
Lista	A	–	Zootecnia	2021	
	
A	Associação	Portuguesa	de	Engenharia	Zootécnica	(APEZ)	nasceu	em	1988,	surgindo	
da	 necessidade	 de	 organização	 dos	 Licenciados	 em	 Engenharia	 Zootécnica	 em	
divulgar	o	conhecimento	técnico	e	cientifico	associado	à	Zootecnia	e	em	defesa	dos	
seus	interesses	e	direitos	profissionais.		
	
Passados	 30	 anos	 os	 desafios	 do	 sector	 agro-pecuário	 e	 o	 exercício	 da	 profissão	
continuam	 a	 exigir	 o	 aprofundamento	 do	 conhecimento	 cientifico,	 da	 inovação	
tecnológica	e	do	associativismo.	
	
Nestes	 30	 anos	 realizaram-se	 inúmeras	 acções	 de	 transferência	 tecnológica	 e	
divulgação	da	Zootecnia	Nacional,	defenderam-se	os	interesses	dos	seus	membros	e	
da	 profissão,	 contribuiu-se	 para	 legislação	 nacional	 e	 para	 o	 desenvolvimento	 do	
sector	agro-pecuário,	promoveu-se	a	Engenharia	Zootécnica	e	a	Zootecnia.	
	
Somos	uma	Associação	forte	e	coesa,	mas	para	continuar	o	caminho	precisamos	de	
todos.	 Precisamos	 dos	 Zootécnicos	 do	 Norte,	 Sul	 e	 Ilhas,	 do	 Litoral	 ao	 Interior.	
Precisamos	de	continuar	a	afirmar	a	Engenharia	Zootécnica	e	a	Zootecnia,	com	todos	
e	para	todos.	Actualmente	a	nossa	profissão	encara	desafios	de	grande	envergadura.	
A	 imagem	da	 produção	 animal	 e	 dos	 produtos	 de	 origem	animal	 sofre	 constantes	
abalos	 na	 opinião	 publica,	 e,	 no	 entanto,	 produzir	 alimentos	 de	 origem	 animal	 de	
elevada	 qualidade	 é	 hoje,	 mais	 do	 que	 no	 passado,	 o	 grande	 repto	 da	 nossa	
profissão.	A	APEZ	tem	por	isso	um	papel	preponderante	na	nossa	classe.		
	
A	presente	 lista	candidata-se	aos	Órgãos	Sociais	da	APEZ	para	o	Triénio	2018-2021	
com	 o	 objectivo	 de	 contribuir	 para	 a	 afirmação	 da	 APEZ	 como	 entidade	 de	
Zootécnicos,	 para	 Zootécnicos,	 como	 fórum	de	 discussão	 sobre	 a	 profissão	 e	 seus	
desafios,	como	entidade	agregadora	da	profissão.	
	
Muitos	desafios	nos	aguardam	no	triénio	ao	qual	nos	candidatamos,	em	várias	áreas	
de	atuação	da	NOSSA	Associação.		
A	necessidade	de	esclarecer	a	sociedade	civil	sobre	os	aspectos	relacionados	com	a	
produção	animal	e	os	produtos	de	origem	animal	é	urgente.	A	defesa	da	profissão	do	
Engenheiro	Zootécnico	e	dos	seus	actos	Próprios	é	uma	necessidade	basilar	e	real.	
Divulgar	a	Zootecnia	dentro	e	fora	do	país	é	um	compromisso	que	assumimos.	
Para	o	triénio	2018-2021,	propomos	um	plano	de	atividades	que	podemos	dividir	em	
três	 grandes	 eixos:	 1)	 Defesa	 da	 profissão,	 2)	 Eventos	 técnico-científicos,	 3)	
Divulgação	da	Zootecnia	e	do	Eng.	Zootécnico.	
	
	

1) Defesa	da	Profissão	
	

A	 APEZ	 tem	 tido	 uma	 atitude	 pró-ativa	 no	 garante	 da	 defesa	 da	 profissão	 do	
Engenheiro	 Zootécnico.	 Actualmente,	 defende	 veementemente	 a	 profissão,	 com	 a	
refutação	dos	Projetos-lei	 (PL)	604/2017	e	545/2017,	que	propõem	a	definição	dos	
atos	 próprios	 de	 outras	 profissões	 e	 que	 em	 muito	 prejudicam	 o	 exercício	 da	



Engenharia	 Zootécnica.	 É	 um	 compromisso	 que	 assumimos:	 continuar	 a	 defesa	 da	
nossa	posição,	garantir	e	contribuir	para	a	alteração	da	redação	destes	PL.	Para	tal	a	
ajuda	de	todos	é	fundamental.	Juntos	fazemos	a	força.	Dada	a	actualidade	do	tema,	
parece-nos	 oportuno	 propor	 os	 Atos	 Próprios	 da	 Engenharia	 Zootécnica	 junto	 da	
Ordem	 do	 Engenheiros,	 assumindo	 um	 papel	 mais	 ativo	 na	 defesa	 dos	 nossos	
interesses	profissionais.	
	
	

2) Eventos	técnico-científicos	
	
A	organização	de	eventos	técnico-científicos	é	um	dos	serviços	que	a	APEZ	presta	à	
Zootecnia,	garantindo	formação	contínua	aos	seus	sócios,	mas	não	só,	tendo	várias	
organizações	 com	 um	 historial	 grande	 de	 periodicidade	 e	 que	 achamos	 ser	 de	
elevada	 relevância.	 Anexamos	 uma	 listagem	 de	 organizações	 já	 previstas	 e	
assumidas	para	o	triénio	a	que	nos	candidatamos.	
Neste	eixo,	o	 grande	desafio	 apresenta-se	em	2020.	A	APEZ	 será	 responsável	pela	
organização	 do	 71º	 Congresso	 anual	 da	 Federação	 Europeia	 de	 Zootecnia	 (FEZ	 ou	
EAAP),	 que	 se	 realizará	 no	 Porto	 em	 2020.	 Esta	 será	 uma	 oportunidade	 única	 da	
Engenharia	 Zootécnica	 se	 afirmar	 como	motor	 de	 impulsão	 da	 Ciência	 Animal	 em	
Portugal.	Será	uma	mostra	internacional	da	Zootecnia	Portuguesa.		
	

3) Divulgação	 da	 Zootecnia	 e	 do	 Eng.	 Zootécnico	 –	 comunicar	mais	 e	melhor	
com	a	sociedade		

	
A	Engenharia	Zootécnica	terá	um	futuro	assegurado	se	a	sociedade	contemporânea	
lhe	 reconhecer	 o	 papel	 essencial	 que	 desempenha.	 Compete	 à	 APEZ	 esclarecer	 e	
informar	a	sociedade,	divulgar	o	trabalho	que	a	Engenharia	Zootécnica	representa.	
Temos	aqui	uma	tarefa	árdua:	comunicar	mais	e	melhor	com	a	sociedade.	Ouvirmos	
e	 sermos	 ouvidos.	 Divulgar	 a	 nossa	 profissão	 e	 a	 nossa	 atuação.	 Enquadrar	 os	
futuros	profissionais	nesta	nobre	profissão	que	é	a	Engenharia	Zootécnica.			
Várias	 instituições	de	Ensino	Superior	são	responsáveis	pelo	ensino	da	profissão.	A	
APEZ	 compromete-se	 a	prestar	 apoio	na	divulgação	da	profissão,	 da	Associação,	 e	
articular	 com	 estas	 instituições,	 contribuindo	 para	 a	 formação	 de	 futuros	
profissionais.	
	
Uma	APEZ	cada	vez	mais	forte	e	coesa	depende	de	todos.	Desafiamos	por	isso	todos	
os	nossos	sócios	a	serem	mais	participativos	e	interventivos.		
	
Com	profunda	consciência	e	orgulho	do	passado	coletivo,	com	a	solidez	do	presente	
e	a	ambição	de	 futuro,	assumimos	o	compromisso	de	 levar	a	APEZ	e	a	Engenharia	
Zootécnica	mais	longe.	
	
	
	
	
	
	



Eventos	já	programados:	
	

Data	 Evento	 Nome	
23	a	27	Setembro	2020	 XXIV	ESVCN	 XXIV	ESVCN	Congress	
30	 Agosto	 a	 4	
Setembro	2020	 71st	EAAP	

71º	Congresso	da	European	Association	of	Animal	
Science	

	 	 	

25	e	26	Outubro	2019	 II	PetFeeding	
II	PetFeeding	-	II	Congresso	Internacional	de	Nutrição	e	
Alimentação	de	Animais	de	Companhia		

9	e	10	Maio	2019	 II	Avium	2019	 II	Jornadas	Internacionais	de	Avicultura	
	 	 	
29	de	Maio	2018	 II	Galo	Barcelos	 II	Jornadas	do	Galo	de	Barcelos	

11	de	Maio	2018	 V	APEZ/AGRO	2018	 V	Jornadas	da	APEZ/UTAD	na	AGRO	
5	a	7	de	Maio	2018	 XX	Zootec	 XX	Congresso	de	Zootecnia		

4	de	Maio	2018	 I	Insectum	2018	
I	Jornadas	Internacionais	de	Produção	e	Valorização	de	
Insectos	

2018	 I	Caseum	2018	 I	Jornadas	de	Lacticínios	-	Queijo	
	 	 	

?	 II	Apis	 II	Jornadas	Apicultura	
?	 II	Piscis	 II	Jornadas	Aquacultura	
?	 I	Algis	 I	Jornadas	Algae	

?	 VII	Lepus	 VII	Jornadas	Internacionais	de	Cunicultura	
?	 II	Bos	-	lac	 II	Jornadas	de	Bovinos	de	Leite	

	
	


