
7º Comissão (Técnica) 

 
Durante o ano de 2007 a Comissão Técnica, através do seu núcleo executivo, ou 

representada por elementos que a integram, tratou dos seguintes assuntos: 
 

1. Prosseguiu o apoio técnico à Direcção e demais órgãos e entidades que o 
solicitaram, de acordo com organograma de funcionamento em devido tempo 
aprovado.  

2. Voltou a reapreciar com elementos da Comissão de Raças Portuguesas e da 
Direcção do CPC as propostas de alteração que a FCI reencaminhou ao CPC 
relativas às traduções inglesas dos Estalões finais actualizados de todas as raças 
portuguesas. 

3. Iniciou nas Exposições Caninas Internacionais de Lisboa em 7-8 de Julho os 
estudos de despiste de doenças oculares congénitas ou hereditárias nas várias 
raças, com a colaboração da Drª Teresa Peña, Médica Veterinária de Espanha. 
Foi entregue o certificado ECVO, reconhecido em todos os países europeus e 
nos EUA. 

4. Implementou e deu continuidade aos estudos radiográficos de doenças displásicas 
em todas as raças, com carácter voluntário, de acordo com o protocolo aprovado 
(APMVEAC e CPC). 

5. Colaborou através do Presidente e sem encargos financeiros para o CPC, no 
registo iconográfico e avaliação cino técnica de novos exemplares das raças com 
estatuto provisório - Barbado da Terceira e Cão de Gado Transmontano nos 
locais de origem. 

6. Através do seu Presidente teve a oportunidade de apresentar no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo no fim de semana de 21-23 de 
Setembro, coincidente com a 8ª Exposição Internacional comemorativa de 25 
anos de Exposições na Região Autónoma, a palestra em data-show “Raças Caninas 
Portuguesas – Cães Açorianos”. 

7. Prosseguiu em estreito contacto com elementos da Direcção e da Comissão de 
Juízes a estruturação e programação de cursos de formação técnica contínua para 
Juízes de Exposições, para Juízes de Provas de Trabalho e para candidatos dessas 
áreas, cursos que se prevê possam vir a ter início no início de 2008. 

8. Disponibilizou meios humanos e algum suporte informático para apoio de acções 
de formação cino técnica nas áreas de morfologia, comportamento e função 
organizadas por Clubes de Raças autóctones e entidades várias, destinadas a 
criadores, proprietários, e interessados associados de Clubes de Raças 
portuguesas e ainda a estudantes e interessados não filiados. 

9. Elaborou Plano de Actividades e proposta de Orçamento para o ano de 2007. 
10. Em 24/11/07 através do seu Presidente e com a presença de representante da Direcção 

e da Comissão de Raças Portuguesas, reuniu na sede, com Rennée Spohr-Williams, 
destacado elemento sueco da Comissão de Standards da FCI. Finalizadas e aprovadas as 
versões finais em língua inglesa dos Estalões de todas as raças portuguesas reconhecidas 
pela FCI que foram presentes à primeira Assembleia de 2008 da Federação Cinológica.  


