A APMVEAC traz para Lisboa o WSAVA World Congress em 2023
A Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de
Companhia (APMVEAC) foi selecionada pela World Small Animal Veterinary
Association (WSAVA) para receber o seu Congresso Mundial de Veterinária de Animais
de Companhia em 2023.
Num concurso no que participaram 8 Associações, entre as quais a BSAVA (Reino
Unido), VICAS (Irlanda), SAVAB (Bélgica), HCAVS (Grécia), TSAVA ( Turquia), e RSAVA
(Rússia), a APMVEAC foi escolhida pelo Congress Steering Committee (CSC) e
confirmada pelo Conselho Directivo da WSAVA por apresentar a melhor proposta.
“The CSC made a unanimous decision to recommend that Associação Portuguesa de
Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia (APMVEAC) be awarded
the bid to host WSAVA 2023 in Lisbon, Portugal.
APMVEAC presented an excellent bid clearly emphasizing the impact of WSAVA in the
region. The bid scored the highest by a notable, clear margin. They outlined their
intention to network with AVEPA and FIAVAC. The CE streams were relevant and added
value to the regional veterinary community”
O Congresso Mundial WSAVA é muito mais que um congresso científico. Representa
uma oportunidade para a nossa comunidade veterinária global de se reunirem para
aprender, para partilhar ideias e para desenvolver relações com Colegas de todo o
mundo. O Congresso Mundial tem como anfitriã uma associação membro com o apoio
da equipa dirigente da WSAVA. Faz uma rotação por 3 regiões do mundo - Américas,
Europa/Médio Oriente e Ásia/África/Oceania.
A WSAVA organiza um congresso veterinário anual para veterinários de animais de
companhia de todo o mundo. O Congresso Mundial WSAVA é um congresso veterinário
reconhecido internacionalmente com um programa científico da mais elevada
qualidade produzido em regiões alternadas para permitir reflectir as culturas locais e a
diversidade da Medicina Veterinária. O programa científico inclui dois stream
organizados pela associação local, desenhados para os veterinários clínicos da sua
região.
O congresso decorre em 3 ou 4 dias e é geralmente apresentado em inglês, podendo
haver lugar a tradução simultânea, se necessário.
Esta decisão deverá ser ratificada pela Assembleia Geral da WSAVA no dia 15 de Julho
durante o Congresso Mundial WSAVA 2019 em Toronto, Canadá.
O Conselho Directivo da APMVEAC regozija-se com esta notícia e agradece a toda a
equipa da APMVEAC, que de forma voluntária e ad-honorem, tem trabalhado
incansavelmente nestes últimos três anos para erguer a nossa Associação que em este
momento conta com o maior número de associados activos da sua história e que
oferece atualmente aos seus sócios a maior oferta formativa de elevado nível científico
e benefícios de sempre.

Agradecemos especialmente a todos os nossos colegas Sócios, CAMVs Associados e
Patrocinadores pela confiança em nós depositada e contamos convosco para seguir
crescendo juntos e continuar a fazer da APMVEAC uma referência na Medicina
Veterinária de Animais de Companhia em Portugal e no Mundo.
Pelo Conselho Directivo,
Emir Chaher
Representante WSAVA por Portugal
Lisboa, 27 de Maio de 2019
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