
 

 

 

Comunicado de imprensa 
 

 

A WSAVA e a World Animal Protection Estabelecem uma Parceria 

destinada a Melhorar a Vida dos Cães 

A  Associação Mundial de Médicos Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA) e a World 

Animal Protection estabeleceram um novo Memorando de Entendimento (MoU), que leva-los-á 

a trabalhar conjuntamente, com o objetivo de aumentar o nível de consciência em relação às 

questões relacionadas com o bem-estar animal e de promover a educação para o bem-estar 

animal a nível internacional. O acordo dará prioridade à importância do médico veterinário na 

gestão humana da população canina, bem como ao controlo e erradicação da raiva. As duas 

organizações esperam que a colaboração ajude a envolver e mobilizar profissionais veterinários 

de todo o Mundo e a favorecer uma co-existência harmoniosa entre cães e humanos, bem como 

a garantir que todos os cães são tratados de uma forma mais humana.  

Ao abrigo dos termos do Memorando de Entendimento, os membros da WSAVA terão acesso 

aos recursos da campanha ‘Life’s Better with Dogs’ (“A vida é melhor com cães”), da World 

Animal Protection, e ao curso de treino veterinário ‘Animals in Disasters’ , da Prepvet, para 

respetivo trabalho de bem-estar animal e divulgação, ajudando a garantir que as populações 

caninas e os animais envolvidos em desastres obtêm o melhor tratamento e cuidados possíveis. 

A World Animal Protection promoverá as Diretrizes para o Bem-Estar de Animais de Companhia 

da WSAVA, e também participará ativamente em eventos, incluindo do Congresso Mundial da 

http://www.wsava.org/
http://www.worldanimalprotection.org.uk/
http://www.worldanimalprotection.org.uk/
https://www.worldanimalprotection.org/lifes-better-dogs
https://www.worldanimalprotection.org/our-work/animals-disasters
https://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Guidelines/Executive-Summary-of-the-WSAVA-Animal-Welfare-Guidelines-(web).pdf
https://www.wsava.org/WSAVA/media/Documents/Guidelines/Executive-Summary-of-the-WSAVA-Animal-Welfare-Guidelines-(web).pdf


 

WSAVA, para ajudar a construir o perfil do papel fundamental que os médicos veterinários têm 

nas vidas dos cães e dos outros animais.  

A World Animal Protection tem uma relação de longa duração com a WSAVA e assinou o 

primeiro Memorando de Entendimento em 2014, após a campanha organizada pela instituição 

de beneficência destinada a criar uma vida melhor para os cães a nível internacional ¹.  

O Dr. Shane Ryan, Presidente da WSAVA, afirmou: "Este Segundo Memorando de Entendimento 

constitui uma extensão da nossa importante colaboração com a World Animal Protection. 

Destaca, de forma mais marcada, o papel do médico veterinário no maneio humano da 

população canina e no controlo da raiva, temas que são do extremo interesse dos Comités para 

o Bem-Estar Animal e para a One Health. Estamos ansiosos pela renovação da nossa relação e 

por trabalhar com a equipa da World Animal Protection, bem como por utilizar os excelentes 

recursos educativos que a instituição produz.” 

A Diretora do Programa para Animais nas Comunidades da World Animal Protection, Pankaj KC, 

acrescentou: "Há muito tempo que o cão é considerado o melhor amigo do homem, mas 

infelizmente, a maioria da população canina errante a nível mundial encontra-se sob risco 

permanente de perseguição e eliminação violenta.  

“A nossa colaboração contínua com a WSAVA implica que podemos continuar a trabalhar em 

conjunto para salvaguardar as vidas dos cães e das pessoas nas comunidades e a ajudar 

humanos e cães a viver juntos em harmonia.” 

 

¹ A campanha da World Animal Protection chamava-se ‘Campanha da Coleira Vermelha’. 

Concentrava-se em áreas, tais como: promoção da educação para o bem-estar a nível 

internacional, trabalho para o estabelecimento de uma população canina sustentável, de forma 

humana, e para o controlo da raiva, promoção de uma estragégia internacional de envolvimento 



 

de médicos veterinários e aumento da consciência internacional para os problemas relacionados 

com o bem-estar animal. 
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Notes to editors: 

WSAVA represents more than 200,000 veterinarians worldwide through its 113 member 

associations and works to enhance standards of clinical care for companion animals.  Its core 

activities include the development of WSAVA Global Guidelines in key areas of veterinary 

practice, including pain management, nutrition and vaccination, together with lobbying on 

important issues affecting companion animal care worldwide. 

World Animal Protection seeks national and international policy change to improve the lives of 

millions of animals.  It is active in more than 50 countries, working with national governments, 

local partners, veterinary associations, animal welfare bodies and businesses to find practical 

ways to prevent animal suffering worldwide. 

 

For further information: 

Contact Rebecca George at WSAVA PR or Kirsty Warren at World Animal Protection: 

• Rebecca.george@wsava.org / +44 (0) 7974 161108/+44 (0) 1449 737281 

• KirstyWarren@worldanimalprotection.org / +44 (0) 207239 0566 
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