, este ano, de financiamento “na ordem dos
10 milhões de euros” para investimentos em bem-estar dos animais de companhia, desenvolvidos através das
autarquias locais e das associações.
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Utilização europeia de antibióticos na produção animal é menor que em humanos
O mais recente relatório da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA, sigla em inglês), da Agência
Europeia de Medicamentos (EMA, sigla em inglês) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das
Doenças (ECDC, sigla em inglês) revela que o uso de antibióticos na produção animal diminuiu, sendo
atualmente ainda menor que a utilização em humanos.
VETERINÁRIA ATUAL

FVE e EPRUMA estão contra proposta europeia para restringir uso de antimicrobianos
A Federação dos Veterinários da Europa (FVE) e a European Platform for the Responsible Using of Medicines in
Animals (EPRUMA), em declarações separadas, explicaram a importância dos antibióticos veterinários para a
saúde animal, em resposta à proposta aprovada pelo Parlamento Europeu de restringir o uso de antimicrobianos
veterinários, avança o Portal Veterinária.
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Levantamento nacional de animais errantes é pedido pela OMV
Um levantamento nacional dos animais errantes é o desejo do bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários
(OMV), Jorge Cid. O pedido é feito para evitar a repetição da tragédia vivida há um ano em Santo Tirso, com a
morte de dezenas de animais num incêndio, avança a Visão.
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