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CONCLUSÕES 

 

Os Médicos Veterinários dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, presentes no I 

Congresso dos Veterinários da Macaronesia e XI Encontro dos Médicos 

Veterinários dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, reunidos no Funchal de 21 

a 26 de Julho de 2002, abordaram os seguintes temas: 

 

1 - De acordo com o ponto n.º 6 das conclusões do X Encontro dos Médicos 

Veterinários dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, realizado em Fuerteventura, nas 

Ilhas Canárias, de 27 de Setembro a 2 de Outubro de 2001, efectuou-se a Assembleia 

Geral Constituinte da Associação dos Veterinários da Macaronesia e procedeu-se à 

aprovação dos respectivos Estatutos, os quais foram aprovados por unanimidade e 

aclamação. Esta Associação tem como fins fundamentais o fomento de conhecimentos e a 

valorização das actividades veterinárias nestas Regiões, como agente do seu 

desenvolvimento científico, técnico, económico e social. Cabe-lhe também promover a 

realização de trabalhos científicos de interesse comum, na busca de soluções partilhadas a 

serem apresentadas em futuros eventos. 

 

2 - Assim, e por unanimidade, foram eleitos, para os órgãos sociais da Associação 

dos Veterinários da Macaronesia, relativamente ao triénio 2002-2005: 

 

Assembleia Geral:  

Presidente: João Carlos dos Santos de França Dória 

Secretário: José Manuel Correia Fernandes da Fonseca 

Vogal: Maria Celeste Costa Bento 

Direcção:  

Presidente: Fernando Manuel Mendonça Perestrelo dos Santos 

Secretário: Rosalina Maria Gaspar Rosário Coelho 

Tesoureiro: José Eusébio Faria Temtem 

 

 

Conselho Fiscal:  

Presidente: Fátima Maria Drummond de Freitas de Sousa 

Secretário: Eduardo António Capeans Teixeira 

Relator: Maria da Paz Jardim de Gouveia 
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3 - Os participantes neste Congresso reafirmaram a disposição de continuar a 

assumir integralmente o seu papel interventor e dinamizador nos processos de 

salvaguarda da Saúde Pública, através da avaliação e controlo da Segurança dos 

Alimentos. 

 

4 - Uma vez que os Médicos Veterinários contribuem activamente para a produção, 

transformação e distribuição dos produtos de origem animal, e, porque lhes estão 

atribuídas importantes responsabilidades no domínio da Higiene e Segurança Alimentar, 

sublinha-se a sua inquestionável preparação técnico-científica para o desenvolvimento e 

implementação de Sistemas de Avaliação, Gestão e Comunicação dos riscos sanitários. 

Ainda neste domínio, os Médicos Veterinários consagram os princípios da 

independência e da excelência dos organismos de coordenação, em matéria de Segurança 

Alimentar e reafirmam a função decisiva da comunicação, em situações de risco potencial, 

a qual deverá ser feita de uma forma clara e pragmática, no sentido da criação de um 

clima geral de confiança, com vista a se acautelarem devidamente as múltiplas vertentes 

que envolvem a informação veiculada e, deste modo, evitarem as distorções 

especulativas. 

 

5 - Relevam o interesse e a importância do desenvolvimento de estudos e 

caracterização de produtos regionais, como são exemplos o "Requeijão Madeirense" e 

outros, no sentido da integração tecnológica dos saberes populares, e do aproveitamento 

de matérias-primas, com a consequente valorização, enriquecimento e especificidade das 

comunidades rurais. 

 

6 - Consideram que a aposta das Regiões Ultraperiféricas, no âmbito da produção de 

produtos de origem animal, deverá ser direccionada para produtos de reconhecida 

qualidade. 

 

7 - Defendem a utilização de produtos naturais alternativos, designadamente os 

subprodutos da agricultura, na formulação de alimentos compostos para animais de 

produção, na prossecução de um melhor ambiente, não alterando a sua competitividade e 

eficiência nutritivas. 
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8 - Realçam a importância e dinâmica da produção biológica nos tempos actuais e a 

eventual adaptação de estruturas tradicionais, sublinhando o papel deste tipo de produção 

na salvaguarda do meio ambiente, valorização e sustentabilidade das explorações 

pecuárias. 

 

9 - Relativamente à Bovinicultura na Região Autónoma da Madeira, salientam o 

interesse em promover uma estrutura produtiva concentrada em nichos territoriais e 

baseada no aproveitamento dos recursos alimentares locais, utilizando reprodutores de 

vocação leiteira ou mista, em que o leite seria transformado em produtos de maior valor 

acrescentado e os animais constituiriam a base de uma produção de carne com forte cariz 

Regional. Neste contexto, destacam a importância do reforço de colaboração com Região 

Autónoma dos Açores, aproveitando assim, a sua vasta experiência nesta matéria. 

 

10 - No que concerne à Ovinicultura na Região Autónoma da Madeira, julgam ser 

interessante intensificar a criação de animais nas explorações de produção de banana, 

aproveitando a experiência que a Comunidade Autónoma das Canárias tem nesta matéria, 

integrando assim, os ovinos num ciclo proveitoso para ambos os tipos de exploração, 

numa interligação entre a produção pecuária e agrícola, contribuindo desta forma para 

uma paisagem humanizada. 

 

11 - O papel social crescente das espécies animais de "companhia", associado ao 

aumento do número de Médicos Veterinários recém-licenciados, tem vindo a traduzir-se no 

incremento da prestação de serviços clínicos, sendo esta, em muitos casos, a sua única 

saída profissional, pelo que estes Eventos revestem-se de particular importância no que 

concerne à sua actualização e formação permanente. 

 

12 - Consideram que a terapêutica em Medicina Veterinária está a acompanhar a 

evolução tecnológica, tanto na sua vertente farmacológica, como imunológica. Salientam a 

necessidade de, a nível da União Europeia, serem ultrapassadas as constrições 

regulamentares, de forma a permitir a introdução no mercado de um leque terapêutico 

que corresponda às necessidades manifestadas pelos clínicos veterinários. 
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13 - Os representantes da República de Cabo Verde apresentaram um exemplo de 

cooperação internacional através da FAO (Organização Mundial para a Alimentação e 

Agricultura), relativa ao estudo iniciado em 1998 sobre a Peste Suína Africana naquele 

Arquipélago, com particular incidência nas ilhas de Santiago e Maio. 

Salientam, assim, a grande atenção e preocupação das instâncias Internacionais 

para esta doença, a qual constitui um risco permanente para estas Regiões 

macaronésicas, lembrando o surto ocorrido na década de 70, que dizimou o efectivo suíno 

na Região Autónoma da Madeira, no Continente Português e em Espanha. 

 

14 - Consideram o controlo das carraças na ilha do Porto Santo uma medida 

fundamental no âmbito da prevenção das doenças transmissíveis ao homem, tendo em 

vista o bem-estar da sua população e de quem a visita, bem como dos animais. 

 

15 - Decidiram organizar o II Congresso dos Veterinários da Macaronésia na ilha de 

Santiago, na República de Cabo Verde, em Outubro de 2003. 

 

16 - Congratulam-se com o elevado sentido de participação dos congressistas e nível 

técnico-científico das comunicações nas diversas actividades médico-veterinárias, em 

particular na temática regional e aproveitam para agradecer a todos os conferencistas, 

patrocinadores, participantes e colaboradores. 

 

17 - Por último, os Médicos Veterinários presentes no I Congresso dos Veterinários 

da Macaronésia, agradecem ao Governo Regional da Madeira, na pessoa de Sua Excelência 

o Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, todo o apoio dispensado, sem o 

qual não seria possível a realização deste Evento. 

 

Funchal, 26 de Julho de 2002 


	2002 - Conclusões I Congresso os Veterinários da Macaronésia 4
	2002 - Conclusões I Congresso os Veterinários da Macaronésia 3
	2002 - Conclusões I Congresso os Veterinários da Macaronésia 2
	2002 - Conclusões I Congresso os Veterinários da Macaronésia 1

