PRESS RELEASE
9as Jornadas do Hospital
Veterinário Muralha de Évora
Évora Hotel
10 e 11 de Março 2017
 3as Jornadas Monte Selvagem – Animais Exóticos| Aves – Cuidados
Veterinários e Bem-Estar, Évora Hotel e Monte Selvagem, 11 e 12 de
Março 2017
 1as Jornadas de Sanidade Cinegética, Évora Hotel 11 de Março 2017
Évora (Março 2017): O Hospital Veterinário Muralha de Évora, em parceria com a Equimuralha, vai realizar
a 9ª edição das Jornadas Hospital Veterinário Muralha de Évora, nos próximos dias 10 e 11 de Março’17 no
ÉvoraHotel.

Este ano, assim como no ano passado, o Monte Selvagem irá juntar-se a estas Jornadas. No dia 11 de
Março no Évora Hotel decorrerá a componente teórica das 3as Jornadas Monte Selvagem em animais
exóticos, seguida de uma visita técnica ao parque, no dia 12 de Março.

Com o objectivo de arriscar e inovar ainda mais, irão decorrer ainda no dia 11 de Março (igualmente no
Évora Hotel) as 1ªs Jornadas de Sanidade Cinegética. Estas Jornadas resultam da parceria do Hospital
Veterinário Muralha de Évora com a WAVES Portugal, uma associação de valorização e formação científica
e técnica de profissionais da gestão e conservação da vida selvagem nos países euromediterranicos.

Estas Jornadas conjuntas, constituem um conjunto de seminários e workshops (que se realizarão
maioritariamente no Évora Hotel) onde serão abordados interessantes temas da actualidade, sempre com
o mesmo objectivo: responder às expectativas de todos os que nos procuram, conjugando elevados
padrões de qualidade nas palestras e inovação.

As Jornadas constituem assim uma oportunidade para que investigadores, técnicos e outros profissionais
dos sectores possam aprofundar conhecimentos, partilhar ideias, analisar e discutir o estado actual do
conhecimento e das perspectivas futuras.

As Jornadas destinam-se à comunidade em geral, a produtores pecuários, criadores e proprietários de
cavalos mas também a médicos veterinários, enfermeiros veterinários, profissionais ligados ao sector dos
zoos, da caça, estudantes e a todos os interessados nestas actividades, que queiram aprofundar os seus
conhecimentos e partilhar ideias, num evento que constituí uma referência a nível nacional.

Os temas para este ano são:
- Ruminantes: Novas Tendências na Produção Pecuária
- Equinos: Apostar no Presente, Planear o Futuro
- Animais Exóticos: Aves-Cuidados Veterinários e Bem-Estar
- Cinegética: Sanidade Cinegética

Em 2017 tentámos desenvolver um programa científico aliciante e com problemáticas e interesses atuais
nestes diversos âmbitos, num evento que já é considerado o maior congresso de Bovinos de Carne em
Portugal, uma referência para todos os profissionais do sector da pecuária extensiva, que, na sua última
edição, reuniu cerca de 500 participantes.
Uma das novidades das 9as Jornadas Hospital Veterinário Muralha de Évora prende-se com a realização de
vários Workshops para produtores pecuários/ criadores cavalos que visam temas bastante úteis e
interessantes e onde os participantes podem privilegiar de sessões mais interactivas.

Ruminantes: Novas tendências na produção pecuária

“Novas tendências na produção pecuária”, é o tema que este ano será desenvolvido na sala de ruminantes.
Durante 2 dias os participantes poderão assistir a palestras sobre doenças, prevenção, antibioterapia,
gestão e comercialização.

Serão abordadas um conjunto de doenças “familiares” à maioria dos produtores, como a Paratuberculose,
a Leptospirose, a Besnoitiose (entre outras) sendo que esta última vem sendo considerada como “ uma
doença emergente no Alentejo”.

Este ano, e pela 1ª vez, vai falar-se também de resistência aos antibióticos. Em breve será restringida e
nalguns casos, proibida a utilização de antibióticos em pecuária. Como iremos sobreviver sem antibióticos?
Contamos com a presença do Professor Doutor Jorge Ferreira do European College of Veterinary Public
Health (ECVPH) para abordar esse tema.

A interacção entre palestrantes e oradores é por nós sempre valorizada por isso este ano contamos com
duas interessantes mesas redondas. Uma, que decorrerá no 1º dia de Jornadas onde serão debatidas
algumas Estratégias de Comercialização e as Consequências dos Novos Mercados; para este interessante
debate contamos com a presença do GPP (Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral), da
Presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Carne, com representantes da Elipec e da Ajasul e
com a participação de um produtor pecuário que movimenta actualmente milhares de ruminantes para o
mercado externo e interno.
No 2º dia de Jornadas terá lugar outra Mesa Redonda subordinada ao tema; “Organizações de Produtores
Pecuarios- Estratégias para o Futuro”, onde os produtores poderão ficar a conhecer os novos projectos das
suas OPPs.
Relativamente aos workshops práticos para produtores, serão abordados temas como a optimização do
unifeed, descornas precoces em vitelos, entre outros.

Equinos: Apostar no presente, planear o futuro
“Apostar no presente, planear o futuro” é o tema que este ano será desenvolvido na sala de equinos.
Serão abordadas estratégias de prevenção das principais urgências, doenças emergentes e afecções
comuns aparentemente inocentes mas com impacto no bem-estar equino.
Estas questões serão relacionadas com o impacto económico, a problemática da comercialização e
dificuldades e entraves à exportação.
Estas jornadas têm como objectivo melhorar a formação de criadores, proprietários, equitadores e colegas
ligados ao mundo do cavalo bem como uma partilha de experiências de forma a optimizar o bem-estar e a
qualidade dos nossos cavalos.
Desta forma, a aposta deste ano serão os workshops práticos para proprietários, cavaleiros e criadores,
nos quais serão abordados temas como suplementação desportiva (Workshop SF Feeding) e a
problemática da ferração (Dr Nuno Bernardes)

À semelhança dos anos anteriores, teremos também um workshop para médicos veterinários com uma
forte componente prática. Este workshop desenvolverá o tema “Técnicas cirúrgicas a campo” e contará
com a presença do Dr. Luís Lamas e pela Dr.ª Mariana Magalhães, que representarão a Faculdade de
Medicina Veterinária de Lisboa.

Animais exóticos: Aves-Cuidados Veterinários e Bem-Estar

Nestas Jornadas serão abordados aspectos como a Importância do Enfermeiro Veterinário na Triagem,
Contenção e Maneio de aves, a Prevenção e o Diagnóstico em doenças emergentes, Técnicas de controlo
de parasitas em Zoos, técnicas de Enriquecimento Ambiental em contexto clínico e zoológico, entre outros
de bastante interesse para a capacitação dos técnicos nos cuidados de aves. O dia 12 será dedicado a uma
Visita Técnica ao Monte Selvagem – Reserva Animal.

Waves Portugal: Sanidade cinegética
No âmbito destas Jornadas irão abordar-se temas como a relação da cinegética com a produção pecuária,
as zoonoses e o valor da carne de caça. Contamos também com a presença da DGAV que nos fará um
ponto de situação relativamente aos resultados da implementação do edital da Tuberculose em Caça
Maior. Estas Jornadas contam com a presença de vários oradores internacionais.

Além de um desafio, a organização destas Jornadas conjuntas só se consegue pela amizade, cumplicidade e
cooperação das entidades envolvidas e pela confiança que ano após ano os participantes depositam em
nós e neste evento!
Aguardamos, uma vez mais, a sua presença, para que esta iniciativa constitua não só um útil instrumento
de formação, mas também um meio agregador para todos os participantes.
Inscreva-se e participe!
Para consultar o programa das jornadas veja no site www.hvetmuralha.pt.
O Hospital Veterinário Muralha de Évora (HVME), a Equimuralha, o Monte Selvagem e a Waves Portugal
são entidades de referência nacional e entendem que para além dos Serviços Médico-Veterinários e de
Conservação da Natureza que prestam, devem ter um papel mais interventivo na sociedade ao nível
pedagógico, nomeadamente através do desenvolvimento de diversas ações de formação como esta.

Contacto para inscrição nas Jornadas:
Telefone: 266 771758
jornadas.hvme@gmail.com
www.hvetmuralha.pt

Contacto Press:
jornadas.hvme@gmail.com /937712323
jornadas.ev.monteselvagem@gmail.com
Tomé Fino (Equinos) - tome.fino@gmail.com (93 8440199)
Nuno Prates (Animais de Produção) - nprates@hvetmuralha.pt (93 7262307)
Joana Algarve (Exóticos) – ju.algarve@gmail.com (96 8139976)
Joana Pinto Gouveia (Exóticos) – joanapg@monteselvagem.pt (91 5247192)
Madalena Vieira Pinto (WAVES Portugal) - mmvpinto@utad.pt (919662921)

O Hospital Veterinário Muralha de Évora (HVME) iniciou a sua atividade há 20 anos, na sequência de uma
parceria entre três médicos veterinários. Em 2008 inaugurou as suas novas instalações, que incluem uma
moderna área hospitalar para animais de companhia, uma área de animais de produção com cinco
brigadas em serviço ambulatório, um laboratório clínico de apoio aos vários setores, uma área de apoio
administrativo e uma área de formação. O Núcleo de Reprodução e Fertilidade e o Núcleo de Formação e
Desenvolvimento, onde se inclui a realização das Jornadas, desenvolvidos recentemente, contribuem para a
diversificação e prestação de serviços de excelência.
Considerado um projeto inovador na área da prestação de serviços veterinários diferenciados, o HVME
engloba serviços de elevada qualidade a animais de companhia, animais de produção, animais silvestres e
de zoo, e equinos, sendo os últimos prestados em exclusividade através de uma parceria com a
Equimuralha.

A Equimuralha é uma empresa prestadora de serviços médico-veterinários especializada em equinos, a
qual funciona em parceria com o HVME. O seu corpo clínico é constituído por dois médicos veterinários que
contam com formações específicas na área de medicina e cirurgia, patologias locomotoras, reprodução de
éguas e garanhões, sendo também uma referência nacional em medicina estomatológica e dentária,
contando com várias publicações em revistas internacionais em diferentes áreas. Esta prestação de serviços
é realizada essencialmente em regime ambulatório, para cujo efeito tem à disposição três viaturas
totalmente equipadas para as diferentes áreas clínicas, incluindo radiologia computorizada e ecografia.

A equipa do HVME e da Equimuralha conta atualmente com um corpo clínico de 15 médicos veterinários, 5
enfermeiros veterinários e 3 auxiliares de veterinária, e com o apoio de uma área administrativa
constituída por uma gestora, 3 administrativos e 4 recepcionistas.
O Monte Selvagem é um parque zoológico e de animação turística, que aloja espécies autóctones e
exóticas, num total de cerca de 400 animais. Um espaço de respeito pelo ambiente e de protecção da vida
animal, complementar à agricultura, que é hoje um dos mais característicos espaços nacionais de
alojamento e proteção da biodiversidade e de contacto com a Natureza. Construído e gerido sob princípios
de coerência ambiental e de sustentabilidade, não possui nenhum animal oriundo do seu habitat natural e
é um exemplo na redução do consumo de matérias-primas novas. Tem como missão proporcionar habitats
alternativos para animais que necessitam e promover o contacto das populações com a Natureza, protegêla, conservá-la e educar para a sua sustentabilidade.
Fruto do sonho de uma família e do trabalho dedicado de uma equipa técnica pluridisciplinar, com
qualificação desde as ciências naturais às ciências humanas, conta também com o trabalho especializado
do Hospital Veterinário Muralha de Évora e da Equimuralha, no que diz respeito à saúde dos seus animais.

A WAVES Portugal (WAVES – Sociedade Euromediterrânea de Vigilância de Fauna Selvagem) é uma
associação sem fins lucrativos, com sede na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila
Real, cuja vocação é valorizar a formação científica e técnica dos seus membros e de outras associações
profissionais relacionadas com a gestão e conservação da fauna selvagem, nas suas mais diversas
vertentes.

