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Núcleo de Gestão
Divulgação das Assembleias Gerais (ao longo do ano letivo)
A divulgação da XIII AG ordinária decorreu através das redes sociais, durante a qual se
criou um evento para significar a importância desta data e se convocaram todos os
estudantes de Medicina Veterinária, partilhando ainda com os mesmos a convocatória e
documentos a ser analisados. No entanto, apesar da resposta obtida ser positiva online,
durante a data não se verificou adesão dos estudantes.
Pretendemos reiniciar a divulgação com mais intensidade, antecipação e foco na próxima
Assembleia Geral, transmitindo a informação de forma objetiva e elucidativa, incitando a
presença de mais estudantes interessados.
Parcerias e Associações (ao longo do ano letivo)
Foram estabelecidos contactos com a Royal Canin (que demonstrou interesse primário
em estabelecer uma parceria anual), Improve International (que está, de momento, a
analisar o plano de atividades para selecionar que atividades irá financiar) e os
laboratórios INNO (dos quais ainda não foi obtido feedback). Estão ainda a ser revistas
internamente as parcerias com a Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) e Nobox, que
serão renovadas no decorrer do segundo semestre.
Representação externa (ao longo do ano letivo)
❖ International Veterinary Students Association (IVSA)
A DFAMV do mandato 2019/2020 marcou presença no 68º Congresso da IVSA, realizado
na Croácia entre os dias 21 de julho e 1 de agosto de 2019, no qual estabeleceu novos
contactos para a realização dos Intercâmbios Internacionais e divulgou projetos a
decorrer ao longo do ano (organizados não só pela FAMV, mas também pelas AAEEs
por ela representadas). Esta representação foi essencial para colocar Portugal como
uma referência para os restantes membros da IVSA, como se verificou pelos vários
pedidos de Intercâmbios que têm vindo a ser colocados desde então.
❖ Ordem dos Médicos Veterinários (OMV)
Estava planeada uma reunião com a OMV no dia 4 de dezembro, no entanto a mesma
não foi realizada devido a falta de confirmação da hora por parte da mesma; face a esta
condição, a reunião está de momento a tentar ser remarcada. O Núcleo da DFAMV tem
vindo também a acompanhar o processo eleitoral, atentando especialmente às propostas
de trabalho de ambas as listas e elementos presentes em cada uma, mantendo-se
imparcial.
❖ Fórum Nacional de Estudantes de Saúde (FNES)

Tendo já marcado presença nas reuniões deste órgão do associativismo e auxiliado na
concretização da Moção sobre Saúde Mental (apresentada em sede do ENDA), os
elementos do Núcleo da DFAMV têm vindo a aproximar-se das restantes áreas da Saúde
e seus representantes. Inclui-se nos objetivos futuros da DFAMV auxiliar na divulgação
de projetos interdisciplinares (através da página do FNES), a organização de uma das 3
Sessões Descentralizadas (a decorrer no ICBAS, em Dezembro) e a aquisição de um
consultor científico para um estudo a realizar pela Comissão de Trabalho para a
Pedagogia e Formação deste fórum.
❖ Encontros Nacionais de Dirigentes Associativos (ENDA)
Até ao momento, a FAMV já esteve representada nos ENDA Porto (15 e 16 de junho) e
Viseu (7 e 8 de setembro), tendo no mais recente participado na elaboração e
esclarecimento da Moção sobre Saúde Mental (desenvolvida em conjunto com os
restantes membros do FNES), como anteriormente referido. Estão, de momento, a ser
desenvolvidos mecanismos para que a FAMV possa, mais uma vez, marcar presença no
ENDA (em Coimbra, nos dias 14 e 15 de dezembro).
❖ Conselho Nacional da Juventude (CNJ)
O Núcleo de Gestão da DFAMV tem vindo a acompanhar o desenvolvimento das
tomadas de posição e atividades do CNJ, não se envolvendo diretamente com as
mesmas. Será necessário aprofundar esta questão e avaliar a necessidade de manter o
compromisso com a entidade, na ausência de benefícios que se tem verificado.

Departamento de Bem-Estar Animal e Saúde
Pública
Quizzes
No dia 26 de agosto foi publicado, no Instagram e no Facebook, o primeiro Quiz do
presente mandato, composto por 11 questões de escolha múltipla relacionadas com as
patologias mais relevantes das abelhas. A plataforma escolhida para a realização deste
questionário foi a “Quizmaker” uma vez que permitia não só a partilha do quiz como o
envio das respostas ao mesmo para o respetivo e-mail do departamento. Para além
disto, esta plataforma fornece, ao longo do quiz e, no final do mesmo, as respostas
corretas a cada pergunta. O quiz manteve-se acessível durante cerca de um mês e
durante este período foi partilhado/divulgado pela Federação Académica de Medicina
Veterinária (FAMV) sucessivas vezes.
Com a elaboração deste quiz, o Departamento de Bem-Estar Animal e Saúde Pública
(DBEASP) pretendeu avaliar qual a perceção e conhecimento dos estudantes de
medicina veterinária e comunidade geral relativamente ao tema em questão. A Apicultura
encontra-se em crescimento exponencial e raramente são divulgadas fontes de
informação sobre abelhas. Deste modo, optou-se por abordar o tema de forma lúdica e
interativa sob a forma de um quiz.
Esta atividade resultou da colaboração entre o DBEASP e o Departamento de
Comunicação e Imagem (DCI). Este último criou o cartaz para a publicação do quiz e
partilhou o mesmo nas redes sociais Instagram e Facebook.
Uma das principais dificuldades foi encontrar uma plataforma online que permitisse a
elaboração de um quiz sem qualquer tipo de custo para a FAMV. A maioria das
plataformas encontradas necessitavam de fidelização por um período mínimo de um
mês, caso contrário não permitiam a partilha através de link. A plataforma Formulários
da Google foi escolhida para a realização do quiz, uma vez que não requer qualquer tipo
de pagamento para utilização da mesma e por ser versátil no que toca à edição das
perguntas. Para além disto, uma das vantagens desta plataforma é o facto de permitir a
obtenção imediata das respostas corretas às perguntas elaboradas e ainda a análise
estatística das mesmas. Em contrapartida, o quiz não obteve a abrangência pretendida
- tendo apenas obtido um total reduzido de 35 respostas (apesar de toda a divulgação e
partilhas efetuadas).
A Saúde Pública mais perto de ti
No âmbito desta atividade foi lançado até ao momento um artigo por mês. No mês de
junho foi publicado o primeiro artigo deste departamento. O tema “Animais Errantes” teve
como objetivo sensibilizar a comunidade para a necessidade de agir na presença de
animais de rua para combater este problema e explicar como intervir e quem contactar
em cada situação.
Em julho foi publicado um artigo sobre a Raiva. Com este, pretendeu-se alertar a
população para a ocorrência de casos recentes registados e para reforçar a importância
da vacinação.

Por sua vez, no final do mês de agosto foi lançado o artigo “Vamos chamar as raças
pelas doenças!” que visou informar os leitores sobre as patologias mais comuns para
algumas raças de cães e gatos.
No final do mês de setembro foi lançado o artigo “Listeriose” para informar a população
sobre esta doença e sinalizar alguns casos registados recentemente.
Para o artigo de outubro, foi aprofundado o tema “Head Shaking Syndrome em equinos”.
Neste, foram abordados sucintamente os sinais clínicos mais frequentes nesta síndrome
e tratamentos associados, entre outros assuntos.
No último mês, foi divulgado o artigo “Bem-estar em gatos de interior” que incluiu os
principais cuidados que devem ser adotados pelos tutores de gatos indoor e os riscos
associados à restrição destes animais ao espaço interior.
Esta atividade tem sido desenvolvida em colaboração com o Departamento de
Comunicação e Imagem, que criou os cartazes para a publicação dos artigos e partilhou
os mesmos nas redes sociais Instagram e Facebook. No geral, consideramos que tem
efeitos positivos na comunidade que atinge, pela simplicidade com que se procura
abordar os temas e, em simultâneo, pelo alerta que se pretende para os mesmos.
Proativismo Público
Foi realizada uma reunião via Skype com uma representante do projeto “Eu Cuido” da
Mars & Royal Canin em que se revelou interesse em estabelecer uma parceria com a
FAMV no âmbito de recrutar estudantes para apresentar o projeto nas escolas da sua
área de preferência. Ficámos a aguardar até ao momento o envio dos documentos
referentes ao projeto, inclusive o contrato. No entanto, o DBEASP está a ter muita
dificuldade em comunicar a representante, não tendo as informações necessárias para
o desenvolvimento da atividade. Caso a situação se prolongue, a parceria será
eventualmente reconsiderada.

Departamento de Comunicação e Imagem
Cobertura e edição fotográfica
As vogais deste departamento realizaram a cobertura da última Assembleia Geral, assim
como do III ENEMV (Encontro Nacional de Estudantes de Medicina Veterinária), tendo
divulgado as fotografias o mais prontamente possível.
Efetivamente, faremos com que sejam publicadas com a maior brevidade possível de
modo a continuar a manter os estudantes a par de todas as ocorrências.
Gestão e otimização da página de Facebook, website e Instagram da FAMV
Temos integrado a divulgação de todas as atividades nas três plataformas disponíveis
(Facebook, Instagram e site) de modo a chegar a um maior número de estudantes.
Consideramos, uma vez mais, a utilização conjunta um benefício para a divulgação das
atividades e demais projetos, pois temos denotado um aumento do número de
visualizações e interações, principalmente nas redes sociais.
Calendário
As vogais do departamento têm divulgado mensalmente o calendário com as atividades
de todas as associações de estudantes. Contudo, tem sido maioritariamente o DCI a
procurar as atividades e não os coordenadores das respetivas Associações de
Estudantes a enviar as informações, contrariamente ao que ficou acordado na última
Assembleia Geral Ordinária.
Cartazes
A divulgação através de cartazes e/ou eventos é a melhor forma de chegar aos
estudantes que esta federação representa.
Foram realizados vários cartazes, seja em sequência (como para o III ENEMV,
CEMVEF’s, Intercâmbios Internacionais, Webinars e Envolve-te!) ou pontuais como os
artigos do Departamento de Bem-Estar Animal e Saúde Pública e pedidos de divulgação
pontuais pelas entidades parceiras.

Departamento de Cooperação Internacional e
Estágios
Curtos Estágios Médico-Veterinários em Férias (CEMVEF’s)
Os CEMVEFs de Verão, à semelhança de mandatos anteriores, decorreram no período
de verão (de 5 de agosto a 15 de setembro), tendo cada estágio a duração de pelo menos
7 dias. O concurso de colocação dos candidatos ocorreu de 12 a 27 de julho tendo sido
um curto intervalo de tempo uma vez que o mandato se iniciou nos últimos dias de maio.
Mesmo assim, obteve-se um total de 54 inscrições, estando este número dentro do
esperado.
Elaborou-se um questionário de satisfação, enviado por email no final desta atividade
aos participantes com o intuito de melhorar as próximas edições. Foram obtidas 30
respostas, tendo sido de uma forma geral, positivas, sendo que cerca de 97%
aconselharia os CEMVEF’s a um colega. A fim de enriquecer as próximas edições e a
pedido dos participantes, aconselhamos a procurar aumentar o número de
clínicas/hospitais de animais de grande porte; no entanto, a falta destas entidades na
lista deve-se principalmente à falta de resposta por partes destes quer por e-mail, quer
por contacto telefónico (uma vez que obtivemos três respostas positivas de vinte e cinco
entidades com a vertente animais de grande porte).
Intercâmbios nacionais e internacionais
Para este evento contámos com a colaboração de parte dos membros associados da
Federação Académica de Medicina Veterinária (FAMV) (FMV-UL, ICBAS, FMV-ULHT e
UTAD). De referir que diversas International Veterinary Students Association (IVSA) (tais
como Grécia, Alemanha, Roménia, Suíça, África do Sul, França, entre outras) mostraram
interesse em estabelecer parcerias, principalmente após representação externa no 68º
Congresso da International Veterinary Students’ Association, que decorreu na Croácia.
No entanto, devido a discordância de datas, foram decididos 4 destinos diferentes, tendo
sido feito parceria com as IVSAs de Konya, Surrey, Berlim e Thessaloniki.
A fim de esclarecer sobre o papel da IVSA e os intercâmbios proporcionados por esta
associação realizaram-se “Sessões de Esclarecimento” em todas as faculdades onde é
lecionado o Mestrado Integrado de Medicina Veterinária do país, as quais a adesão
variou de faculdade para faculdade, desde quinze até zero participantes.
Prevêem-se 4 fases de inscrições das quais 3 já ocorreram, tendo os respetivos números
de inscritos sido 45 (1ª fase), 19 (2ª fase) e 6 (3ª fase).
Este ano o Departamento pretende ainda investir em Intercâmbios Nacionais, com a
colaboração do Departamento de Educação Médico-Veterinária (DEMV), tal como
apresentado em plano de atividades. Tendo em conta o pouco tempo sobrante para a
organização desta atividade, decidimos iniciar a sua organização em janeiro de 2020,
para que o evento ocorra em abril e as inscrições em março.

Banco de voluntariado
A lista de locais será atualizada ao longo do 2º semestre do presente ano letivo.

Departamento Cultural e Recreativo
III ENEMV (Encontro Nacional de Estudantes de Medicina Veterinária)
A edição deste ano realizou-se no fim de semana de 4, 5 e 6 de outubro, em Coimbra.
Contou com 154 participantes, que se inscreveram ao longo de 3 fases. Este evento
desenvolveu-se com uma Comissão Organizadora de 15 elementos, divididos em 5
grupos: logística, alojamento, patrocínios, atividades diurnas e atividades noturnas.
No primeiro dia, as atividades tiveram início às 17 horas nos Jardins da Associação
Académica de Coimbra (AAC) e tiveram um caráter mais lúdico, tendo contado, entre
outras, com um torneio de beer pong (com elevada adesão) e com uma atuação da
VETuna – Tuna Mista da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa.
As atividades terminaram por volta das 2 horas da manhã do dia 5, tendo os participantes
recolhido à Escola Secundária José Falcão, onde se realizou o alojamento durante as
duas noites.
O dia de sábado tinha sido pensado com uma componente mais formativa, estando nele
condensadas as quatro palestras e os sete workshops disponíveis. À exceção do
workshop “Eco e Repro/Gestão do bem-estar do efetivo”, que teve lugar na Quinta da
Capa Rota, todas as atividades do período diurno decorreram na Escola Universitária
Vasco da Gama. De forma geral, todos decorreram da melhor forma, tendo as atividades
diurnas terminado por volta das 17h. Seguidamente, os participantes deslocaram-se ao
local de alojamento, tendo depois partido para jantar no restaurante Liga dos
Combatentes. Após a refeição, teve início o “rally tascas”, que contou com uma adesão
quase completa dos participantes.
No domingo, os participantes deslocaram-se ao Jardim da Sereia para almoçarem e,
posteriormente, seguirem viagem para os respetivos destinos.
Em suma, somos da opinião de que o III Encontro Nacional de Estudantes de Medicina
Veterinária correspondeu às expetativas criadas, melhorando exponencialmente os
defeitos apontados no ano transato (nomeadamente, nas áreas formativas) e mantendo
um excelente nível no que toca às atividades lúdicas. É de notar que a alimentação
fornecida pela empresa Bite my lunch (disponibilizada para os almoços dos dias 5 e 6)
ficou aquém do esperado em termos de quantidade das porções individuais e qualidade,
uma vez que algumas das sandes reservadas para domingo se encontravam
inconsumíveis. Recomenda-se a manutenção do número de elementos e estruturação
dos grupos e trabalho da Comissão Organizadora.
Promoção de workshops
Um dos objetivos deste departamento é contribuir ativamente para uma formação prática
complementar à obtida pelos estudantes nos períodos letivos. Assim sendo, propomosnos a realizar um workshop in situ, durante o fim de semana de 14 e 15 de março, em
colaboração com o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens
(CERVAS), localizado em Gouveia, na Serra da Estrela. Tendo contactado o Dr. Ricardo
Brandão, responsável pela realização de atividades no CERVAS, ficou acordado que as
datas sugeridas serão adequadas e está, de momento, a ser discutido um orçamento
que permita a inscrição dos estudantes a custo reduzido e com o máximo de intervenções
possíveis.

Departamento de Educação Médico-Veterinária
Avaliação do plano de estudos
No dia 25 de novembro de 2019, pelas nove horas, decorreu a reunião com a docente
representante do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV) no Conselho
Pedagógico do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com o intuito de divulgar
os resultados da Avaliação do Plano de Estudos do Mestrado Integrado em Medicina
Veterinária (MIMV) em Portugal. Esta reunião contou com a presença da Professora
Doutora Ana Colette Maurício, onde foram apresentadas e discutidas as principais
conclusões, nomeadamente as disciplinas opcionais, acessos às aulas que se localizam
em Mindelo, entre outras. A reunião foi positiva e foi assegurado pela Professora que já
estão a ser implementadas medidas no sentido de colmatar os pontos identificados, uma
vez que muitos são também exigidos para as provas de acreditação, para as quais se
preparam. Relativamente às sugestões relacionadas com o Plano de Estudos, a docente
informou que estas não poderão ser abordadas de momento devido à acreditação da
A3ES. A Professora deu os parabéns pelo trabalho realizado, informando que iria
partilhar os resultados com todos os membros (docentes e alunos) do Conselho
Pedagógico.
Webinars
O primeiro webinar decorreu no dia 24 de outubro de 2019, com o tema “Experiência
Clínica em Cardiologia de Pequenos Animais em Abu Dhabi”, tendo-se iniciado pelas 21
horas, através da plataforma Twitch e prolongando-se até às 22 horas e meia. Durante
a primeira hora, o Dr. José Sacadura Botte fez uma breve introdução aos Emirados
Árabes Unidos, bem como ao centro de referência onde trabalha, dando a conhecer as
condições existentes e as patologias cardíacas mais frequentemente encontradas nos
seus pacientes. Ao longo desta, também foram feitas referências aos métodos de
diagnóstico disponíveis e a melhor altura para recorrer a cada um. Posteriormente, surgiu
mais meia hora de questões por parte dos participantes sobre o estilo e qualidade de
vida de um médico veterinário em Abu Dhabi, as oportunidades de emprego e a facilidade
em estagiar neste local. O webinar foi um sucesso e contou com a assistência de 61
pessoas.
Durante o mês de novembro, também pudemos contar com a colaboração da Drª Maria
Isabel Pereira para um Webinar referente à sua experiência em “Medicina da
Conservação e Clínica de Animais Selvagens, na Bolívia”, no dia 19 de novembro de
2019, pelas 21 horas e até às 22 horas e meia. Este webinar demonstrou-se igualmente
um sucesso, contabilizando a assistência de 51 pessoas. Foram abordados temas com
a logística do Santuário de Custódia Silvestre no Parque Ambue Ari, a sua perspetiva
sobre a conservação das espécies resgatadas e como foi a sua adaptação a um novo
país, a Bolívia. A pedido de vários interessados, o Webinar ficou disponível na página da
FAMV, na plataforma Twitch, durante 14 dias para toda a comunidade.
Por fim, no mês de dezembro, poderemos contar com mais um webinar dado pelo Prof.
Dr. Spyridon K. Kritas sobre a sua “Experiência em Doenças Infecciosas em Suínos, na

Grécia”, que irá decorrer no dia 19 de dezembro de 2019, pelas 19 horas, terminando
por volta das 20 horas e meia.
Envolve-te!
O evento associativista Envolve-te! foi efetivamente iniciado, durante o mês de setembro,
tendo sido divulgado um formulário com o intuito de avaliar as preferências dos alunos
nos moldes para que este aconteça. Este formulário foi encerrado no dia 1 de novembro
de 2019, tendo contado com 122 respostas dos alunos das várias Universidades do País.
Os resultados que puderam ser extrapolados indicaram que a maior parte dos alunos
(96,7%) teria interesse em receber este tipo de formação, tendo sido definido que iria
decorrer durante um fim-de-semana (com as refeições incluídas) (42,6%), no mês de
março (56,6%). Para além disto, as áreas de maior interesse a serem exploradas no
evento seriam a comunicação (68%), a gestão de tempo (63,1%), reconhecer a melhor
maneira de lidar com situações controversas (62,3%), gestão de negócios (54,9%),
trabalho de equipa (50,8%) e motivação (45,1%). Por fim, e tendo em conta que as
respostas referentes ao local onde o evento irá decorrer foram as mesmas para as
cidades de Lisboa do Porto, foi decidido em reunião de Direção que o evento iria decorrer
em Lisboa. Ainda referente a este evento, no dia 28 de novembro de 2019, foram abertas
as inscrições para que fossem, posteriormente, selecionados quatro membros para a
Comissão Organizadora do evento.
De momento, estão abertas as inscrições para a Comissão Organizadora do Envolve.te!,
cuja função já está estipulada e dentro da qual será dada preferência a estudantes da
cidade de Lisboa - de modo a reduzir custos com alojamento e deslocações.

