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João Carvalho: "Mais de metade do orçamento do Instituto da Conservação da Natureza
vem da caça"
João Carvalho, secretário-geral da ANPC lamenta que não se aposte na caça, que está muito
aquém do seu potencial. Enquanto atividade, na produção de carne e no turismo, mas
também na coesão.
DINHEIRO VIVO

Espírito de responsabilidade e compromisso permitiram acordo da PAC, diz ministra da
Agricultura
Ministra da Agricultura considera que acordo de princípio sobre a reforma da PAC foi possível
"com grande espírito de responsabilidade e compromisso" das instituições.
OBSERVADOR

Saúde Animal
Ter um animal de estimação como parte integrante da família é uma experiência
sensacional!
ATLAS DA SAÚDE

Alcançado Acordo sobre a nova PAC: mais justa, mais ecológica, mais flexível
O acordo político provisório alcançado hoje pelo parlamento europeu e pelo conselho sobre
a nova política agrícola comum introduz uma PAC mais justa, mais ecológica, mais amiga dos
animais e mais flexível.
REVISTA VOZ DO CAMPO
REDE RURAL (PT)
AGROPORTAL

Fátima Lopes é a cara da nova campanha de promoção e divulgação da carne de
coelho
A Fátima Lopes é o rosto da nova campanha de promoção e divulgação da carne de coelho,
que foi lançada ontem pela ASPOC – Associação Portuguesa de Cunicultura, com o apoio
da União Europeia.
GAZETA RURAL

Petição para criação de hospital veterinário público é recebida pela Assembleia da
República
O vice-presidente da Assembleia da República, António Filipe, vai receber em audiência
marcada para esta terça-feira, 29 de junho, às 10h, uma petição-pública que conta com 16.371
assinaturas, para a criação de um hospital veterinário público, revelam os responsáveis pela
petição, em comunicado.
MSN PORTUGAL

União Europeia chega a acordo sobre nova PAC • Vila Nova
A última reunião de Ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia no âmbito da
presidência de Portugal, que decorreu na segunda e terça-feira, 28 e 29 de junho, teve como
ponto principal da agenda a reforma da Política Agrícola Comum (PAC).
VILA NOVA

“Nova PAC é negativa para a Agricultura Familiar, para a pequena e média Agricultura
e para a soberania alimentar do País”
Posição é assumida pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que considera, em
comunicado, que “não há justiça numa PAC que elimina explorações e arrasa o rendimento
dos agricultores”.
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Comissão Europeia aprova proposta de cidadãos para fim de gaiolas na criação animal
A Comissão Europeia decidiu aprovar a iniciativa de cidadania europeia "Fim da era da
gaiola" e que fará parte da nova legislação sobre bem-estar animal, no âmbito da Estratégia
do Prado ao Prato, foi anunciado esta quarta-feira.
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Animais de estimação são “família” para 7 em cada 10 portugueses
O inquérito, realizado em abril deste ano, concluiu que mais de 20% dos tutores em Portugal
indicam que o animal de estimação representa um esforço totalmente compensado
quando comparado com todo o bem que traz ao núcleo familiar.
ATLAS DA SAÚDE

