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A referência cimeira no Ensino
da Medicina Veterinária
CRIADA EM 1830, A FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA
ULISBOA PRESERVA UMA VASTA TRADIÇÃO FORMATIVA E CIENTÍFICA
NESTE DOMÍNIO. UM LEGADO QUE, SENDO MAIS DO QUE APENAS ISSO,
INSPIRA A SUA ADAPTAÇÃO AOS DESAFIOS ATUAIS E FUTUROS E A SUA
RELAÇÃO COM A SOCIEDADE EM SEU REDOR.

convidados), dos quais 67 (93%) são doutorados. A sua idade média é de 55 anos,
garantindo uma elevada experiência científica e pedagógica e sendo responsáveis por
um ensino de grande qualidade e pelo sucesso da investigação realizada, refletidos na
acreditação europeia e na classificação de Excelente atribuída pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia ao centro de investigação da FMV, o Centro Interdisciplinar de
Investigação em Sanidade Animal.

Atualmente presidida por Rui Caldeira,
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Consultando os modernos sistemas de avaliação das universidades, verifica-se que

Rui Caldeira salienta também que “a internacionalização das suas atividades é um

num dos mais importantes, o Ranking de Shanghai, o ensino das Ciências Veterinárias
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denciaram claramente os benefícios do maior contacto de culturas, formações e expe-

e no 25º lugar da Europa, uma das melhores classificações das áreas científicas da

riências diferentes na constituição de equipas mais ricas e produtivas e na obtenção de

ULisboa, que por sua vez é classificada como a melhor universidade em Portugal.

melhores resultados. Para isso, a FMV aposta desde há muito na permuta de estudan-

O corpo docente da FMV é atualmente constituído por 72 docentes (13 catedráticos,
16 Associados e 30 Auxiliares em exclusividade ou tempo integral e 13 Auxiliares

tes, docentes e investigadores e na colaboração com muitas instituições estrangeiras
no ensino e na investigação”.

Luís Pio: “Foi muito gratificante receber este reconhecimento, que reflete
muito sacrifício e esforço ao longo destes seis anos. Durante o curso, percebi como a nossa profissão tem um impacto muito grande no dia-a-dia
da sociedade e no bem-estar das pessoas, o que é gratificante. Nesta Faculdade, os professores foram excelentes: têm muita experiência, são dinâmicos e tentam inovar na forma de ensinar e transmitir o que sabem.
Já tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Existe emprego,
mas a classe veterinária ainda pode ser melhor reconhecida em Portugal.
Já tive a minha experiência clínica e agora penso em seguir a vertente académica e optar pela investigação”.
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Na vanguarda da investigação veterinária
O Centro de Investigação Interdisciplinar em
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desenvolver ações que promovam a inter-
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Paralelamente, aborda a ênfase dada ao

vestigadores em áreas como a protecção

objetivo de promover a formação de jovens

da propriedade intelectual e do empreen-

investigadores de excelência: “Existem
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ações escalonadas para as várias fases da
carreira científica mas aquela em que mais
trabalho irá ser desenvolvido tem a ver com a atração e formação de jovens investigadores que possam ser excelentes estudantes de doutoramento.
Existem algumas lacunas no sistema científico nacional na criação de condições para que os doutorandos possam desenvolver um trabalho ao mais alto nível que procuraremos colmatar”.
Como exemplo de uma iniciativa que traduz claramente o nível até aqui alcançado, Carlos Fontes
fala-nos de um “recente projeto, liderado pela

