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Ao longo deste período o trabalho realizado pelo projecto manteve-se de acordo com os objetivos 
propostos no quadro dos objetivos de desenvolvimento do milénio e do conceito de Uma Saúde. Os 
laços entre as universidades Sul Americanas e Europeias foram reforçados, tendo-se aprofundado os 
objetivos e metodologias para um melhor ensino da Saúde Pública Veterinária (SPV).  
 
De uma forma geral, as principais actividades desenvolvidas ao longo do ano foram:  

 
- Produção de novos produtos, como uma canção e um vídeo, destinados a apoiar campanhas contra a 
raiva em regiões onde esta é um problema de saúde pública, como a América Latina. Estes produtos 
estão a ser traduzidos para as 3 línguas oficiais do projecto. 
- Inicio da produção de outros materiais de ensino não convencionais, dirigidos a uma audiência jovem, 
também para apoiar campanhas contra a raiva. 
- Edição da nossa revista de saúde pública com dois números publicados em 2011; Revista SAPUVET III 
(Jan-Jun 2011- http://www.sapuvetnet.org/EN_frameset.html) e Revista SAPUVET IV (Jul –Dez 2011 - 
http://www.sapuvetnet.org/EN_frameset.html).  
- Estabelecimento de grupos de trabalho de estudantes em Saúde Pública Veterinária e mailing list, 
respetiva, com o surgimento de novos grupos em Portugal, Argentina e Chile. Estes grupos permitem 
que os estudantes tenham contacto com problemas de saúde pública observados nas comunidades. 
- Duas reuniões presenciais do projecto, com lugar em Valdivia – Chile e em Roma – Itália, que 
contribuíram para a revisão do manual de SPV e para o planeamento do desenvolvimento de novos 
materiais didácticos.  
- Progrediu-se no que respeita à proposta para o estabelecimento de competências necessárias no 
currículo para a educação em Saúde Pública Veterinária.  
- Como complemento às atividades mencionadas acima e com o objetivo de dar visibilidade ao projeto, 
organizou-se e participou-se em diversas conferências. Alguns parceiros como Turim, Évora, México, 
Uruguai e Espanha, participaram em conferências/congressos/encontros (para além das reuniões de 
coordenação do projecto) e promoveram/disseminaram as actividades e produtos SAPUVETNET.  
- Continuação do desenvolvimento e melhoramento da página Web. 
- Análise e desenvolvimento de uma nova área, “Actividades Assistidas por Animais”, nas quais a 
Universidade de Évora (Portugal), através do projecto SAPUVETNET III, continua a apostar para 
desenvolver competências no treino de animais para trabalharem com pessoas.  
 
Os principais resultados obtidos através das actividades referidas foram:  
 
- Melhor cooperação e fortalecimento das relações entre redes e instituições dentro e entre as duas 
regiões (América Latina e Europa).  
- Acordos bilaterais e intercâmbios: como resultado do contacto com a UNAM (Universidade Autónoma 
do México) um professor da mesma veio efetuar um período de trabalho em Portugal, participando 
activamente na implementação dos objetivos do projeto na Universidade de Évora, especialmente no 
que toca à adaptação do currículo acordado em Mexicalli. Um intercâmbio de sucesso!  
- Fortalecimento da colaboração sul-sul através da participação dos parceiros do Peru, Chile e Uruguai 
numa atividade prática sobre Prevenção em Desastres Naturais, organizado por Cuba, o nosso parceiro 
com maior experiência na área.  
- Aumento da colaboração norte-norte através do trabalho do parceiro de Grã -Bretanha que passou um 
período de tempo no Uruguai para troca de ideias e conhecimento e estabelecimento de projectos de 
investigação e programas de controlo de doenças zoonóticas.  
- Submissão de artigos para publicação na revista SAPUVETNET, escrita por vários membros do projecto.  

 
Resumindo: 
Ao longo deste ano, fortaleceu-se o trabalho de equipa, realizaram-se intercâmbios bilaterais e de 
investigação conjuntos, o manual de SPV está quase finalizado, produziram-se materiais didácticos para 
uso comum, bem como outros de carácter inovador para a população mais jovem e os membros 
participaram em diversas conferências, ajudando a disseminar o projecto Sapuvetnet III. Tudo junto, 
contribuiu para a motivação crescente para se continuar a trabalhar e atingir os objectivos do projecto. 



O resultado mais importante e significativo é que o grupo está motivado para continuar a trabalhar em 
conjunto após o projecto terminar e está já a estudar diferentes possibilidades para garantir a 
sustentabilidade do mesmo, sendo uma das hipóteses a formação de uma associação internacional sem 
fins lucrativos.  
 


