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Quem Somos?
A Federação Académica de Medicina Veterinária (FAMV) é a
organização que representa todas as Associações Académicas e
Estruturas Estudantis (AAEE) das escolas de Medicina Veterinária, em
Portugal, sendo os seus membros:
• AEEUVG;
• AEFMV;
• AEICBAS-UP;
• AEMV-UTAD;
• AEMV FMV-ULHT;
• AEMVUE.
A FAMV é constituída pelos seus órgãos sociais: Mesa da Assembleia Geral
(MAG), Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e a Direção, sendo esta última
constituída pelo Núcleo de Gestão (Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro) e
pelos seguintes departamentos:
• Departamento de Bem-Estar Animal e Saúde Pública (DBEASP);
• Departamento de Cooperação Internacional e Estágios (DCIE);
• Departamento de Educação Médico-Veterinária (DEMV);
• Departamento Cultural e Recreativo (DCR);
• Departamento de Comunicação e Imagem (DCI).
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Onde nos podes conhecer?

www.famv.pt

@FAMVeterinaria

@famveterinaria
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Carta aos Caloiros

BEM VINDOS
Em primeiro lugar, a FAMV quer dar-te os parabéns! Tenhas chegado agora
ao curso com que sonhavas desde tenra idade, ao curso em que, finalmente, te
sentes em casa, ou que não faças ideia alguma como é que o teu caminho e o da
Medicina Veterinária se cruzaram.
Sabemos que a faculdade pode parecer todo um mundo.... difícil. Os
horários vão ser diferentes, as pessoas que te rodeiam no dia-a-dia vão ser
outras, e as saudades da família com quem até perdeste a paciência algumas
vezes durante as férias, vão começar a apertar um bocadinho todos os dias. As
aulas vão começar bem cedo pela manhã, as épocas de exames vão ser exigentes
e as apresentações e trabalhos vão deixar-te sem dormir. Mas é aqui, nesta
confusão toda, que vais aprender mais, descobrir mais, fazer mais! É no meio do
“parece que não tenho tempo para nada” que vais ser capaz do que nem sequer
imaginavas e fazer amizades para a vida.
Dizer-te ainda, futuro(a) Médico(a) Veterinário(a), que nesta profissão
somos uns S-O-R-T-U-D-O-S! Já viste que podemos fazer de quase, quase tudo?
Desde cirurgias, a investigação. Desde focar-nos no tratamento de um animal
individualmente, até tratar populações inteiras! E se achas que é muito,
multiplica isto pelas espécies todas que existem!
Por isso, caro agora estudante do melhor curso, queremos dar-te os
parabéns, deixar votos de muito sucesso, e dizer-te que podes contar sempre
com a FAMV.

Melhores cumprimentos,
DFAMV 18/19
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One Health
Nos últimos anos, muito se tem debatido sobre os problemas relacionados
com a resistência a antimicrobianos, a poluição ambiental e o aumento da
incidência de doenças multifatoriais e crónicas.
As alterações climáticas, a desflorestação de terrenos, o aumento da
população humana e animal, bem como as movimentações das mesmas causam,
em conjunto, graves problemas para a biodiversidade e ecossistemas,
relacionando-se, nomeadamente com doenças zoonóticas e o reaparecimento
destas.
One Health é um conceito que relaciona, de forma íntima, a Saúde Humana,
a Saúde Animal (tanto animais domésticos, como silvestres) e o Ambiente, com o
objetivo de incentivar a procura de respostas a zoonoses emergentes, cuidar da
integridade dos ecossistemas e a conservação da biodiversidade.
Este conceito surge como tentativa da implementação de uma estratégia
global em diversos setores tentando promover a interdisciplinaridade, coexistência
e evolução de seres com o ambiente.
Perante a perda de biodiversidade, as alterações climáticas, o esgotamento
dos serviços ecológicos e exponencial crescimento das populações, vários
colaboradores ambientais e sociais unem-se para a resolução destes problemas,
atuando com base na tríade Homem-Animal-Ambiente.
O médico veterinário desempenha, assim, um papel fundamental no
controlo de agentes zoonóticos, através da implementação de medidas profiláticas
e preventivas nos animais domésticos, bem como no controlo das espécies
silvestres e exóticas. Além disso, é ainda fundamental a presença de médicos
veterinários no que diz respeito à higiene e segurança alimentar de alimentos
derivados de produtos animais, bem como no controlo do transporte de animais e
controlo epidemiológico destes agentes zoonóticos, de modo a prevenir crises
sanitárias de saúde pública.
Deste modo, um dos maiores desafios da One Health é a falta de
comunicação entre as diferentes ciências como a Medicina Humana, Medicina
Veterinária, Agronomia e Ecologia e a Sociedade.
Sabe mais sobre One Health em www.famv.pt .
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O ENEMV está aí!
O Encontro Nacional de Estudantes de Medicina Veterinária
(ENEMV), está de volta!
Este evento irá realizar-se em Aveiro, nos dias 5,6 e 7 de
outubro de 2018. Um evento que inclui palestras, alojamento e
atividades noturnas, mas acima de tudo demarcado por reunir
estudantes de todos os cantos do nosso país.

De que estás à espera?
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