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CONCLUSÕES 

 
 
 Os médicos veterinários dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, 
presentes no X Encontro de Médicos Veterinários destas regiões, reunidos em 
Fuerteventura, de 27 de Setembro a 2 de Outubro de 2001, ultimados os trabalhos, 
conferências e comunicações, conforme previsto na programação correspondente, 
concluíram o seguinte: 
 
 1 - Os médicos veterinários devem desempenhar um papel fundamental no 
controlo, comércio, tratamento e recuperação da saúde das espécies exóticas, 
favorecendo a sua integração no meio ambiente natural que lhes corresponde e 
zelando pelo cumprimento da legislação vigente relativa à protecção e bem-estar 
dos animais. 
  
 2 - Concordamos em que a insularidade é um grave inconveniente para o 
desenvolvimento pecuário das nossas regiões, pelas dificuldades inerentes ao 
transporte dos alimentos e produtos pecuários.   

Instamos as autoridades a estabelecer medidas correctoras efectivas que 
possibilitem o acesso aos mercados em igualdade de condições com o resto dos 
cidadãos da U.E. 
 Contudo, este inconveniente torna-se numa vantagem desde o ponto de 
vista sanitário já que, com medidas adequadas, permite o controlo e a erradicação 
das doenças que afectam o gado destes arquipélagos. 
 
 3 - As técnicas reprodutivas baseadas na inseminação artificial e no 
transplante de embriões no gado, particularmente no caprino, constituem uma 
ferramenta de primeira ordem para melhorar e incrementar a rapidez de selecção e 
conservar o património genético.  
 A investigação neste campo deve ser promovida até alcançar resultados 
óptimos, economicamente rentáveis, que permitam o seu uso corrente nas 
explorações pecuárias. A exportação de material genético de alta selecção - sémen 
e embriões – pode constituir uma considerável fonte de rendimento para estas 
explorações.  

Por tudo isto, recomendamos o investimento público na investigação destas 
técnicas e o estabelecimento de centros de selecção zootécnica, para melhoria da 
sua aplicação. 
 

 
4 - A planificação das políticas e planos de desenvolvimento pecuário 

requerem um amplo consenso e participação de todos os sectores implicados: 
produtores, veterinários, serviços auxiliares, administração e consumidores, 
explicitando as funções e competências de cada um deles, garantindo a igualdade 
de oportunidades e a livre iniciativa dos produtores.  

 
5 - O aparecimento de doenças de grande importância no gado, tais como a 

Encefalopatia Espongiforme bovina (EEB), a Tuberculose e outras zoonoses, com o 
desaparecimento das fronteiras internas da U.E. e a globalização dos mercados, 
tem vindo a reafirmar a importância do médico veterinário no controlo da cadeia de 
produção de alimentos, para garantir a segurança alimentar. 
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O intenso transporte, manipulação e conservação de alimentos, com 

sucessivas reformulações de lotes e mudanças de transporte das mercadorias com 
origem ou destino nas regiões insulares, obriga a um maior controlo veterinário de 
todo o processo, pelo que as administrações devem dotar os seus serviços dos 
meios humanos e materiais necessários para garantir que esse controlo seja eficaz. 

 
6 - Considerando a importância e consolidação dos nossos encontros, e os 

aspectos comuns do exercício da profissão veterinária nas regiões insulares, 
decidimos criar a “ASOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA 
MACARONÉSIA”, delegando na Comissão Instaladora eleita para o efeito quantas 
acções sejam necessárias para dotá-la de estatutos e personalidade jurídica 
própria. 

A citada Comissão é formada pelos seguintes colegas: 
 

Presidente:   João Carlos dos Santos de França Dória                             Madeira 

Secretário:   Fernando Manuel M. Perestrelo dos Santos           Madeira 

Tesoureiro:              José Eusébio Faria Temtem                                      Madeira 

Vice-presidentes:                           Manuel Fernando Ramos de Vargas Açores 

                             Francisco Cabrera Suárez                                           Canárias 

                             M.ª Imaculada Conceição M. Évora Silva    C. Verde 

Vogais:                         José Machado de Freitas Dias Açores 

                            Dolores Margarida de Almeida Botelho                      Açores 

 Luís Carlos Martins Macio                                         Açores 

                         Miguel Batista                                                             Canárias 

                            Noemí Rodríguez Dorta                                              Canárias 

                            Casto Berriel Martínez                                              Canárias 

 
7 - Congratulamo-nos pela presença da delegada da República de Cabo 

Verde e esperamos que se incremente a presença de colegas deste país irmão nos 
próximos encontros. 

 
8 - Finalmente, ficou decidido que o próximo encontro de médicos 

veterinários irá realizar-se na Ilha da Madeira, no próximo mês de Julho de 2002, 
pelo que neste acto se faz a entrega do nosso símbolo, o centauro com a serpente, 
ao colega João Dória para que o detenha, como é costume, até essa data. 

 
 
 
 

              Fuerteventura, 2 de Outubro de 2001 
 
 




