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Petições em (ensino de) veterinária: Revalidação carteira profissional
From: Claudia Gomes <claudia_med_vet@hotmail.com>
Date: 2007/11/3
Subject: urgente-revalidação carteira profissional
To: Afonso Anita <anitaafonso@hotmail.com>, Associação de Estudantes de Medicina
Veterinária UT <aemv.utad@gmail.com>, auch68@gmail.com, Bernardino Ricardo
<ricardo_jb@portugalmail.pt>, Cardoso Sara <sarapcardoso@hotmail.com>, Carreira Diogo
<diogocarreira@msn.com>, Cesário <archangel@mail.pt>, clown_pintas@hotmail.com,
cristinamaryssol@hotmail.com,
elisa@iol.pt,
estronca_vet@sapo.pt,
Farroco
Liliane
<lilianefarroco@hotmail.com>, Frias Diogo <diogoefrias@hotmail.com>, Frias Helena
<helena_frias@sapo.pt>,
Gi
<inesmarinof@hotmail.com>,
Henriques
Ana
Lúcia
<analucia82@portugalmail.com>,
Horta
Teresa
<hortateresa@sapo.pt>,
jacintaornelas@hotmail.com,
Joao
<joao_brandao@iol.pt>,
Luisa
Sofia
<sofiapintoferreira@hotmail.com>,
Magda
<magda.tavares@sapo.pt>,
manosgs83@hotmail.com,
marinho_nogueira@hotmail.com,
Mendes
Catarina
<catarinamendes@netcabo.pt>, Mendonca Andre <andremendonca147@hotmail.com>, Miguel
Zé
<ze_m_goncalves@hotmail.com>,
mogadamaro@hotmail.com,
Natércia
Gomes
<ferreira5@hotmail.com>, Nuno Morais <nunomoraisvet@sapo.pt>, Palas Ricardo
<ricardopalas8@hotmail.com>, Polido Pedro <pedrojcpolido@hotmail.com>, Quaresma
Miguel
<miguelq@utad.pt>,
Rasquinho
Ana
João
<ana.rasquinho@iol.pt>,
ritamventura@hotmail.com, Santos Cristiana <crisantos_3@hotmail.com>, Silva Cris
<cristianampsilva@hotmail.com>, Simões João <jsimoes@utad.pt>, Simoes Margarida
<maggiesimo@hotmail.com>, valdemar.de.oliveira@gmail.com
SOBRE A REVALIDAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL
ASSINEM! É IMPORTANTE E URGENTE!! PASSEM PALAVRA
http://www.PetitionOnline.com/RCPVET/petition.html
** ** **
Façam chegar ao maior número de veterinários!
Encontre o que você procura com mais eficiência! Instale já a Barra de Ferramentas com
Windows Desktop Search! É GRÁTIS!
-----a opção em inglês do petition on-line não admite os ç's e acentos mas penso que está perceptível
o ponto de vista em relação à petição.
ASSINEM É IMPORTANTE E URGENTE E PASSEM PALAVRA
http://www.PetitionOnline.com/RCPVET/petition.html<http://www.petitiononline.com/RCP
VET/petition.html>
** ** **
Façam chegar ao maior número de veterinários até final do mês!
—
Miguela Carriço
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"Revalidação da Carteira Profissional
To: Ordem dos Médicos Veterinários
Nós,Médicos Veterinários abaixo assinados, declaramos não concordar com a proposta da
Ordem dos Médicos Veterinários referente ao “Regulamento para Creditação de Acções de
Formação”. Consideramos ser necessária uma formação contínua, mas discordamos das
exigências para revalidação da Cédula Profissional contidas na proposta, nomeadamente:
actividades de formação com avaliação final, número de créditos por cada quinquénio e, acima
de tudo, o aporte financeiro que essas actividades requerem, o que faz com que uma grande
maioria dos Médicos Veterinários não possa revalidar a sua Carteira Profissional. Não nos
parece que uma decisão de tão suma importância deva ser baseada na opinião de um universo
de apenas 350 Veterinários. Pedimos por isso que voltem a expor de novo a questão a todos os
colegas.
Sincerely,
The Undersigned". Acesso em http://www.petitiononline.com/RCPVET/petition.html”
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