
 

 

 

 

 

 

A lista I defende uma associação pro-activa, independente e inclusiva dos médicos 

veterinários (MV) de equinos com carteira profissional em Portugal. Tem como um dos 

objectivos principais a união dos MV de equinos, para que juntos e concertados 

possamos ter maior representatividade junto dos organismos oficiais que são 

indispensáveis à nossa actividade clínica dentro da norma legislativa do país. Para além 

disso, tendo em conta o desenvolvimento societal da última década, a lista I pretende 

antecipar-se e ser um órgão consultivo sobre o bem-estar dos equinos em Portugal. O 

desenvolvimento de competências técnicas e pessoais através de apoio e acções de 

formação será outro dos objectivos a que esta lista se propõe. 

Assim sendo, a LISTA I propõe-se a: 

1. Desenvolvimento de uma página web com uma área reservada para os sócios e 

dinamização das redes sociais com conteúdos actuais e pertinentes. 

2. Aumento da representatividade junto da OMV. 

3. Esclarecimento da figura do médico veterinário de ambulatório junto da OMV. 

4. Contribuição para a viabilização da compra do medicamento veterinário pelas 

empresas de prestação de serviços médico-veterinários na ausência de um CAMV. 

5. Contribuição para a agilização das AUE na aquisição de medicamentos de 

interesse, sobretudo para a clínica de equinos. 

6. Contribuição para um solucionamento sustentável para o licenciamento de 

equipamento radiológico para os veterinários em regime ambulatório em conjunto com 

a OMV. 

7. Contribuição para um solucionamento sustentável para os resíduos hospitalares 

em regime ambulatório. 

8. Desenvolvimento de uma comissão de bem-estar dos equídeos. 

9. Manutenção da parceria com a FEP no âmbito da formação de veterinários, 

treinadores e proposta de colaboração ao nível da consultoria do bem-estar animal no 

âmbito do desporto equestre. 

10. Manutenção das parcerias com a FVE (Federation of Veterinarians of Europe) e 

outras associações de MV de equinos, assim como descontos nos respectivos 

congressos. 
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11. Actualização do modelo de relatório do exame em acto de compra em português 

e inglês com adopção de directrizes utilizadas com sucesso por outros países na 

avaliação radiológica. Formação dos sócios APMVE e uniformização de critérios relativos 

a este tema. 

12. Agilização do licenciamento de centros de reprodução equina junto da DGAV. 

13. Aposta na formação contínua através da realização de um congresso anual da 

APMVE. 

14. Desenvolvimento de uma plataforma de apoio jurídico para sócios da APMVE. 

15. Esclarecimento sobre o funcionamento e articulação dos centros hospitalares 

das escolas de medicina veterinária com os MV de equinos privados, por forma aos 

primeiros poderem desenvolver a casuística necessária sem que os segundos se sintam 

prejudicados. 

16. Transparência em todas as acções desenvolvidas pela direcção de modo a 

integrar e envolver todos os associados nos processos de resolução 

 

Apresentamos de seguida os candidatos aos órgãos da Lista I. 
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DIRECÇÃO 

PRESIDENTE Mónica Mira 

TESOUREIRO Constança Moreira da Fonseca 

SECRETÁRIO Inês Leal Reis 

VOGAL Nuno do Carmo 

VOGAL Madalena Cardoso 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE Elisa Bettencourt 

1º SECRETÁRIO Mário Cotovio 

VOGAL Cecília Leal 

CONSELHO FISCAL 

PRESIDENTE Miguel Bliebernicht 

VOGAL Pedro Pinto Bravo 

VOGAL Marta Usón 

SUPLENTE João Trigueiros 

 

 

Évora, 28 de Maio de 2021 


