Prof. Felisbina Queiroga eleita para o Executive Board da
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
É com grande satisfação que o Conselho Directivo da
Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas
em Animais de Companhia (APMVEAC) anuncia a eleição de
um dos seus membros como Board Member da WSAVA.
A candidatura apresentada pela Prof. Felisbina Queiroga
contou com o apoio da APMVEAC.
Numa votação realizada no dia 15 de Julho de 2019 a
Assembleia Geral da World Small Animal Veterinary
Association (WSAVA) reunida em Toronto, Canadá,
confirmou por ampla margem esta escolha
A Prof. Felisbina Queiroga proferiu um discurso com o equilíbrio de afectos a razão que
a caracterizam e que mereceu risos e fortes aplausos.
O Executive Board (EB) da WSAVA é composto por veterinários voluntários e é
responsável pela supervisão e estratégia da WSAVA. O EB trabalha em estreita
colaboração com o Secretariado que é responsável pela implementação desta
estratégia.
O EB é composto atualmente pelo Dr. Shane Ryan (Presidente), a Dra. Siraya
Chunekamrai (Vice-Presidente), o Prof. Michael Day (Tesoureiro Honorário), a Dra.
Renee Chalmers Hoynck van Papendrecht , a Dra. Ellen van Nierop e a Prof. Felisbina
Queiroga como membro mais recente.
Este mandato tem uma duração de 2 anos podendo serem reeleitos por igual período.
Os deveres específicos dos membros do EB são:
-

Encorajar e ajudar os países não membros da sua região a se tornarem
membros da WSAVA.
Envolvimento dos membros: ajudar os membros de sua região a conhecer e
aproveitar os benefícios de pertencer à WSAVA.
Ligação: para servir como uma ligação entre o EB e os membros, quando
necessário.
Membro votante: para atuar pelo seu voto nas decisões do EB.
Fórum de Membros: para coordenar o Fórum de Membros e outras atividades
regionais.
Committees: Coordenar e supervisionar o Grupos de Trabalho.
Plano estratégico:
o Atender às necessidades estratégicas do EB conforme determinado pelo
Presidente a qualquer momento.
o Ajudar na implementação das metas que estão sendo desenvolvidas
atualmente pelo Strategic Planning Task Force para o Plano Estratégico
2019-2023.

Toda a família APMVEAC dá os parabéns à Prof. Felisbina Queiroga com orgulho e
convicção de que seremos brilhantemente representados e que EB tem nela uma
grande mais valia para o futuro da WSAVA.
Pelo Conselho Directivo,
Emir Chaher
Representante WSAVA por Portugal
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