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Contactos para Inscrições:
Preencher ficha de inscrição e enviar, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO,
para:
Maria do Mar Oom
Faculdade de Ciências
CBA‐DBA
Campo Grande, C2‐3º Piso
1749‐060 Lisboa

Debate/Mesa Redonda da AMVE
“Importância
Importância das doenças transmissíveis com
implicações no trânsito de equídeos”

Inscrição: 20 € (inclui documentação e coffee breaks)
Ficha de Inscrição nas Jornadas
Nome: _____________________________________________________
Morada: ___________________________________________________
Cod. Postal:_________‐______ Localidade: _______________________
Tlf. ___________________ E‐mail: ______________________________
Actividade Profissional: _______________________________________
ATENÇÃO:
Inscrição obrigatória e limitada a 100 participantes (por ordem de
entrada de inscrição)
Pretende participar no Debate/Mesa Redonda da AMVE ?

XXXVIII FEIRA NACIONAL DO CAVALO
Feira de São Martinho
Golegã
C i ã Organizadora
Comissão
O
i d
EUVG/CECAV
Ana Sofia Santos
UTAD/CECAV
Luís Ferreira

FCUL/CBA:
Maria do Mar Oom

Equuspolis
6 de Novembro
2013
FMV/CIISA:
Rui Caldeira
Maria João Fradinho

O GTIE:
O GTIE (Grupo de Trabalho de Investigação em Equídeos) nasceu de um
conjunto
j
d vontades
de
d de
d várias
á i equipas
i
portuguesas de
d investigação
i
i ã na área
á
dos equídeos, no sentido de divulgar o trabalho realizado entre os vários
membros, para fortalecer os laços com outros grupos e equipas estrangeiras e
para estimular e optimizar esforços no campo da investigação e
desenvolvimento no sector da equinicultura em Portugal.
O GTIE realizou as suas Ias Jornadas em Maio de 2009, no âmbito da
Feira Expoégua na Golegã, tendo contado com uma assistência superior a cem
pessoas de vários sectores de interesse na área dos equinos incluindo criadores,
estudantes e profissionais. As 2as Jornadas realizaram‐se em Junho de 2011, no
âmbito da V Feira do Cavalo de Ponte de Lima, tendo sido, novamente, um
palco privilegiado de agregação e divulgação dos trabalhos que se vão
desenvolvendo sobre os mais variados temas relacionados com os equídeos em
Portugal.
Pretende‐se, com a realização das 3as Jornadas,desta vez integradas na
XXXVII Feira Nacional do Cavalo e XIV Feira Internacional do Cavalo Lusitano,
voltar a fazer o ponto da situação do trabalho efectuado pelas diferentes
equipas que compõem o GTIE, junto de profissionais, técnicos, detentores e
criadores de equídeos. Este ano associar‐nos‐emos à Associação de Médicos
Veterinários de Equinos (AMVE) que, numa organização conjunta, realizarão a
habitual Mesa Redonda, subordinada ao tema “Importância das doenças
transmissíveis com implicações no trânsito de equídeos
equídeos”,, dada a actualidade e
potencial interesse para criadores e técnicos do sector.

Local:
Auditório Eng. Ricardo Magalhães, Equuspolis, Golegã

Programa Provisório
M hã
Manhã:

EEntrega de
d documentação
d
ã
Abertura das Jornadas
1ª Sessão: Produção e Maneio
2ª Sessão: Nutrição e Alimentação
3ª Sessão: Reprodução
d
ALMOÇO

Tarde:

4ª Sessão: Genética., Melhoramento e Selecção
5ª Sessão: Clínica e Sanidade
Debate/Mesa Redonda da AMVE
“Importância das doenças transmissíveis com implicações no
trânsito de equídeos”

Equuspolis, Golegã
Normas para submissão de trabalhos
Os autores q
que desejem
j
apresentar
p
trabalhos nestas Jornadas devem faze‐lo de
acordo com as seguintes normas:
 Os trabalhos devem ser redigidos em português;
 Enviar trabalho de 250 palavras excluindo titulo, nome dos autores e sua
afiliação e referências bibliográficas;
 Letra Arial,
Arial tamanho 10,
10 espaçamento entre linhas 1,5;
1 5;
 Os trabalhos deverão ser enviados em formato digital editável (Word) como
anexo de e‐mail até 23/09/2013, mencionando o nome do 1º autor como assunto
de e‐mail, para mmoom@fc.ul.pt (ou um outro endereço de e‐mail específico, a
indicar entretanto)
 Os autores devem indicar a preferência de apresentação (oral ou poster),
cabendo a decisão final à organização após avaliação dos trabalhos;
Pelo menos um dos autores cujos trabalhos tenham sido aceites deve realizar,
obrigatoriamente, a sua inscrição até 20/10/2013 sob pena do trabalho ser
eliminado das Jornadas.

