ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MÉDICOS VETERINÁRIOS
ESPECIALISTAS EM ANIMAIS DE COMPANHIA

A NOVA DIREÇÃO DA APMVEAC
VAI AO SEU ENCONTRO.

QUEREMOS FORTALECER OS LAÇOS COM OS NOSSOS
SÓCIOS E AUMENTAR A MASSA ASSOCIATIVA.
SÓCIOS INATIVOS

BENEFÍCIOS PARA REGULARIZAR AS SITUAÇÕES DE INCUMPRIMENTO
Mediante o pagamento das quotas de 2013 (75,00€) serão perdoados os valores em dívida
relativos aos anos anteriores.
Para regularizar a sua situação envie um email para apmveac@apmveac.pt ou uma carta pedindo
a reativação do estatuto de sócio, nós trataremos de tudo o resto.
SÓCIOS ATIVOS

MAIS UM MOTIVO PARA CONTINUAR A SER SÓCIO
A APMVEAC irá premiar todos os sócios que sempre cumpriram com o pagamento de todas
as quotas com os seguintes benefícios exclusivos:
• Entrada gratuita no XXI Congresso Nacional que se realizará nos dias 11 e 12 de maio de 2013.
O congresso terá como temas: anestesiologia, endocrinologia, gestão e odontologia;
• Anuidade de quotas de 2013 gratuita;
• Acesso a todos os eventos de formação contínua que ocorram em 2013.

REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA APMVEAC
• Estamos a desenvolver um programa de apoio em termos de consultadoria de gestão
e marketing de clínicas veterinárias e esclarecimento jurídico no âmbito da profissão.
• Para além do programa de despiste de displasia da anca, iremos disponibilizar brevemente
outros programas de despiste de doenças hereditárias.
• A criação de Grupos de Interesse Especial será outro ponto importante que iremos dinamizar.
• Ao ser sócio da APMVEAC poderá beneficiar de preços especiais em congressos europeus
e mundiais;
• Os sócios APMVEAC têm acesso exclusivo ao jornal oficial da Federation of European
Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) disponível no nosso site www.apmveac.pt .

A missão da APMVEAC vai muito além da organização de congressos, queremos apoiar os profissionais
veterinários clínicos de animais de companhia.
Somos ainda membros representantes da World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), da Federation
of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) e da Federación Iberoamericana de
Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía (FIAVAC).

www.apmveac.pt

