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1) Decidiu (re)candidatar-se a Bastonária da Ordem dos 

Médicos Veterinários (OMV), porquê? 

Porque sei que posso continuar a servir a Classe pelo empenho e 

dedicação, com trabalho e resultados.   

Há 6 anos tínhamos uma OMV desequilibrada financeiramente, com 

dificuldade em assegurar os vencimentos dos funcionários e que 

para além do assegurar a carteira profissional pouco mais 

proporcionava à Classe. 

Isso mudou! Pode e deve continuar a mudar.  

Muitos colegas transmitiram-me o desejo que a nossa equipa 

continuasse o serviço que tem prestado à OMV.  

Nós também sentimos que ainda temos muito para dar à nossa 

classe e por isso esta recandidatura. 

 

2) Como vê a actual Ordem? 

A OMV de hoje está muito melhor do que quando iniciámos este 

trabalho.  

Hoje a OMV já não tem o défice orçamental que tinha há 6 anos, 

pelo contrário, existe hoje uma estabilidade financeira, que nos 

permite usufruir de vantagens e benefícios que nunca tinham 

existido.  

Trabalhámos sempre para a defesa da profissão nas mais variadas 

áreas de atuação. Trabalhámos fortemente no combate à 

concorrência desleal, criámos regulamentação para uso de 

vinhetas, dignificámos o ato de prescrição, trabalhámos na criação 

de legislação como a criminalização dos maus tratos a animais de 

companhia, num estatuto de carreira para os médicos veterinários 

oficiais, entre muitas outras.  
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O zero tecnológico em que a OMV estava mergulhada há 6 anos foi 

resolvido e vários processos, como inscrições, prescrições, 

obtenções de vinhetas electrónicas, estão e ficarão agora bastante 

agilizados.  

Criámos e estamos a modernizar as plataformas tecnológicas de 

interação para melhorar o serviço e o atendimento administrativo. 

Hoje temos para todos seguros gratuitos de saúde e de 

responsabilidade civil. 

Para a Classe e para o público em geral dispomos de novas 

plataformas interativas tais como o FindMyPet e o VetMap e a OMV 

TV. 

Hoje temos uma biblioteca digital, com revistas científicas e e-books 

totalmente gratuitos.  

Temos hoje acesso a um programa de formação contínua anual e 

gratuito, a um MBA e muitos outros cursos.   

Existe ainda muito que podemos fazer, por isso nos propomos a 

continuar este trabalho. 

 

3) A classe anda desavinda? 

Desavindos é um termo muito negativo. Achamos que não. 

Muitas das questões que foram levantadas no último ano e meio, 

muitas delas em Blogs públicos e anónimos ou até mesmo em 

revistas veterinárias generalistas, tornaram-se hoje claras que 

tinham como objetivo de um pequeno grupo em, desestabilizar com 

informação errada as ações do atual Conselho Diretivo, para agora 

avançarem com uma candidatura à OMV.  

Fundadores, administradores de blogs e intervenientes habituais 

nos mesmos são agora candidatos a vários órgãos da OMV 



Entrevista a Laurentina Pedroso: (re)candidata a Bastonária da 

Ordem dos Médicos Veterinários 

16 de Outubro de 2015 

 

incluindo até, e surpreendentemente, ao Conselho Profissional e 

Deontológico.  

Consideramos que todos os colegas podem participar nas 

atividades da sua Ordem, independentemente da sua atividade, no 

entanto, face a possíveis conflitos óbvios de interesses, o deveriam 

fazer apenas em órgãos não executivos.  

Preocupa-nos o futuro da OMV por estas posturas e ainda por ver, 

como nunca até hoje tinha acontecido na história da OMV, duas 

farmacêuticas multinacionais com pretensões a estarem 

representadas no Conselho Diretivo, órgão com acesso privilegiado 

a informação,  como a abertura antecipada  de novos CAMVs, as 

bases de dados da OMV e outra informação relevante e decisória.  

4) A Drª. Laurentina irá enfrentar o Dr. Jorge Cid, o actual 

presidente da APMVEAC. São 2 sensibilidades dentro da OMV. 

É positivo aparecerem 2 candidaturas? 

Claro que sim.   

Mais ainda quando ambos foram líderes nos últimos anos das 2 

maiores associações profissionais do nosso País, a OMV e a 

APMVEAC.   

Os colegas podem assim comparar o trabalho e os objectivos 

alcançados por ambos os candidatos nas associações que lideram.  

 

5) Quais os planos para 2016-2019? 

Serão revelados com o programa de candidaturas a seu devido 

tempo através do site da OMV, logo que a comissão de eleições 

assim o entenda  
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6) Os actuais projectos da OMV serão mantidos? 

Para o quadriénio 2016-2019 pretendemos continuar e melhorar 

muito daquilo que criámos de raiz, como: a formação anual gratuita 

que inclua todas as áreas da Medicina Veterinária e assegurada por 

oradores reconhecidos internacionalmente; outras formações 

importantes para a melhoria dos nossos serviços e competências; a 

disponibilização, gratuita, da biblioteca online, incluindo tanto 

revistas científicas pertinentes em todas as áreas, como livros 

reconhecidos, em formato electrónico; os seguros de saúde e de 

responsabilidade civil; OMV-TV e plataforma e-learning entre muitos 

outros que serão divulgados no programa de candidatura.  

 

7) A Drª. propõe a revisão dos estatutos da OMV? 

Sim, embora publicados recentemente, foram-nos nos prazos do 

governo por imposição a todas as Ordens Profissionais e 

consideramos que deve ser revisto em debate alargado com a 

Classe.  

 

8) No actual contexto político, tendo em conta os resultados 

das legislativas, como antecipa a relação da nossa classe com 

o governo? 

Será a mesma qualquer que seja o governo.  

Continuaremos a defender a salvaguarda da saúde animal, bem-

estar animal e saúde pública e os interesses da Profissão ao 

serviço do seu País. 

 


