ATA Nº 23
Em 25 de Novembro pelas 9,30 h reuniu a Direção da APIFVET estando presentes todos
os membros da Direção. Diretor Geral esteve presente.
Reunião realizada por meios telemáticos por razões pandémicas.
Aprovada a Ata da Reunião de Direção de 28 de outubro passou-se de imediato à
agenda de trabalhos proposta pelo Presidente:

1 – Plano de Atividades e Orçamento para 2021
Foi debatido com profundidade o Plano de Atividades apresentado pela Direção Geral,
tendo sido feitas algumas correções para melhor clarificação desse Plano na
apresentação aos Associados em próxima Assembleia Geral.
Na sequência desse debate o Orçamento de Exploração para 2021 teve algumas
correções à proposta inicial, para se manter em consonância com o Plano de
Atividades a apresentar aos Associados.
Foi solicitado ao Diretor Geral que com brevidade efetuasse esses ajustamentos por
forma a que os documentos finais possam ser enviados aos Associados juntamente
com a Convocatória de Assembleia Geral para aprovação desse Plano e Orçamento.

2 – Apresentação do projeto CEESA
Conhecidas as limitações de informação da atual plataforma TECNIBITE a Direção
decidiu convidar a CEESA para fazer uma apresentação deste Projeto, tendo em
atenção a eventual adesão da APIFVET.
Assim, pelas 10,30 h entrou na videoconferência o Diretor Geral da CEESA André
Marion que fez uma detalhada exposição do projeto CEESA e respondeu a várias
questões colocadas pelos membros da Direção e pelo Diretor Geral da APIFVET.
Este debate permitiu conhecer melhor o projeto CEESA, e permitindo à Direção uma
melhor reflexão sobre a sua apresentação futura aos Associados.

3 – Censo de População de Animais
Manifestado o interesse em que fossem compilados dados para a elaboração de um
Censo sobre a população de animais.

4 – Setor em Números
Com idêntico objetivo – maior informação disponível – foi decidido emitir um
documento com dados estatísticos do Setor.

5 – Audiência com Secretário de Estado da Agricultura
Na sequência de carta remetida para a Ministra da Agricultura após tomada de Posse
do novo Governo, realizou-se uma videoconferência no passado dia 12 de novembro
com o Secretário de Estado da Agricultura.
Nessa videoconferência participou o Presidente da Direção e o Diretor Geral tendo
informado nesta reunião de Direção todos os membros do conteúdo dessa reunião,
essencialmente centrada na apresentação da APIFVET e dos seus objetivos, para além
da referência à boa colaboração existente com a DGAV, mas alertando para a falta de
recurso humanos e materiais com que esta Direção Geral se debate.
Uma assessora da Ministra da Agricultura participou nesta videoconferência, referindo
no final da mesma que iria informar a Senhora Ministra das conclusões desta reunião.

6 – Sessão Informativa DGAV – WEBINAR
Na sequência de contatos anteriormente estabelecidos pela DGAV, a APIFVET decidiu
financiar a realização desta Sessão Informativa a realizar em 10 de dezembro.
Como contrapartida solicitamos ser considerados Parceiros neste evento.
Não havendo mais assuntos a debater, o Presidente encerrou a reunião às 12,30 h
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